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ATA DA REUNIÃO Nº 16 DA  
CÂMARA COMUNITÁRIA DE PROMOÇÃO SOCIAL  

DO CONSELHO DA CIDADE 
- EXTRAORDINÁRIA - 

19 de abril de 2011  

No décimo nono dia do mês de abril de dois mil e onze reuniu-se a Câmara Comunitária de 1 
Promoção Social do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável, Conselho da Cidade, 2 
para a reunião número dezesseis, em caráter extraordinário, na Sala de Reuniões da Fundação 3 
IPPUJ, Avenida Hermann August Lepper, no 10, no bairro Saguaçu em Joinville, Santa Catarina, 4 
das oito às dez horas, conforme convocação do coordenador Rogélio Paulino Luetke e da 5 
Presidente do Conselho da Cidade, Roberta Noroschny Schiessl, para tratar da seguinte ordem 6 
do dia: a) Leitura do Edital de Convocação; b) Análise das diretrizes do Plano Diretor 7 
relacionadas à nova Lei de Ordenamento Territorial, na estratégia prevista para a Câmara 8 
Comunitária de Promoção Social. O coordenador Rogélio leu o edital de convocação, e os 9 
conselheiros passaram à leitura das diretrizes do Plano Diretor relativas à Câmara de 10 
Promoção Social, com o auxílio do arquiteto Gilberto Lessa dos Santos, Gerente de 11 
Planejamento da Fundação Ippuj. Os conselheiros fizeram as seguintes sugestões: 1) O 12 
Ippuj deve garantir a existência e manutenção do cinturão verde para segurança ambiental 13 
e produção de alimentos; 2) A Câmara de Promoção Social respeita as leis que 14 
regulamentam cada assunto mencionado no Plano Diretor, e sugere incluir no texto do Plano 15 
Diretor termos tais como ou considerando no final dos itens I dos artigos dezessete, 16 
dezoito, vinte, vinte e um e vinte e dois, e também reavaliar a redação do item II do artigo 17 
vinte e um; 3) No artigo dezesseis, inciso segundo, substituir o termo construção do 18 
cidadão por desenvolvimento do cidadão ; 4) Que se realize um estudo para evitar grandes 19 
conglomerados de condomínios, a exemplo do que está sendo construído no Bairro 20 
Boehmerwald. O conselheiro Eduardo Miers solicitou que conste em ata sua ideia de frear o 21 
crescimento da cidade para solucionar os problemas de infraestrutura, em vez de ampliar e 22 
criar novas. Na reunião os conselheiros também deliberaram: 1) A reunião ampliada do dia 23 
cinco de maio foi transferida para o dia dezesseis de junho de dois mil e onze, a pauta será 24 
o Plano Diretor e suas diretrizes da Promoção Social, Urbana e Rural. A conselheira 25 
Rosinete Fátima Ferreira Neto ficou responsável pela organização dessa reunião ampliada, 26 
e por convidar a comunidade, e solicitará ao Ippuj que explique sobre o que é o Plano 27 
Diretor para a comunidade. A Câmara encaminhará memorando ao Conselho Consultivo e 28 
Deliberativo e pedir esse apoio do Ippuj. 2) Todos os conselheiros tem a obrigação de ler o 29 
Plano Diretor para poder participar das reuniões e de fato exercer o seu papel. Sem mais a 30 
tratar, às dez horas foi encerrada a reunião. Fica registrada a justificativa de ausência da 31 
conselheira Juliana Rocha de Alcântara. Eu, Patrícia Rathunde Santos, Secretária Executiva do 32 
Conselho da Cidade, lavrei a presente ata com base nas informações de Viviani Bittencourt 33 
Marques, relatora da reunião. Esta ata vai assinada pelo coordenador, por mim e pelos 34 
conselheiros presentes. Joinville, dezenove de abril de dois mil e onze.  35    

Rogélio Paulino Luetke 
Coordenador da Câmara Comunitária 

de Promoção Social do Conselho da Cidade    

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

Câmara Comunitária de Promoção Social 

PODER PÚBLICO SOCIEDADE CIVIL 
TITULAR SUPLENTE TITULAR SUPLENTE 

-           ausente           -       -           ausente           -       -           ausente           -       -           ausente           -       
Silvestre Ferreira Manoel de Medeiros 

Machado 
Rudi Soares Mauro Berger 

    

I - Entidades Empresariais 

________________ -           ausente           -       ________________  
Rogélio Paulino Luetke Luiz Carlos da Silva 

Januário 
Carlos Alberto Lessa VAGO 

    

II - Entidades de trabalhadores 

-           ausente           -       -           ausente           -       ________________  
Claudia Valéria Lopes 

Gabardo 
Rita de Cássia de 
Almeida Chagas 

Fernandes 

Eduardo Miers VAGO 

  

III - Entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa 

-           ausente           -       -           ausente           -       ________________ ________________ 
Juliana Rocha de  

Alcântara 
Silvano Ribeiro Lenin Peña Irma Kniess 

    

IV - Organizações não Governamentais (ONG´s) 

-           ausente           -       ________________ ________________ -           ausente           -       
Maria Teresa Soares Viviani Bittencourt 

Marques 
Rosinete Fátima 

Ferreira Neto 
Pedro Johnni Dias 

Júnior 

    

V - Movimentos Sociais 

 

Joinville, 19 de abril de 2011      
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