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ATA DA REUNIÃO Nº  20 
DO CONSELHO CONSULTIVO E DELIBERATIVO  

DO CONSELHO DA CIDADE 
- ORDINÁRIA - 

29 de junho de 2011   

No vigésimo nono  dia do mês de junho de dois mil e onze reuniu-se, em caráter ordinário, 1 
para a reunião de número vinte, o Conselho Consultivo e Deliberativo do Conselho Municipal 2 
de Desenvolvimento Sustentável, Conselho da Cidade, às oito horas, na Sala de Reuniões 3 
da Fundação Ippuj, no prédio central da Prefeitura, à Avenida Hermann August Lepper, no 4 
10, bairro Saguaçu, em Joinville, Santa Catarina, atendendo à convocação da  Presidente do 5 
Conselho da Cidade, Roberta Noroschny Schiessl, com o objetivo de discutir a seguinte 6 
ordem do dia: a) Leitura do edital de convocação; b) Leitura e aprovação da ata da reunião 7 
anterior; c) Uso do Solo na nova Lei de Ordenamento Territorial 

 

análise das sugestões das 8 
Câmaras; d) Assuntos Gerais. A Presidente Roberta não participou desta reunião, por 9 
motivo justificado, e escolheu a conselheira Maria Salete Rodrigues Pacheco para presidir a 10 
reunião interinamente, conforme prevê o Regimento Interno do Conselho da Cidade. No 11 
início da reunião a Presidente Interina leu o edital de convocação e a ata da reunião anterior, 12 
que foi aprovada e assinada pelos conselheiros presentes. Em seguida o arquiteto Murilo 13 
Teixeira Carvalho apresentou a síntese das alterações na minuta da nova Lei de 14 
Ordenamento Territorial, referentes ao uso do solo, sugeridas pelas Câmaras Comunitárias, 15 
ratificadas na plenária da Reunião Conjunta das Câmaras, realizada no dia quinze de junho 16 
deste ano. Os conselheiros discutiram sobre as sugestões, detendo-se mais em alguns 17 
pontos, sobre os quais sugeriram, em consenso: 1) No parágrafo único do artigo trinta e oito  18 
é desnecessário o acréscimo do texto garantindo a continuidade da vocação rural ; 2) No 19 
parágrafo segundo do artigo quarenta e seis, retirar o texto desde que seus processos de 20 
produção e/ou comercialização não provoquem vibrações, ruídos, poluição ou danos 21 
ambientais acima dos níveis definidos na legislação federal, estadual e municipal vigente e 22 
regulamentação complementares, ou apresentar perigo à população. , pois há lei específica 23 
para isso; 3) Quanto à questão de usar na tabela usos proibidos ou permitidos , considerar 24 
que os órgãos públicos não podem interpretar a lei, e só podem autorizar o que a lei 25 
expressamente diz que é permitido; 4) Subdividir, conforme sugestão, a tabela de usos, e 26 
encontrar mecanismo para impedir que, no caso de restrição de usos, uma empresa de 27 
grande ou médio porte solicite autorização para instalar-se como se fossem duas empresas 28 
de pequeno porte. Terminada a apreciação das sugestões, os conselheiros passaram a 29 
assuntos gerais, e trataram do  calendário de reuniões para finalização da discussão sobre a 30 
nova Lei de Ordenamento Territorial. Foi ratificada a reunião extraordinária do Conselho 31 
Consultivo e Deliberativo, CCD prevista para o dia treze de julho deste ano, e definido que a 32 
reunião ordinária do dia vinte e sete de julho será realizada de forma ampliada, no período 33 
matutino e vespertino, para finalizar a análise da nova lei. A maioria dos conselheiros 34 
presentes se comprometeu em estar presente nessa data, o dia todo. Assim que a nova 35 
redação da lei estiver pronta, será encaminhada a todos os membros do Conselho da 36 
Cidade, para conhecimento, e todos os representantes das Câmaras junto ao CCD 37 
comprometeram-se em esclarecer aos conselheiros da sua Câmara os possíveis 38 
questionamentos relacionados à forma final da minuta da nova Lei de Ordenamento 39 
Territorial, para dar celeridade ao processo. Esse projeto de lei deve ser encaminhado ao 40 
Legislativo o quanto antes, para que haja a possibilidade de ser apreciado pela Câmara de 41 
Vereadores de Joinville ainda neste ano. Fica registrado que a Câmara Comunitária de 42 
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Qualificação do Ambiente Construído elegeu o conselheiro Lauri do Nascimento 43 
representante da Sociedade Civil no lugar da conselheira Rosana Barreto Martins, como 44 
suplente do conselheiro Ivandro de Souza neste Conselho Consultivo e Deliberativo, 45 
conforme deliberado na última reunião do CCD. Nada mais havendo a tratar, às nove horas 46 
e vinte minutos a Presidente Interina Maria Salete Rodrigues Pacheco deu por encerrada a 47 
reunião. Ficam registradas as justificativas de ausência da conselheira Andréa Knabem e 48 
dos conselheiros Marcos Rodolfo Schoene e Roque Antônio Mattei, bem como a presença 49 
do arquiteto Gilberto Lessa dos Santos, Gerente de Planejamento da Fundação Ippuj. Eu, 50 
Patrícia Rathunde Santos, Secretária Executiva do Conselho da Cidade, lavrei esta ata, que 51 
vai assinada pela Presidente Interina do Conselho da Cidade, por mim e pelos conselheiros 52 
presentes. Joinville, vinte e nove de junho de dois mil e onze.  53        

