
GT6 – Câmara Comunitária de Estruturação e Ordenamento Territorial do Conselho da Cidade

ATA DA REUNIÃO Nº 20 DA 
CÂMARA COMUNITÁRIA DE ESTRUTURAÇÃO 

E ORDENAMENTO TERRITORIAL
DO CONSELHO DA CIDADE

- ORDINÁRIA -
11 de agosto de 2011

No   décimo  primeiro  dia  do  mês  de  agosto  de  dois  mil  e  onze  reuniu-se  a  Câmara 
Comunitária  de  Estruturação  e  Ordenamento  Territorial  do  Conselho  Municipal  de 
Desenvolvimento Sustentável, Conselho da Cidade, para a reunião número vinte, em caráter 
ordinário, na Sala de Reuniões da Fundação IPPUJ, Avenida Hermann August Lepper, no 

10, no bairro Saguaçu em Joinville, Santa Catarina, às oito horas, conforme convocação do 
coordenador Gilberto Lessa dos Santos e da Presidente do Conselho da Cidade, Roberta 
Noroschny  Schiessl,  para  tratar  da  seguinte  ordem  do  dia:  a)  Leitura  do  edital  de 
convocação;  b)  Leitura  e  aprovação  da  ata  de  dois  de  junho  de  dois  mil  e  onze;  c)  
Ratificação do Registro de Reunião de oito de junho de dois mil e onze; d) Análise da minuta  
sobre alteração na estrutura do Conselho da Cidade; e) Definição de reunião extraordinária 
para analisar a minuta final da nova Lei de Ordenamento Territorial; f) Assuntos gerais. Lido 
o edital de convocação e dispensada a leitura da ata número dezenove, esta foi aprovada e 
assinada pelos conselheiros presentes, que também ratificaram o Registro de Reunião de 
oito de junho. Na análise das alterações na estrutura do Conselho da Cidade, foram feitas as 
seguintes sugestões: 1) Manter o mandato dos Conselheiros em dois anos; 2) Encaminhar à 
Câmara de Vereadores de Joinville, simultaneamente, dois projetos de lei: um que prorroga 
o  mandato  atual  dos  conselheiros  por  prazo  indeterminado,  até  a  aprovação  de  Lei  
complementar  que  altere  estrutura  do  Conselho  da  Cidade,  e  outro  que  altera  o  Plano 
Diretor, revoga a Lei 299/09 e propõe nova estrutura para o Conselho da  Cidade; 3) Rever a 
representatividade dos segmentos do Conselho da Cidade, ver se há respaldo legal para 
que a parcela relativa ao segmento das entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa 
seja  mais  expressiva;  4)  Compor o Conselho da Cidade com sessenta e um membros, 
distribuídos  em cinco  Câmaras  Setoriais  de  doze  membros  cada  uma,  resguardando  a 
representatividade atual dos segmentos da Sociedade  Civil Organizada, que seria de trinta 
e seis membros, a proporcionalidade e o voto minerva do Presidente do Conselho; 5) Alterar  
a  denominação:  ao  invés  de  Câmara  Técnica,  usar  o  termo  “Câmara  Comunitária”. 
Terminadas  as  considerações  sobre  a  nova  formatação  do  Conselho  da  Cidade,  o 
conselheiro  Arno  Ernesto  Kumlehn  manifestou  seu  descontentamento  com  relação  à 
Presidente do Conselho da Cidade, e solicitou que constasse em ata que: 1) Critica  os 
modelos  e  metodologias de trabalho do Ippuj  no  Conselho  da  Cidade,  pois    assuntos 
importantes foram deixados de lado;  2)  Disse que a Presidente do Conselho pediu sua 
expulsão  por  estar  desinformada;  3)  Disse  ser  um  profissional  liberal,  estudioso  da 
legislação  urbanística,  e  que  foi  chamado  pelo  Legislativo  para  propor  uma  forma  de 
potencializar  o  adensamento  da  cidade,  e  pontuou  as  possibilidades  baseado  na  Lei  
Complementar nº 312/10, cumprindo um trabalho contratado pela Câmara de Vereadores, 
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que foi em seguida apresentado a um grupo de pessoas, dentre as quais alguns membros 
do  Conselho  da  Cidade.  4)  Disse  ter  liberdade  de  profissão  e  de  expressão.  Sobre  o 
assunto, o conselheiro Ariel Pizzolatti comentou que a proposta da Presidente foi rechaçada 
pelo Conselho Consultivo e Deliberativo, e disse compreender que o conselheiro se sinta 
ofendido como profissional. O Conselheiro Rogério Novaes frisou que o profissional tem o 
direito de exercer as suas atividades, e sugeriu que a Presidente do Conselho da Cidade 
explique melhor à Câmara o motivo do seu pedido de expulsão do conselheiro Arno. Pediu 
também que a ata da referida reunião do  Conselho Consultivo e Deliberativo seja trazida na 
próxima  reunião,  o  que  foi  corroborado  pelos  outros  conselheiros.  Em  seguida,  os 
conselheiros  leram  as  sugestões  sobre  a  nova  estrutura  do  Conselho  da  Cidade, 
encaminhadas  pela  Associação  de  Moradores  do  Bairro  América,  Amaba,  por  ofício;  a 
Câmara apreciou as sugestões mas não fez deliberações sobre elas.  Sem mais a tratar, às 
dez  horas foi encerrada a reunião. Eu, Patrícia Rathunde Santos, Secretária Executiva do 
Conselho da Cidade, lavrei  a presente ata com base nas informações de Nilzete Farias 
Hoenicke, conselheira e  relatora da reunião. Esta ata vai assinada pelo Coordenador, por 
mim e pelos conselheiros presentes. Joinville, onze de agosto de dois mil e onze. 

Gilberto Lessa dos Santos
Coordenador da Câmara Comunitária de Estruturação 

e Ordenamento Territorial 
do Conselho da Cidade

Nilzete Farias Hoenicke
Relatora

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           - 
Ariel Arno Pizzolatti João Gilberto 

Damasceno
Jorge Arnaldo 

Laureano
João Tadeu Moreira

  I - Entidades Empresariais

-           ausente           - -           ausente           - -           ausente           - 
Luiz Alberto de 

Souza
Celso Voos Vieira Rolando Isler Vacância

 II - Entidades de trabalhadores

________________ -           ausente           - -           ausente           - ________________
Nilzete Farias 

Hoenicke
Luiz Carlos Casas 

Filho
Henrique Chiste 

Neto
Rogério Novaes

III - Entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa

________________           -           ausente           - ________________ -           ausente           - 
Eduardo Gineste 

Schroeder
Valsoni Celestino Eulivia Fleith Comitti Roberto Antônio de 

Araújo Silva
  IV - Organizações não Governamentais (ONG´s)

________________ ________________           ________________ -           ausente           - 
Gilberto Lessa dos 

Santos
Juliano Selhorst Arno Ernesto 

Kumlehn
Fernando Humel 

Lafratta
  V - Movimentos Sociais

Joinville, 11 de agosto de 2011 
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