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ATA DA REUNIÃO Nº 12 
DA CÂMARA COMUNITÁRIA DE INTEGRAÇÃO REGIONAL  

DO CONSELHO DA CIDADE 

 
ORDINÁRIA 

 
1° de junho de 2011   

No primeiro dia do mês de junho de dois mil e onze reuniu-se a Câmara Comunitária de 1 
Integração Regional do Conselho da Cidade, em caráter ordinário, na Fundação Softville, à Rua 2 
Otto Boehm, nº 48, às dezoito horas, no Centro de Joinville, Santa Catarina, atendendo à 3 
convocação do coordenador Dieter Neermann e da Presidente do Conselho da Cidade, Roberta 4 
Noroschny Schiessl, para tratar da seguinte pauta: a) Leitura do edital de convocação; b) Leitura 5 
e aprovação da ata da reunião anterior; c) Uso do Solo na nova Lei de Ordenamento Territorial; 6 
d) Discussão de horário e data para reuniões; e) Assuntos gerais. Foi dispensada a leitura do 7 
edital de convocação, e no registro de reunião do dia quatro de maio de dois mil e onze, na linha 8 
vinte e quatro, deverá ser alterado o mesmo não deve ir à Audiência Pública para os 9 
conselheiros não devem ir à Audiência Pública como representantes do Conselho da Cidade . 10 
Às dezoito horas e quarenta e cinco minutos o Coordenador Dieter Neermann deu início à  11 
reunião e comentou sobre o Ofício 06/11 

 

CCD, referente à recomendação sobre o Plano de 12 
Integração Regional encaminhado ao Gabinete do Prefeito. O representante da Câmara no 13 
Conselho Consultivo e Deliberativo, Roque Antônio Mattei, informou que a dinâmica para as 14 
próximas Reuniões Conjuntas das Câmaras para análise da nova Lei de Ordenamento Territorial 15 
será diferente: primeiro será feita a discussão das sugestões das Câmaras, e no segundo 16 
momento uma apresentação sucinta do próximo capítulo a ser analisado. Os conselheiros 17 
discutiram sobre loteamentos e sugeriram: 1) Fazer hierarquização das plantas dizendo o que 18 
poderá ser considerado; 2) Fazer estudo detalhado das vias para definir gabaritos; 3) 19 
Dimensionar gabarito dos prédios proporcionalmente à largura das vias; se todas as vias forem 20 
tratadas de forma igual, algumas serão inviabilizadas, devido à sua largura, por isso é importante 21 
a diferenciação 4) Nas áreas já consolidadas não deve haver lotes com oito metros de testada; 22 
5) Não liberar dezoito pavimentos em toda a cidade, só permitir o aumento de gabarito através 23 
da outorga onerosa; 6) Que a Prefeitura cobre área pública independente do tamanho do 24 
parcelamento e de condomínios, e que as essas doações sejam utilizadas para comprar lotes 25 
em áreas particulares determinadas pela Prefeitura; 7) Na construção de prédios com dezoito 26 
pavimentos em via onde é permitido quatro pavimentos, o empreendedor deverá colocar a infra-27 
estrutura necessária, esgoto com ligação para os dezoito pavimentos e reforço de rede elétrica, 28 
por exemplo. Nada mais havendo a tratar, às vinte horas foi encerrada a reunião. Fica registrada 29 
a justificativa de ausência da conselheira Christiane Schramm Guisso. Eu, Patrícia Rathunde 30 
Santos, Secretária Executiva do Conselho da Cidade, redigi esta ata com base nas anotações 31 
da relatora Dulcinéia Maria da Silva. A ata vai assinada pelo Coordenador, por mim e pelos 32 
conselheiros presentes. Joinville, primeiro de junho de dois mil e onze. 33   

Dieter Neermann 
Coordenador da Câmara Comunitária 

de Integração Regional do Conselho da Cidade   

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

5. Câmara Comunitária de Integração Regional 
PODER PÚBLICO SOCIEDADE CIVIL 

TITULAR SUPLENTE TITULAR SUPLENTE 

-        __ _ausente____          -

 

-        __ _ausente____          -      ________________ -        __ _ausente_      ___          

Eduardo Dalbosco Ivana Maria Pereira 
Fernandes 

Udo Döhler Gilberto Guilherme 
Boettcher 

    

I - Entidades Empresariais 

-        __ ______ ____          -       -        __ _ausente____          -

 

________________ ________________

 

Luiz Antônio Luz 
Constante 

Jizelle Caroline do 
Nascimento 

João Batista Souza VAGO 

  

II - Entidades de trabalhadores 

________________ -        __ _ausente____          -       -        __ __________         ___     -        __ _ausente____          -       

Rodrigo Fallgatter 
Thomazi 

Vanessa C. Vezke 
Falk 

Dieter Neermann Paulo Ivo Koehntopp

   

III - Entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa 

-        __ _ausente____          -       -        __ _      ausente___          -       -        __ _                           ____          -        __ _ausente____          -

 

Samir Alexandre 
Rocha 

Theo Augusto Silva 
Guardiano 

Roque Antônio Mattei

 

Christiane Schramm 
Guisso 

    

IV - Organizações não Governamentais (ONG´s) 

-        __ _ausente__            __          -        __ _ausente____          -       -        __ _        __             __          -        __ _ausente____          -       

Adriano Stimamiglio Cristovão Petry Jordi Castan Bañeras

 

Josué Leal Dias 
Júnior 

    

V - Movimentos Sociais 

  

Joinville, 1° de junho de 2011    
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