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ATA DA REUNIÃO Nº 20 
DA CÂMARA COMUNITÁRIA DE QUALIFICAÇÃO DO AMBIENTE  

CONSTRUÍDO DO CONSELHO DA CIDADE  
- ORDINÁRIA -  

4 de julho de 2011  

No quarto dia do mês de julho de dois mil e onze reuniu-se a Câmara Comunitária de Qualificação do 1 
Ambiente Construído do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável, Conselho da Cidade, 2 
em caráter ordinário, na Sala de reuniões da Conurb, à Rua XV de Novembro, no 1.383, Bairro 3 
América, às dezessete horas e trinta minutos, atendendo à convocação do Coordenador Lauri do 4 
Nascimento e da Presidente do Conselho da Cidade, Roberta Noroschny Schiessl, para tratar da 5 
seguinte pauta: a) Leitura do edital de convocação; b) Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 6 
c) Ocupação do Solo na nova Lei de Ordenamento Territorial (continuação); d) Assuntos Gerais O 7 
coordenador Laurí do Nascimento deu início à reunião às dezessete horas e cinquenta minutos. Foi 8 
dispensada a leitura do edital de convocação e da ata da reunião anterior, que foi aprovada e assinada 9 
pelos conselheiros presentes.  Em seguida foram lidos os registros das duas reuniões anteriores, que 10 
foram ratificados e estão aqui transcritos: a) reunião de vinte de junho: 1) Como há pouco tempo para 11 
discussões e análises, esta Câmara sugere ao Ippuj que se faça primeiro a análise da parte escrita da 12 
lei e, num segundo momento, a análise das planilhas; 2) Alterar seção II Quota de Adensamento por 13 
Índice de Frente Mínima de cinco metros para conjuntos de casas ; 3) Rever a metodologia do cálculo 14 

da quota de adensamento; 4) Referente aos índices da taxa de ocupação, manter as taxas atuais; b) 15 
Reunião de vinte e sete de junho: 1) No artigo cinquenta e sete, sobre Referência de Nível, RN, tomar 16 
como conceito a redação existente na Lei Municipal de Segurança Contra Incêndio, Lei n° 2027/85, 17 
Decreto 9204/99, no que se refere à altura ascendente; 2) Não concentrar as atividades econômicas 18 
nos eixos viários, sendo necessário realizar um estudo hierarquizado. Nesta reunião de vinte e sete de 19 
junho, os conselheiros voltaram a discutir sobre a aplicação do Regimento Interno com relação aos 20 
conselheiros faltantes e, em análise dos registros de frequência atualizados decidiram que, como 21 
faltam apenas dois meses para o término do mandato, não será necessário aplicar o regimento. Na 22 
presente reunião os conselheiros discutiram sobre Ocupação do Solo na nova Lei de Ordenamento 23 
Territorial, e fizeram as seguintes sugestões: 1) Rever incompatibilidade entre o do inciso VI do artigo 24 
sessenta e quatro e o parágrafo primeiro do artigo sessenta e quatro; 2) No inciso IX incluir o uso 25 
residencial e completar desde que haja possibilidade de manobra interna ; 3) No artigo sessenta e 26 
seis parágrafo primeiro alterar palavra compactado por impermeabilizado ; 4) No artigo sessenta e 27 
seis parágrafo segundo alterar cisterna por reservatório de contenção de água de chuva; 5) No artigo 28 
sessenta e oito incluir parágrafo quatro Criar normas regulamentando a criação de estacionamentos 29 
verticais . Nada mais havendo a tratar, às vinte horas e dez minutos foi encerrada a reunião. Fica 30 
registrada a justificativa de ausência do conselheiro Renato de Souza Godinho. Eu, Patrícia Rathunde 31 
Santos, Secretária Executiva do Conselho da Cidade, redigi a presente ata com base nas informações 32 
da relatora Dulcinéia Maria da Silva. A ata vai assinada pelo coordenador, por mim e pelos 33 
conselheiros presentes. Joinville, quatro de julho de dois mil e onze. 34    

Lauri do Nascimento 
Coordenador da Câmara Comunitária  

de Qualificação do Ambiente Construído do Conselho da Cidade    

Patrícia Rathunde Santos 
Secretária Executiva do Conselho da Cidade 
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Assinatura dos conselheiros presentes nesta reunião  

PODER PÚBLICO SOCIEDADE CIVIL 
TITULAR SUPLENTE TITULAR SUPLENTE 

-             ausente               -

 

-             ausente               -

 

_______________ _______________ 
Andrei Adriani 

Michels 
Marta Regina 
Heinzelmann 

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               -

 

_______________ -             ausente               -

 

Gilberto Pires Gayer

 

Giana May Sangói Rosana Barreto 
Martins 

Ilanil Coelho 

  

III - Entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa 

-             ausente               -

 

-             __________               -

 

-          _   ausente _              -

 

-          _   ausente         _      -

 

Nilzete Farias 
Hoenicke 

Águida Regina 
Felício de Campos 

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 

  

Relatora: Dulcinéia Maria da Silva 

  

Joinville, 4 de julho de 2011 
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