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Oficio n° 1302/2016— UP/IPPUJ

Joinville, 13 de dezembro de 2016.

Requerente: Hospital de Olhos Sadalla Amin Ghanem Ltda.
Protocolo n°:36.699/2016

Endereço: Rua Camboriú n°55, Eixo Marquês de Olinda, Bairro Glória

Assunto: Estudo de Impacto de Vizinhança Edifício Comercial e de Garagem
Sadalla

Com base no Art. 33 do Decreto n° 20.668 de 22 de maio de 2013, a
Comissão de Estudo de Impacto de Vizinhança determina o encaminhamento do EIV
Edifício Comercial e de Garagem Sadalla, para audiência pública.

Com base no mesmo artigo supracitado, § 1°, a audiência pública será
organizada e custeada pelo empreendedor interessado, que deverá atender todos
os procedimentos estabelecidos na Lei.

O empreendedor deverá agendar previamente com o lppuj a realização da
audiência pública. O prazo máximo da realização da audiência é de 60 (sessenta)
dias contados a partir desta data.

A convocação de audiência pública deverá ser publicada com prazo mínimo
de 15 (quinze) dias em jornal diário de ampla circulação, regional ou local, pelo
empreendedor ou às suas custas, na forma de edital, conforme modelo de
convocação elaborado pelo IPPUJ que segue em anexo a este ofício.

O documento disponibilizado para audiência pública é de responsabilidade do
empreendedor conforme define o Decreto n° 20.668/2013. O empreendedor deverá,
como forma de divulgação da audiência pública à população, afixar no local do 
empreendimento uma faixa ou outdoor, com tamanho no mínimo de 2m2,
convidando o público para o evento, informando assunto, local e data da audiência
pública.
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Notificar as Associações de Moradores da área de influência direta e indireta

do empreendimento, através de carta registrada, informando sobre o edital de

Audiência Pública.

Atenciosamente,

CristinaSanntos,de Chaves
Presidente da Comissão
Representante do lppuj

Murilo Teixeira Carvalho
Representante do IPPUJ

Carlos Serede de Souza
Representante do DETRANS

Giovani Padilha
Representante da S

Ronaldo Frassini
Representante da SEMA

Gilberto Tortato 
Representante da Companhia Águas de Joinville
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