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ATA DA REUNIÃO Nº 21 
DA CÂMARA COMUNITÁRIA DE QUALIFICAÇÃO DO AMBIENTE  

CONSTRUÍDO DO CONSELHO DA CIDADE  
- ORDINÁRIA -  

8 de agosto de 2011   

No oitavo dia do mês de agosto de dois mil e onze reuniu-se a Câmara Comunitária de 1 
Qualificação do Ambiente Construído do Conselho Municipal de Desenvolvimento 2 
Sustentável, Conselho da Cidade, para a reunião de número vinte e um, em caráter ordinário, 3 
na Sala de reuniões da Conurb, à Rua XV de Novembro, no 1.383, Bairro América, às 4 
dezessete horas e trinta minutos, atendendo à convocação do Coordenador Lauri do 5 
Nascimento e da Presidente do Conselho da Cidade, Roberta Noroschny Schiessl, para tratar 6 
da seguinte ordem do dia: a) Leitura do edital de convocação; b) Leitura e aprovação da ata 7 
da reunião anterior; c) Análise da minuta sobre alteração na estrutura do Conselho da Cidade; 8 
d) Reunião extraordinária em quinze de agosto de dois mil e onze para análise da minuta final 9 
da nova Lei de Ordenamento Territorial; e) Assuntos gerais. Dispensada a leitura do edital de 10 
convocação e da ata da reunião anterior, os conselheiros solicitaram retificar, na linha 11 
quatorze, o índice de frente mínima para oito

 

metros. No início da reunião o coordenador fez 12 
um relato sobre a última reunião do Conselho Consultivo e Deliberativo do Conselho da 13 
Cidade, CCD, e comunicou que até o dia doze de agosto o Ippuj deverá enviar a forma final 14 
da minuta da nova Lei de Ordenamento Territorial, com os mapas integrantes, e que esta 15 
Câmara realizará reunião extraordinária no dia quinze de agosto para tratar do assunto, pois 16 
no dia vinte e quatro de agosto o CCD fará uma reunião o dia inteiro, se for preciso, para 17 
finalizar a análise desse projeto de lei.  Disse também que na reunião do dia trinta e um de 18 
agosto o CCD analisará as alterações sobre a estrutura do Conselho da Cidade, pauta da 19 
presente reunião. Durante a reunião os conselheiros analisaram as propostas de alteração 20 
encaminhadas ao CCD pela Associação de Moradores do Bairro América, e posicionaram-se 21 
favoravelmente a elas, que são aqui transcritas: 1) Do mesmo modo que os representantes da 22 
sociedade civil estão relacionados por segmentos, também os representantes do poder 23 
público devem ser relacionados por setores afins, incluindo ainda entre seus representantes 24 
aqueles do Estado e da União; 2) O Conselho deverá ter orçamento específico no Fundo 25 
Municipal de Urbanização, ou aquele que se aplique, para fazer frente às necessidades 26 
mínimas do Conselho; 3) A presidência do Conselho será exercida por um representante do 27 
poder público municipal; 4) Os Projetos de Lei e as Políticas Urbanas que se originem no 28 
Conselho deverão obrigatoriamente ser submetidas à Audiência Pública ou Consulta Pública, 29 
quando for o caso; 5) A Secretaria Executiva será exercida por servidores públicos, indicados 30 
pelo Executivo Municipal; 6) Concordamos com que a representatividade seja das instituições, 31 
cabendo a obrigatoriedade de substituição nos casos previstos; 7) Todas as convocações 32 
para as plenárias do Conselho, audiências públicas e consultas públicas, devem ser feitas por 33 
edital publicado em jornal de circulação; 8) Nossa posição é reduzir o número de Câmaras 34 
para seis, com a junção das Câmaras do Ambiente Construído e Estruturação e Ordenamento 35 
Territorial; 9) Sugerimos uma análise melhor da composição das representatividades das 36 
Câmaras, e concordamos com a imparidade e a relação de sessenta por cento para a 37 
sociedade civil e quarenta por cento para o poder público, desde que mantido o número de 38 
representantes da sociedade civil.; 10) Propomos o funcionamento das Câmaras com um total 39 
de sessenta membros, sendo trinta e seis da sociedade civil e vinte e quatro do poder público. 40 
Os conselheiros acrescentaram ainda outras sugestões: 11) Incluir segunda suplência; 12) 41 
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Quanto às faltas, manter três consecutivas ou cinco alternadas, tanto para titulares quanto 42 
para o primeiro suplente; 13) Divulgar as convocações para as plenárias do Conselho da 43 
Cidade através de todos os meios de divulgação, escrita e falada. Nada mais havendo a 44 
tratar, às dezenove horas e trinta minutos foi encerrada a reunião. Eu, Patrícia Rathunde 45 
Santos, Secretária Executiva do Conselho da Cidade, redigi a presente ata com base nas 46 
informações do relator Marco Aurélio Chianello. A ata vai assinada pelo coordenador, por mim 47 
e pelos conselheiros presentes. Joinville, oito de agosto de dois mil e onze. 48      

Lauri do Nascimento 
Coordenador da Câmara Comunitária  

de Qualificação do Ambiente Construído do Conselho da Cidade     

Marco Aurélio Chianello 
Relator     

Patrícia Rathunde Santos 
Secretária Executiva do Conselho da Cidade   



 
GT4 

 
Câmara Comunitária de Qualificação do Ambiente Construído do Conselho da Cidade 

3    

Assinatura dos conselheiros presentes nesta reunião  

PODER PÚBLICO SOCIEDADE CIVIL 
TITULAR SUPLENTE TITULAR SUPLENTE 

-             ausente               -

 

-             ausente               -

 

_______________ _______________ 
Giana May Sangói Gabriel Tambosi 

Neto 
Francisco Mauricio 

Jauregui 
Mário Eugênio 

Boehm 

    

I - Entidades Empresariais 

-             __________               -

 

-             ausente               -

 

-             ausente               -

 

_______________ 
Renato de Souza 

Godinho 
Francisco João de 

Paula 
Renério Elias Leite 

Neto 
Jonas Fernandes 

Klug 

  

II - Entidades de trabalhadores 

-             __________               -

 

-             __________               -

 

_______________ -             ausente               -

 

Gilberto Pires Gayer

 

Marco Aurélio 
Chianello 

Rosana Barreto 
Martins 

Ilanil Coelho 

  

III - Entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa 

-             __________               -

 

-             __________               -

 

-          _   ausente _              -

 

-          _   ausente         _      -

 

Águida Regina 
Felício de Campos 

Arildo César dos 
Santos 

Ivandro de Souza Franklin Urresta 
Orbe 

    

IV - Organizações não Governamentais (ONG´s) 

-             ausente               -

 

-             ausente               -

 

_______________ -             ausente               -

 

Thalles Vieira Elizabete Tamanini Lauri do Nascimento

 

Alexsandra Turnes 
de Souza 

    

V - Movimentos Sociais 

  

Joinville, 8 de agosto de 2011 
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