Maria Salete Rodrigues Pacheco 
Presidente Interina do Conselho da Cidade        

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

Presidência

 
Interina Maria Salete Rodrigues Pacheco 

  
Gru

 
po 
de 

Trab
alho 

CÂMARA 
PODER PÚBLICO SOCIEDADE CIVIL 

TITULAR SUPLENTE TITULAR SUPLENTE 

GT 
1 

Câmara 
Comunitária de 

Promoção 
Econômica 

_______________ _______________ _______________ -          ausente          -

 

Maria Ivonete 
Peixer da Silva 

Alsione Gomes 
de Oliveira Filho

 

Mário Cezar 
Aguiar 

Gean Marcos 
Dombroski 

Corrêa 
Promotur SH Acij Instituto Ajorpeme 

GT 
2 

Câmara 
Comunitária de 

Promoção 
Social 

_______________ -          ausente          -

 

_______________ -          ausente          -

 

Silvestre Ferreira

 

Maria Teresa 
Soares 

Lenin Peña Eduardo Miers 

FCJ SAS IDS Ceaj 

GT 
3 

Câmara 
Comunitária de 
Qualificação do 

Ambiente  
Natural 

-          ausente          -

 

-          ausente          -

 

_______________ -          ausente          -

 

Marcos Rodolfo 
Schoene 

Marcele 
Figueiredo 

Andrade de Luca

 

Maria Salete 
Rodrigues 
Pacheco 

Andrea Knabem 

Fundema Amae Ajorpeme Amaba 

GT 
4 

Câmara 
Comunitária de 
Qualificação do 

Ambiente  
Construído 

_______________ -          ausente          -

 

_______________ _______________ 
Gilberto Pires 

Gayer 
Nilzete Farias 

Hoenicke 
Ivandro de 

Souza 
Lauri do 

Nascimento 
Fundema Ippuj Instituto Joinville Amaba 

GT 
5 

Câmara 
Comunitária de 

Integração 
Regional 

_______________ -          ausente          -

 

_______________ -          ausente          -

 

Eduardo 
Dalbosco 

Rodrigo 
Fallgatter 
Thomazi 

Udo Döhler Roque Antônio 
Mattei 

GP SIDE Acij Instituto Joinville 

GT 
6 

Câmara 
Comunitária de 
Estruturação e 
Ordenamento 

Territorial 

_______________ -          ausente          -

 

_______________ -          ausente          -

 

Ariel Arno 
Pizzolatti 

Fabiano Lopes 
de Souza 

Jorge Arnaldo 
Laureano 

Henrique Chiste 
Neto 

Seinfra SRVN Secovi AJECI 

GT 
7 

Câmara 
Comunitária de 

Mobilidade e 
Acessibilidade 

_______________ -          ausente          -

 

_______________ -          ausente          -

 

Eduardo 
Bartniak Filho 

Sérgio Luiz 
Celestino da 

Silva 

Emerson 
Siqueira 

Vanderlei Pedro 
Quintino 

Conurb SAS Ajeci Cepe 

 

Joinville, 29 de junho de 2011 
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