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OFÍCIO DE POSICIONAMENTO
EIV EDIFÍCIO RESIDENCIAL MAISON PETIT VERDOT
Ofício n° 1001 /2015
Senhora Cristina Santos Chaves
Presidente da Comissão Técnica Multidisciplinar do EIV
FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO PARA O
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE JOINVILLE- IPPUJ

A AMOTTO, Associação dos Moradores da Rua Otto Boehm e Adjacências,
sociedade civil constituída por moradores dos bairros Atiradores, Glória e
América do município de Joinville, inscrita no CNPJ sob o n° 02143605/0001-
66 , solicita uma revisão no documento e inclusão das medidas mitigadoras
conforme os itens abaixo relacionados:

1. Quanto ao impacto na Estrutura Urbana Instalada
1.1. Equipamentos Urbanos

1.1.1. Manutenção constante da Praça do Edifício Dulce
1.1.2. Instalação de novos equipamentos urbanos na Área de

Influência Indireta
1.1.3. Conclusão do projeto e início das obras da Calçada do Entorno

do 8 Batalhão de Policia Militar
2. Quanto aos impactos sobre o sistema viário

2.1. Sinalização Viária
2.1.1. Inserção de faixas de pedestres no cruzamento da rua

Desembargador Nelson Nunes Guimarães com rua Alberto Kroehne
2.1.2. Inserção de faixas de travessia elevada, conhecidas como

lombofaixas no cruzamento da rua Desembargador Nelson IpPUJ Workflow
Nunes Guimarães com rua Euzébio de Queiroz. 32.1.3. Pintura de Meio-fios sinalizando proibição de estacionamento
onde aplicável nas ruas atingidas pela AID ( área de influência
direta)

2.1.4. Delimitação e sinalização de vagas exclusivas para idosos e REcEir3EMOS EM:
pessoas portadoras de necessidades especiais em todos os 
trechos das ruas atingidas pela AID. FUNDA % `~ tpptT,

2.2. Demanda de Estacionamento
2.2.1. Destinar 18 vagas de estacionamento para visitantes no recuo

frontal, estabelecendo-se uma proporção de 1 vaga pata cada 10
unidades habitacionais.



2.2.2. Estabelecer estacionamento destinado a funcionários,
fornecedores e clientes em área e quantidade adequada de forma
a evitar que sejam utilizadas as vagas ao longo da faixa de
rolamento

2.3. Sistema de Transporte Coletivo
2.3.1. Instalar cobertura e assentos nos pontos de ônibus das linhas

do entorno e dimensiona-los de acordo com a demanda acrescida
de 1000 usuários/dia.

3. Quanto ao impacto durante a fase de obras do empreendimento
3.1. Movimentação de Veículos de Carga e Descarga de Material Para as

Obras
3.1.1. Instalação de docas de carga e descarga e pátio de manobras

de caminhões no interior do empreendimento para caminhões
betoneira e barras de aço.

Salientamos que consideramos o atendimento destas solicitações como
indispensáveis para o deferimento do processo deste estudo de impacto de
vizinhança, sem prejuízo para as demais medidas mitigadoras e autorizações
legais , e para manter a sustentabilidade do desenvolvimento da região
devem ser implementadas nas fases anteriores ao início das obras.

Atenciosamente,

Joinville, 01 de outubro de 2015

Terezinha Retzlaff (47 9952 9950)
Presidente da Amotto


