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ATA AUDIÊNCIA PÚBLICA

A abertura da Audiência pública ocorreu às quatorze horas e cinco minutos,
pelo arquiteto Murilo Carvalho, representando o presidente da Fundação
IPPUJ, porém sem a presença de público, apenas com os representantes do
Empreendimento, da Consultoria e da Comissão do EIV.

Arq. Murilo apresentou os objetivos do EIV, fez um breve histórico desde de
sua instituição e na sequência leu o edital de audiência pública, publicada no
Jornal A Notícia, em 27 de maio de 2015, bem como nos sites da prefeitura e
IPPUJ, como determina a legislação. Além disso informou as outras formas de
divulgação, ocorridas através de faixa no local do empreendimento e carta
convite para as Associações locais.

Considerou que o motivo de nenhuma adesão, deve-se talvez ao fato do
empreendimento estar localizado em uma área industrial.

Ratificou que temos o estudo, que foi analisado pela comissão, a qual fez as
considerações necessárias, informando que na continuidade será emitido um
Termo de Compromisso, elencando todas as situações previstas no parecer
conclusivo.

Murilo ressaltou que mesmo com a ausência da população, a audiência
cumpriu o seu papel.

Terminado os trabalhos, inexistindo qualquer manifestação, Murilo deu por
encerrada a sessão às quatorze horas e quinze minutos.
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Eu, Eliete Maria de Souza Kress, Administradora da Unidade de Planejamento
da Fundação lppuj, lavrei esta ata, que vai assinada pelo Gerente da Unidade

de Planejamento do Ippuj e por mim.

Joinville, 18 de junho de 2015.

Murilo,Têiix ira Carvalho

Gerente da Unidade de Planejamento

Eliet Maria de Souza Kress

Administradora
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