Agora lei, LOT ganha debate na TV
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A TV Câmara de Joinville exibe nesta semana, às 18h, no canal 16 da NET, debate inédito de
especialistas sobre o projeto da Lei de Ordenamento Territorial, a LOT, no programa “Conversa
Aberta”. O diretor-executivo do Ippuj, Gilberto Lessa, e o arquiteto Arno Kumlehn são os
convidados. A LOT foi sancionada ontem pelo prefeito Udo Döhler, com novo nome de Lei
Complementar nº 470.
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A TV Câmara de Joinville exibe nesta semana, às 18h, no canal 16 da NET, debate inédito de
especialistas sobre o projeto da Lei de Ordenamento Territorial, a LOT, no programa “Conversa
Aberta”. O diretor-executivo do Ippuj, Gilberto Lessa, e o arquiteto Arno Kumlehn são os
convidados.

A LOT foi sancionada ontem pelo prefeito Udo Döhler, com novo nome de Lei Complementar
nº 470.

O projeto da LOT foi enviado à Prefeitura em 16 de dezembro do ano passado após mais de 12
meses de tramitação. A análise da Prefeitura deve durar até 15 dias. Se vetado, parcial ou
totalmente, o texto retorna à CVJ e o veto deverá ser debatido. As sessões ordinárias serão
retomadas em 1º de fevereiro.
A Câmara realizou 13 audiências públicas para discussão da LOT, a maioria delas nos bairros,
além de um grande número de reuniões para debate do texto com técnicos da Prefeitura, da
Casa e representantes da sociedade civil.
O programa
O Conversa Aberta é um programa original da TV Câmara de Joinville, produzido pelas
Divisões de Jornalismo e de TV e Rádio da Câmara, em cooperação com o curso de
Jornalismo do Bom Jesus-Ielusc. Na segunda temporada, ele é exibido na programação de
recesso da TV Câmara, no horário normalmente ocupado pelas sessões ordinárias.
Programa “Conversa Aberta”
Tema: LOT
De segunda a quarta, às 18h, no canal 16 da NET
Também disponível em www.cvj.sc.gov.br/conversa-aberta
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