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ATA DA NONA REUNIÃO DA  
CÂMARA COMUNITÁRIA DE QUALIFICAÇÃO DO AMBIENTE  

CONSTRUÍDO DO CONSELHO DA CIDADE 
- ORDINÁRIA - 

20 de setembro de 2010  

No vigésimo dia do mês de setembro do ano dois mil e dez, atendendo à convocação do 1 
coordenador Lauri do Nascimento, e do Presidente do Conselho da Cidade, arquiteto Luiz 2 
Alberto de Souza, reuniu-se a Câmara Comunitária de Qualificação do Ambiente Construído 3 
do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável da Cidade de Joinville 

 

Conselho 4 
da Cidade, em caráter ordinário, na Sala de Reuniões da Conurb 

 

Companhia de 5 
Desenvolvimento e Urbanização de Joinville, na Cidadela Cultural Antárctica, à Rua XV de 6 
Novembro, no 1.383, Bairro América, às dezessete horas e trinta minutos, para tratar da 7 
seguinte pauta: a) Leitura do edital de convocação; b) Leitura e aprovação da ata da reunião 8 
anterior; c) Requalificação da área central; d) Frequência dos conselheiros nas reuniões da 9 
Câmara; e) Avaliação dos aspectos positivos e negativos, dificuldades e avanços da Câmara 10 
Comunitária de Qualificação do Ambiente Construído e do Conselho da Cidade como um 11 
todo, até agora, e sugestões de mudança; f) Assuntos gerais. O coordenador dispensou a 12 
leitura do edital de convocação e da ata da oitava reunião, que foi aprovada e assinada 13 
pelos conselheiros presentes. Lauri do Nascimento deu início à reunião lembrando que a 14 
função da Câmara está definida no Regimento Interno, e que a vontade e opiniões da 15 
Câmara devem ser levadas ao Conselho Consultivo e Deliberativo através de seus 16 
representantes. Os conselheiros conversaram sobre as atas das reuniões e solicitaram que 17 
sejam mais sucintas e objetivas, com um resumo do que foi discutido; sendo as reuniões 18 
gravadas e o áudio arquivado, se algum conselheiro quiser que sua fala conste em ata 19 
deverá solicitar logo após o recebimento da ata por e-mail. O assunto foi colocado em 20 
votação e foi aprovado por todos os conselheiros presentes. Lauri pediu que os conselheiros 21 
sejam objetivos e mantenham as discussões nos assuntos da pauta e no horário previsto 22 
das reuniões. Falou sobre a frequência dos conselheiros, em especial do representante 23 
desta Câmara no Conselho Consultivo e Deliberativo, Ivandro de Souza que, de acordo com 24 
o Regimento ultrapassou os limites de faltas injustificadas, conforme relatório da Secretaria 25 
Executiva, não tem comparecido às reuniões da Câmara Comunitária de Qualificação do 26 
Ambiente Construído, embora conste que dificilmente falta às reuniões do Conselho 27 
Consultivo e Deliberativo, e assim sua função de transmitir a opinião da Câmara ao 28 
Conselho Consultivo fica comprometida. Após discussão sobre o assunto, os conselheiros 29 
presentes decidiram aguardar a remessa por e-mail a todos os conselheiros com justificativa 30 
e o seu comparecimento na próxima reunião, quando será tomada a decisão sobre o 31 
assunto. A conselheira Rosana Martins apresentou alguns itens debatidos na entidade que 32 
representa, como a questão de haver, dentre as sete Câmaras, cinco delas coordenadas por 33 
pessoas que ocupam cargos de confiança do Governo Municipal. As sugestões da entidade 34 
são: 1) Que os editais de convocação  com as pautas das reuniões do Conselho da Cidade, 35 
tanto das Câmaras Setoriais quanto do Conselho Consultivo e deliberativo, sejam publicados 36 
em jornais e/ou Diário Oficial, para que não cheguem somente ao conhecimento dos 37 
membros do Conselho da Cidade. 2) Que o agendamento das pautas seja pré-estabelecido 38 
através de cronograma ou calendário enviado pelo Conselho Consultivo e Deliberativo, e 39 
que seja dada urgência pelo Presidente do Conselho da Cidade aos assuntos de grande 40 
consistência. Rosana sugeriu que esta Câmara poderia pegar os artigos do Plano Diretor 41 
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referentes à Câmara Comunitária de Qualificação do Ambiente Construído, relacionar os 42 
itens e propor temas para o Executivo, pois assim teria um cronograma e um planejamento 43 
das reuniões. O coordenador Lauri disse que isso seria o ideal, mas os conselheiros não têm 44 
capacidade técnica, informação e estatística para formular uma proposta de temas para o 45 
Executivo. O conselheiro Gilberto disse que, se os conselheiros receberem o material 46 
técnico sobre os assuntos, há na Câmara membros que podem traduzir o material para uma 47 
linguagem mais simples, para que todos compreendam, e que a Câmara poderia adotar uma 48 
estratégia e estipular uma pauta. Disse que estão criticando o Conselho da Cidade, mas não 49 
estão fazendo a lição de casa, pois recebem o material. Nada mais havendo a tratar, o 50 
Coordenador Lauri do Nascimento deu por encerrada a reunião, às vinte horas.  Eu, Patrícia 51 
Rathunde Santos, Secretária Executiva do Conselho da Cidade, redigi a presente ata com 52 
base nas anotações de Dulcinéia Maria da Silva, relatora da reunião. A ata vai assinada pelo 53 
coordenador, por mim e pelos conselheiros presentes. Joinville, vinte de setembro de dois 54 
mil e dez. 55      

Lauri do Nascimento 
Coordenador da Câmara Comunitária  

de Qualificação do Ambiente Construído do Conselho da Cidade      

Patrícia Rathunde Santos 
Secretária Executiva do Conselho da Cidade      
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Assinatura dos conselheiros presentes nesta reunião  

PODER PÚBLICO SOCIEDADE CIVIL 
TITULAR SUPLENTE TITULAR SUPLENTE 

-             ausente               -

 

-             ausente               -

 

_______________ 
Fárida Mirany de 

Mira  
Francisco Mauricio 

Jauregui 
Mário Eugênio 

Boehm 

    

I -

 

Entidades Empresariais

 

_______________ -             ausente               -

 

_______________ _______________ 
Renato de Souza 

Godinho 
Francisco João de 

Paula 
Renério Elias Leite 

Neto 
Jonas Fernandes 

Klug 

  

II -

 

Entidades de trabalhadores

 

_______________ -             ausente               -

 

_______________ -             ausente               -

 

Gilberto Pires Gayer

 

Giana May Sangói Rosana Barreto 
Martins 

Ilanil Coelho 

  

III -

 

Entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa

 

-             ausente               -

 

_______________ -             ausente               -

 

-             ausente               -

 

Nilzete Farias 
Hoenicke 

Águida Regina 
Felício de Campos 

Ivandro de Souza Franklin Urresta 
Orbe 

    

IV -

 

Organizações não Governamentais (ONG´s)

 

-             ausente               -

 

_______________ -             ausente               -

 

Thalles Vieira  Lauri do Nascimento

 

Alexsandra Turnes 
de Souza 

    

V -

 

Movimentos Sociais

   

Joinville, 20 de setembro de 2010    
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