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ATA DA REUNIÃO Nº 13 
DA CÂMARA COMUNITÁRIA DE PROMOÇÃO ECONÔMICA  

DO CONSELHO DA CIDADE 
- EXTRAORDINÁRIA - 

27 de setembro de 2010  

No vigésimo sétimo dia do mês de setembro de dois mil e dez, segunda-feira, às dezessete 1 
horas, na sala José Henrique Loyola da Associação Empresarial de Joinville, ACIJ, à 2 
Avenida Aluísio Pires Condeixa, no 2.550, Bairro Saguaçu, em Joinville, SC, realizou-se a 3 
reunião número treze da Câmara Comunitária de Promoção Econômica do Conselho 4 
Municipal de Desenvolvimento Sustentável da Cidade de Joinville, Conselho da Cidade, em 5 
caráter extraordinário, conforme convocação do Presidente Luiz Alberto de Souza, e da 6 
coordenadora Rocheli Grendene, para tratar da seguinte ordem do dia: a) Leitura do edital 7 
de convocação; b) Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; c) Elaboração de 8 
documento com todos os assuntos abordados pela Câmara, para enviar ao Conselho 9 
Consultivo e Deliberativo. A coordenadora dispensou a leitura do edital de convocação, e a 10 
ata da reunião anterior, realizada no dia quatorze de setembro de dois mil e dez, deverá ser 11 
apreciada e aprovada na próxima reunião ordinária da Câmara. Rocheli deu início à reunião 12 
explicando que o motivo desta reunião extraordinária é elaborar um documento contendo 13 
todos os assuntos abordados pela Câmara, para ser entregue ao Conselho Consultivo e 14 
Deliberativo, e informar que no dia vinte e nove de setembro de dois mil e dez haverá uma 15 
reunião ampliada daquele Conselho Consultivo, e todos os conselheiros estão convidados a 16 
participar e expor os pontos positivos e negativos do primeiro ano de funcionamento do 17 
Conselho da Cidade, bem como dar sugestões para a melhoria dos trabalhos. Em seguida 18 
os conselheiros iniciaram o trabalho de análise das reuniões realizadas nesse primeiro ano. 19 
O conselheiro Gean Marcos Dombroski Corrêa comentou que esta é a Câmara que mais 20 
está andando. A coordenadora Rocheli disse que a Câmara tem discutido alguns assuntos 21 
depois de já terem sido encaminhados para a Câmara de Vereadores, está havendo um 22 
desencontro. O conselheiro Alsione Gomes de Oliveira Filho lembrou que a cidade é muito 23 
dinâmica. O conselheiro José Roberto Pereira ressaltou que, mal a Câmara discute um 24 
assunto,  este já é encaminhado à Câmara de Vereadores para votação. Alsione disse que 25 
falta uma relação entre Governo, Conselho da Cidade e Câmara de Vereadores. O 26 
conselheiro José Laércio Escodel disse que deveria haver uma comissão do Conselho da 27 
Cidade para acompanhar os assuntos aprovados no Conselho Consultivo e Deliberativo 28 
após ter passado pelas Câmaras Setoriais, e disse que as Câmaras Setoriais precisam se 29 
adiantar ao Conselho Consultivo. Gean falou sobre a questão da licitação do Transporte 30 
Público, questionou até que ponto Joinville precisa subsidiar empresas para que venham se 31 
instalar aqui, e falou sobre a mobilidade que, com a vinda de carros mais baratos, facilita a 32 
aquisição e compromete cada vez mais o trânsito. Gean falou ainda sobre como incitar a 33 
questão da verticalização, e Alsione disse que essa questão está interligada a muitas outras, 34 
como o IPTU Progressivo, Outorga Onerosa, investimentos e mobilidade. Gean comentou 35 
sobre sustentabilidade e coleta seletiva. O conselheiro Alsione falou sobre a municipalização 36 
do Sine, Sistema Nacional de Emprego, e Raulino informou que em aproximadamente um 37 
ano já estará concluído o processo de municipalização. Raulino disse que a Câmara tem 38 
recebido muita informação, mas em sua opinião não tem produzido muita coisa. Rocheli 39 
complementou informando que foram apresentados sete assuntos e, desses, apenas um foi 40 
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discutido pela Câmara.  Gean disse que a Câmara tem muita informação e pouco 41 
posicionamento, e em sua opinião, uma parte das pautas para discussão na Câmara deve 42 
vir do Conselho Consultivo e Deliberativo, mas outra deve surgir da própria Câmara.Raulino 43 
disse que primeiro a Câmara deve saber o que será discutido pelo Conselho Consultivo e 44 
Deliberativo que tenha a ver com está Câmara, para não discutirem assuntos não 45 
específicos desta Câmara. Disse que o Conselho da Cidade deveria pautar melhor os 46 
assuntos a serem aprovados e votados na Câmara de Vereadores, com assuntos mais 47 
específicos e direcionados ao planejamento da cidade; esses deveriam iniciar pelo Conselho 48 
Consultivo e Deliberativo, e distribuídos para as Câmaras específicas para análise e 49 
discussão, e o retorno deveria acontecer logo após a reunião da Câmara, com seu devido 50 
parecer. Os conselheiros concordaram que o Conselho Consultivo e Deliberativo deveria 51 
encaminhar os assuntos à Câmara por ordem de prioridade, através dos representantes da 52 
Câmara: Maria Ivonete Peixer da Silva, Mário Cezar Aguiar, Alsione Gomes de Oliveira Filho 53 
e Gean Marcos Dombroski Corrêa, sendo eles os responsáveis pelo encaminhamento dos 54 
assuntos à Câmara. Escodel disse que a Presidência do Conselho da Cidade deveria 55 
orientar sobre os trabalhos e os respectivos temas a serem discutidos na Câmara, que por 56 
sua vez elaborariam parecer e o encaminhariam ao Conselho Consultivo, e que esse último 57 
deveria enviar sugestões para pautas futuras em tempo hábil. Disse ainda que a estrutura da 58 
Secretaria Executiva do Conselho da Cidade deveria contar com um número maior de 59 
pessoas. Alsione falou que as reuniões ampliadas deveriam ocorrer nos sábados pela 60 
manhã, e lembrou que, como no próximo ano acontecerá a licitação do Transporte Coletivo, 61 
essa Câmara deveria começar a discutir esse assunto desde já. Essas são as sugestões 62 
constantes no documento redigido pela Câmara, anexo a esta ata. Sem mais a tratar, às 63 
dezoito horas e trinta minutos a coordenadora Rocheli deu por encerrada a reunião. Ficam 64 
registradas as justificativas antecipadas de ausência dos conselheiros Mário Cezar Aguiar e 65 
Juliana Corrêa Godoy.  Eu, Patrícia Rathunde Santos, Secretária Executiva do Conselho da 66 
Cidade, lavrei a presente ata com base nas informações prestadas pela relatora Dulcinéia 67 
Maria da Silva. A ata vai assinada pela coordenadora, por mim e pelos conselheiros 68 
presentes. Joinville, vinte e sete de setembro de dois mil e dez. 69     

