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ATA DA REUNIÃO Nº 22 
DA CÂMARA COMUNITÁRIA DE QUALIFICAÇÃO DO AMBIENTE  

CONSTRUÍDO DO CONSELHO DA CIDADE  
- EXTRAORDINÁRIA -  
15 de agosto de 2011   

No décimo quinto dia do mês de agosto de dois mil e onze reuniu-se a Câmara Comunitária 1 
de Qualificação do Ambiente Construído do Conselho Municipal de Desenvolvimento 2 
Sustentável, Conselho da Cidade, em caráter extraordinário, para a reunião número vinte e 3 
dois, na Sala de reuniões da Conurb, à Rua XV de Novembro, no 1.383, Bairro América, às 4 
dezessete horas e trinta minutos, atendendo à convocação do Coordenador Lauri do 5 
Nascimento e da Presidente do Conselho da Cidade, Roberta Noroschny Schiessl, para tratar 6 
da seguinte pauta: a) Leitura do edital de convocação; b) Análise da minuta final da nova Lei 7 
de Ordenamento Territorial. No início da reunião os conselheiros expuseram sua dúvida 8 
quanto ao que foi definido como frente mínima dos lotes 

 

se cinco ou oito metros, e 9 
solicitaram que se ouça a gravação da reunião para dirimi-la, e alterar as atas 20 e 21 10 
conforme o resultado dessa pesquisa. Os conselheiros sugeriram: 1) Quanto à adequação de 11 
usos urbanos nas áreas rurais, tais como tamanho dos lotes e taxa de ocupação, por 12 
exemplo, considerar as leis federais que as regulamentam; 2) Analisar as exigências do Plano 13 
de Gerenciamento Costeiro como pré-condição para alteração das leis de uso e ocupação do 14 
solo; 3) Sobre as áreas de adensamento, esclarecer os critérios que embasam e justificam as 15 
mudanças com relação à proposta anterior. Ficou definido que na próxima semana, dia vinte e 16 
dois de agosto de dois mil e onze, esta Câmara realizará nova reunião extraordinária, para 17 
dar continuidade à discussão, com os mapas atualizados impressos e equipamento 18 
multimídia.  Nada mais havendo a tratar, às dezenove horas e quarenta e cinco minutos foi 19 
encerrada a reunião. Eu, Patrícia Rathunde Santos, Secretária Executiva do Conselho da 20 
Cidade, redigi a presente ata com base nas informações do relator Marco Aurélio Chianello. A 21 
ata vai assinada pelo coordenador, por mim e pelos conselheiros presentes. Joinville, quinze 22 
de agosto de dois mil e onze. 23     

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               -

 

-             ausente               -

 

_______________ 
Giana May Sangói Gabriel Tambosi 

Neto 
Francisco Mauricio 

Jauregui 
Mário Eugênio 

Boehm 

    

I - Entidades Empresariais 

-             __________               -

 

-             ausente               -

 

-             __________               -

 

_______________ 
Renato de Souza 

Godinho 
Francisco João de 

Paula 
Renério Elias Leite 

Neto 
Jonas Fernandes 

Klug 

  

II - Entidades de trabalhadores 

-             __________               -

 

-             __________               -

 

_______________ -             ausente               -

 

Gilberto Pires Gayer

 

Marco Aurélio 
Chianello 

Rosana Barreto 
Martins 

Ilanil Coelho 

  

III - Entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa 

-             __________               -

 

-             ausente               -

 

-          _   ausente _              -

 

-          _   ausente         _      -

 

Águida Regina 
Felício de Campos 

Arildo César dos 
Santos 

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 

  

Relator: Marco Aurélio Chianello 

  

Joinville, 15 de agosto de 2011 
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