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ATA DA DÉCIMA REUNIÃO  
DA CÂMARA COMUNITÁRIA DE PROMOÇÃO ECONÔMICA  

DO CONSELHO DA CIDADE 
- ORDINÁRIA - 

13 de julho de 2010    

No décimo terceiro dia do mês de julho de dois mil e dez, terça-feira, às dezessete horas, na 1 
sala Edgar Meister da ACIJ 

 

Associação Empresarial de Joinville, à Avenida Aluísio Pires 2 
Condeixa, no 2.550, Bairro Saguaçu, em Joinville, SC, realizou-se a décima reunião da 3 
Câmara Comunitária de Promoção Econômica do Conselho Municipal de Desenvolvimento 4 
Sustentável da Cidade de Joinville, Conselho da Cidade, conforme convocação do 5 
Presidente do Conselho da Cidade, arquiteto Luiz Alberto de Souza, e da coordenadora 6 
Maria Ivonete Peixer da Silva, para tratar da seguinte ordem do dia: a) Leitura do edital de 7 
convocação; b) Leitura e aprovação da ata da reunião de onze de maio de dois mil e dez; c) 8 
Leitura e aprovação da ata da última reunião, ocorrida em oito de junho de dois mil e dez; d) 9 
Requalificação da área central; e) Destinação final dos resíduos da construção civil; f) 10 
Eleição de novo coordenador para a Câmara de Promoção Econômica; g) Assuntos gerais. 11 
Por serem os assuntos da pauta principal de interesse comum, as Câmaras Comunitárias de 12 
Qualificação do Ambiente Natural e de Qualificação do Ambiente Construído também 13 
estiveram presentes nessa reunião. No início da reunião foi feita a apresentação do projeto 14 
de requalificação da área central pelo arquiteto Marcel Virmond Vieira, conforme anexo.  15 
Após a apresentação a Câmara de Promoção Econômica reuniu-se para seguir os outros 16 
itens da pauta. Realizou-se a leitura do edital de convocação, e dispensada a leitura das 17 
duas atas, estas foram aprovadas e assinadas pelos conselheiros presentes. Em seguida a 18 
coordenadora atual, Maria Ivonete Peixer da Silva, apresentou o memorando da Presidência 19 
do Conselho da Cidade sobre a eleição de novo coordenador, e os conselheiros, após 20 
votação, elegeram a conselheira Rocheli Grendene, representante do Poder Público pela  21 
Secretaria Regional do Centro, como a nova coordenadora desta Câmara. Logo após a 22 
conselheira Maria Ivonete comentou que os coordenadores das Câmaras do Conselho da 23 
Cidade serão chamados para uma conversa no Gabinete do Prefeito, com o objetivo de 24 
alinhar algumas questões referentes ao andamento das mesmas, bem como com relação às 25 
ausências dos conselheiros nas reuniões. Os conselheiros solicitaram que fosse 26 
encaminhado, por e-mail, para todos os membros da Câmara, o arquivo contendo a 27 
apresentação feita sobre a requalificação da área central. Foi solicitado também que a 28 
Secretaria Executiva forneça a lista de e-mails dos membros dessa câmara para a 29 
coordenadora eleita Rocheli Grendene, com o objetivo da criação de um grupo de conversa, 30 
ou fórum virtual. Os conselheiros solicitaram ainda que a Secretaria Executiva, ou alguém 31 
por ela indicado, esteja presente em todas as reuniões desta Câmara, para fazer a ata das 32 
reuniões. O item e da ordem do dia, Destinação final dos resíduos da construção civil, não 33 
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foi abordado, e ficou para ser discutido na próxima reunião.  Nada mais havendo a tratar,  às 34 
dezoito horas e cinquenta minutos a coordenadora Rocheli deu por encerrada a reunião. Eu, 35 
Patrícia Rathunde Santos, Secretária Executiva do Conselho da Cidade, lavrei a presente 36 
ata com base nas informações da coordenadora  Rocheli Grendene, eleita nesta reunião.  A 37 
ata vai assinada pela coordenadora, por mim e pelos conselheiros presentes. Joinville, treze 38 
de julho de dois mil e dez. 39        

Rocheli Grendene 
Coordenadora da Câmara Comunitária  

de Promoção Econômica do Conselho da Cidade       

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

PODER PÚBLICO SOCIEDADE CIVIL 
TITULAR SUPLENTE TITULAR SUPLENTE 

_________________ -            _  ausente                 -

 

_________________

 

_________________

 

Maria Ivonete Peixer  
da Silva 

Celso Pomin Liberado

 

Mário Cezar Aguiar José Roberto Pereira

     

I - Entidades Empresariais 

_________________ -            _  ausente                 -

 

-            _  ausente                 -

 

_________________

 

Charles Narloch Fábio Vieira de 
Oliveira 

Marcos Boettcher VAGO 

    

II - Entidades de trabalhadores 

_________________ -            _  ausente                 -

 

-            _  ausente                 -

 

_________________

 

Raulino João Schmitz Juliana Filippe Raul Landmann VAGO 

    

III - Entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa 

_________________ -            _  ausente                 -

 

_________________

 

-            _  ausente                 -

 

Alsione Gomes de 
Oliveira Filho 

Alberto Jorge 
Francisco 

Gean Marcos 
Dombroski Corrêa 

Juliana Corrêa 
Godoy 

    

IV - Organizações não Governamentais (ONG´s) 

_________________ -            _  ausente                 -

 

_________________

 

-            _  ausente                 -

 

Rocheli Grendene Viviane Schumacher 
Bail 

José Laércio 
Escodel 

Aime Maria 
Czarnobay 

   

V - Movimentos Sociais 

  

Joinville, 13 de julho de 2010 
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