Rocheli Grendene 
Coordenadora da Câmara Comunitária  

de Promoção Econômica do Conselho da Cidade     

Patrícia Rathunde Santos 
Secretária Executiva do Conselho da Cidade      



  
GT1 

 
Câmara Comunitária de Promoção Econômica do Conselho da Cidade 

3   

Assinatura dos conselheiros presentes    

PODER PÚBLICO SOCIEDADE CIVIL 
TITULAR SUPLENTE TITULAR SUPLENTE 

-            _  ausente                 -

 

-            _  ausente                 -

 

-            _  ausente                 -

 

_________________

 

Maria Ivonete Peixer  
da Silva 

Clailton Dionísio Breis

 

Mário Cezar Aguiar José Roberto Pereira

     

I - Entidades Empresariais 

-            _  ausente                 -

 

-            _  ausente                 -

 

-            _  ausente                 -

 

_________________

 

Charles Narloch Fábio Vieira de 
Oliveira 

Marcos Boettcher VAGO 

    

II - Entidades de trabalhadores 

___________________________

 

-            _  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, 27 de setembro de 2010            
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ANEXO  

DOCUMENTO 01 ELABORADO PELA GT1 PARA O CONSELHO CONSULTIVO E DELIBERATIVO DO 

CONSELHO DA CIDADE.  

 

O Conselho da Cidade deverá pautar melhor os assuntos á serem aprovados e votados na 

Câmara de Vereadores com assuntos mais específicos e direcionados ao planejamento da 

cidade. Os mesmos deverão ter início pelo Conselho da Cidade e distribuídos às Câmaras 

específicas para que sejam analisadas e discutidas. O retorno deverá ser logo após a reunião da 

câmara com seu devido parecer. 

 

O Conselho deverá encaminhar por ordem de prioridade os assuntos, pelos Conselheiros Maria 

Ivonete Peixer da Silva, Mario Cezar Aguiar, Alsione Gomes de Oliveira Filho e Gean Marcos 

Dombroski Corrêa, sendo eles os responsáveis pelo encaminhamento dos assuntos à câmara.  

 

A Presidência deverá orientar sobre os trabalhos e seus respectivos temas a serem discutidos na 

Câmara. 

 

Sugestões para pautas futuras em tempo hábil. 

 

Melhorar a estrutura do conselho com um número maior de pessoas. 

 

As reuniões ampliadas deverão ocorrer nos sábados pela manhã.   

Nossas reuniões seguiram a seguinte ordem de apresentação. 

1°) Reunião Alsione Gomes de Oliveira Filho  

Regularização da área de Rio Guaxanduva; 

2°) Eni Voltolini  

Parque Tecnológico  

Aeroporto  

Desburocratização dos Processos 

3°) Macrozoneamento 

4°) Patrimônio Cultura em Joinville 

5°) Geoprocessamento 

6°) Requalificação da Área Central 

7°) Regularização Fundiária 

8°) Discussão sobre regularização fundiária na Câmara com Conselheiro.   

Rocheli Grendene 
Coordenadora da Câmara Comunitária  

de Promoção Econômica do Conselho da Cidade  
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