
ATA DA REUNIÃO NO 50
DO CONSELHO MUNICIPAL

DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
- CONSELHO DA CIDADE –

MANDATO 2013/2016

ORDINÁRIA

Joinville, 4 de março de 2015

No quarto dia do mês de março de dois mil e quinze, às dezenove horas, no Plenarinho da Câmara 
de Vereadores de Joinville, à Avenida Hermann August Lepper, 1.100, Bairro Saguaçu, em Joinville, 
Santa Catarina, em atendimento à convocação do Presidente do Conselho da Cidade, Vladimir Ta-
vares Constante, no uso de suas atribuições legais, os integrantes do Conselho Municipal de Desen-
volvimento Sustentável, “Conselho da Cidade”, Mandato 2013-2016, reuniram-se em caráter ordiná-
rio para tratar da seguinte ordem do dia: 1) Leitura do Edital de Convocação; 2) Aprovação da ata da 
reunião de 03/12/14; 3) Temas que serão discutidos no Conselho da Cidade em 2015; 4) Cronogra-
ma de reuniões para o ano de 2015; 5) Assuntos Gerais. O Presidente do Conselho da Cidade, Vla-
dimir Tavares Constante, fez a abertura da reunião, ressaltando a importância e agradecendo pelo 
empenho dos conselheiros no exaustivo trabalho de análise da nova Lei de Ordenamento Territorial, 
LOT. Vladimir falou que houve um amadurecimento do Conselho da Cidade, o que torna possível 
que os debates sejam mais tranquilos, francos, diretos e resolutivos, auxiliando na democratização 
do planejamento, como guardião do Estatuto da Cidade e do Plano Diretor do Município de Joinville, 
e isso é positivo para a sociedade. Em seguida, foi lido o Edital de Convocação, e a ata da reunião 
de três de dezembro de dois mil e quatorze foi submetida à Plenária e aprovada por unanimidade. 
Ato contínuo, o presidente apresentou a sugestão de datas para as reuniões ordinárias do Conselho 
da Cidade durante o ano de dois mil e quinze, bem como os assuntos que deverão ser tratados du-
rante este ano, quais sejam: Lei de Indução do Desenvolvimento, Outorga Onerosa do Direito de 
Construir,  Plano Urbanístico de Expansão Urbana Sul, Código de Obras, Plano Viário do Município 
e Plano de Infraestrutura e Equipamentos Urbanos, Lei Autorizativa para a Construção de Tratamen-
to de Água e Esgoto,  Projeto de Lei que reedita a lei de Regularização de Imóveis, e o pedido do 
62o Batalhão de Infantaria para ampliação do Potencial Construtivo, com aumento de gabarito para 
dez andares. Após discussão sobre o assunto, ficou definido que: 1) As reuniões do Conselho da Ci-
dade acontecerão nas datas do calendário apresentado no Anexo III desta ata (em votação, aprova-
do por unanimidade); 2) Os assuntos a serem debatidos serão definidos durante o ano, após defini-
ção do Comitê Executivo e aprovação da Plenária (aprovado por consenso); 3) Quando necessárias, 
as reuniões extraordinárias deverão ocorrer sempre às quartas-feiras (aprovado por consenso);  4) 
Sempre que possível, os temas serão apresentados de forma genérica e informativa à Plenária, re-
metidos às Câmaras Comunitárias afins para uma análise mais profunda e elaboração de parecer 
que depois será apresentado à Plenária (aprovado por consenso); 5) O Comitê Executivo definirá a 
necessidade de convocação de reuniões extraordinárias, ou se é possível aguardar até a próxima 
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reunião ordinária para discutir algum tema. Registramos as sugestões dos conselheiros nessa reuni-
ão: a) Que todas as reuniões do Conselho da Cidade sejam feitas apenas no Plenarinho da Câmara 
de Vereadores (Lenin Peña); b) Analisar a Lei de Indução do Desenvolvimento somente depois que 
a LOT for aprovada (Jean Pierre); c) Que as oficinas da LOT sejam feitas em pequenos grupos ao 
redor de uma mesa com mapas, com um relator e composição eclética para discutir cada região 
(Arno Kumlehn); d)  Que as cartilhas sejam entregues uma semana antes das audiências públicas; 
Que seja feito um mapeamento de todas as nascentes de água no município de Joinville (Gustavo 
Gohr);  e)  Que o PlanMob seja analisado pelo Conselho da Cidade (Maurício Jauregui, Christiane 
Guisso, Reinaldo Gonçalves, Jean Pierre); f) Nas Audiências Públicas, que antes sejam ouvidas as 
sugestões da população, para depois apresentar as questões técnicas, e usar audiovisuais para faci-
litar o entendimento  (Reinaldo Gonçalves); g) Que todos os conselheiros estudem os materiais an-
tes das reuniões, para que sejam mais produtivas (Lenin Peña); h) Que sejam apresentados ao Con-
selho da Cidade os resultados das Audiências Públicas (Osvaldo Bittelbrunn); i) Ao discutir os proje-
tos de lei, não fazê-lo artigo por artigo, mas de forma conceitual e mais célere (Maurício Jauregui). A 
Coordenadora da Câmara Comunitária Setorial de Mobilidade Urbana reunirá sua câmara, e todos 
os conselheiros que tiverem interesse, no dia dezesseis de março deste ano, às oito horas da ma-
nhã, nas dependências da Ajorpeme, para revisar o conteúdo do Plano de Mobilidade, para posteri-
ormente dar um retorno à Plenária. Nada mais a tratar, a reunião foi encerrada às vinte e uma horas. 
A Secretaria Executiva deverá encaminhar aos conselheiros o pedido da Câmara de Vereadores so-
bre a lei de regularização de imóveis, assim como o pedido do 62o Batalhão de Infantaria sobre o au-
mento de gabarito. Registramos que o quórum foi verificado durante todo o período da reunião, que 
o registro de presença e as justificativas de ausência constam no Anexo I desta ata, e que o registro 
de substituições estão no Anexo II. Eu, Patrícia Rathunde Santos, Assessora Técnica do Conselho 
da Cidade, elaborei esta ata, que vai assinada pelo Presidente do Conselho da Cidade e por mim. 
Joinville, quatro de março de dois mil e quinze. 

Vladimir Tavares Constante
Presidente do Conselho da Cidade

Patrícia Rathunde Santos
Assessora Técnica
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ANEXO I 
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ANEXO II
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ANEXO III
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