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ATA DA REUNIÃO Nº 22 
DA CÂMARA COMUNITÁRIA DE PROMOÇÃO ECONÔMICA  

DO CONSELHO DA CIDADE 
- EXTRAORDINÁRIA - 

24 de maio de 2011   

No vigésimo quarto dia do mês de maio de dois mil e onze, terça-feira, às dezessete horas, na sala 1 
de Reuniões da Fundação IPPUJ, à Avenida Hermann August Lepper, nº 10, Bairro Saguaçu, em 2 
Joinville, Santa Catarina, realizou-se a reunião número vinte e dois da Câmara Comunitária de 3 
Promoção Econômica do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável, Conselho da Cidade, 4 
em caráter extraordinário, conforme convocação da Presidente Roberta Noroschny Schiessl e da 5 
coordenadora Rocheli Grendene, para tratar da seguinte ordem do dia: a) Leitura do edital de 6 
convocação; b) Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; c) Uso do Solo na nova Lei de 7 
Ordenamento Territorial. No início da reunião foi dispensada a leitura do edital de convocação e da 8 
ata da reunião anterior, que foi aprovada e assinada pelos conselheiros presentes. Os conselheiros 9 
leram os artigos da minuta da nova Lei de Ordenamento Territorial referentes ao Uso do Solo e 10 
fizeram as seguintes sugestões: 1) No artigo quarenta e cinco incluir lazer ; 2) No Artigo quarenta e 11 
seis, inciso III, verificar termo superveniência ; 3) No parágrafo segundo do artigo quarenta e seis, 12 
retirar desde que seus processos de produção e/ou comercialização não provoquem vibrações, 13 
ruídos, poluição ou danos ambientais acima dos níveis definidos na legislação federal, estadual e 14 
municipal vigente e regulamentações complementares, ou apresentar perigo à população ; 4) No 15 
artigo quarenta e sete alterar para dois anos; 5) No artigo quarenta e oito, parágrafo primeiro, retirar 16 
independentes ; 6) No artigo quarenta e oito, retirar o segundo parágrafo; 7) No artigo cinquenta e 17 

dois, inciso I, retirar com até nove metros de altura e com acesso através de logradouro público ;  18 
inciso II, retirar  com até nove metros de altura e com acesso através de via de circulação interna 19 
ou de logradouro público ; inciso III retirar e acesso ao logradouro público, cujas edificações 20 
apresentam altura superior a nove metros ; inciso IV, V e VI, retirar com acesso às unidades 21 
autônomas feito através de via de circulação interna ou de logradouro público, cujas edificações 22 
possuem até nove metros de altura ; 8) No inciso VI, incluir agrupados verticalmente ;  9) No artigo 23 
cinquenta e três, inciso I, referente a sub-solo, incluir anexo identificando o nível de referência para 24 
caracterização do subsolo; 10) No artigo cinquenta e cinco, parágrafo segundo, item c , incluir casa 25 
de zelador

 

e alterar caixas d água por reservatório d água ; 11) Na seção I, quanto ao Coeficiente 26 
de Aproveitamento do Lote, incluir artigo para Edifício Garagem . Sem mais a tratar, às dezoito 27 
horas e trinta minutos foi encerrada a reunião. Eu, Patrícia Rathunde Santos, Secretária Executiva do 28 
Conselho da Cidade, lavrei a presente ata com base nas informações da relatora Dulcinéia Maria da 29 
Silva. A ata vai assinada pela coordenadora, por mim e pelos conselheiros presentes. Joinville, vinte 30 
e quatro de maio de dois mil e onze. 31    

Rocheli Grendene 
Coordenadora da Câmara Comunitária  

de Promoção Econômica do Conselho da Cidade    

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

PODER PÚBLICO SOCIEDADE CIVIL 
TITULAR SUPLENTE TITULAR SUPLENTE 

-            _  ausente                 -

 

-            _  ausente                 -

 

_________________

 

-            _  _______                 -

 

Maria Ivonete Peixer  
da Silva 

Clailton Dionísio Breis

 

Mário Cezar Aguiar José Roberto Pereira

     

I - Entidades Empresariais 

-            _ _ ausente_                  -

 

-            _  ausente                 -

 

-            _  ausente                 -

 

_________________

 

Charles Narloch Fábio Vieira de 
Oliveira 

Marcos Boettcher VAGO 

    

II - Entidades de trabalhadores 

-            _                                     -

 

-            _  ausente                 -

 

_________________

 

_________________

 

Raulino João Schmitz Juliana Filippe Raul Landmann VAGO 

    

III - Entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa 

-            ____________                 -

 

-            _  ausente                 -

 

-            _________                 -

 

-            _  ausente                 -

 

Alsione Gomes de 
Oliveira Filho 

Alberto Jorge 
Francisco 

Gean Marcos 
Dombroski Corrêa 

Juliana Corrêa 
Godoy 

    

IV - Organizações não Governamentais (ONG´s) 

-            _  ___________                -

 

-            _  ausente                 -

 

_________________

 

-            _  ausente                 -

 

Rocheli Grendene Viviane Schumacher 
Bail 

José Laércio 
Escodel 

Aime Maria 
Czarnobay 

   

V - Movimentos Sociais 

  

Joinville, 24 de maio de 2011      
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