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Data: 8/07/2015 - 19h

ATA AUDIÊNCIA PÚBLICA

A abertura da Audiência pública ocorreu às dezenove horas e dez minutos,
pelo arquiteto Murilo Carvalho, representando o presidente da Fundação
IPPUJ.

Descreveu os objetivos do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), destacando
que os impactos dos empreendimentos se apresentam de diferentes formas,
porém o EIV tem trazido ganhos tanto para o empreendedor como para a
vizinhança do entorno.

Apresentou os representantes das respectivas empresas: IPPUJ (Murilo
Teixeira Carvalho e Cristina Santos de Chaves); Krona (Israel Furtado e Camila
Cristina Haidar) e CAF -Empresa Consultora (Ana Paula Mura Nastaria Mattos
e Douglas Salzvedel Santangelo).

Após a apresentação passou à leitura do Edital de Convocação, o qual foi
publicado no jornal A Notícia, em 22/06/2015, bem como nos sites da prefeitura
e IPPUJ, como determina a legislação.

Explicou o trâmite do processo, a documentação que é gerada, enfatizando
que neste caso iremos tratar de uma regularização de empreendimento já
existente.

O Arq. Murilo também deu ciência do Regimento da Audiência, suas etapas,
responsáveis pela Coordenação, assim como o tempo de apresentação a ser
observado pelas pessoas que farão uso da palavra.

Seguindo o regimento, Arq. Murilo passou a palavra ao representante da
Krona, Israel para apresentação do empreendimento.

Israel cumprimentou a todos, e reforçou que o projeto não é novo, trata-se de
um projeto de regularização, destacando que este é um momento de
esclarecer dúvidas, ouvir a população e verificar no que a Krona poderá estar
contribuindo.

Fez um breve histórico da empresa, que teve início em 1994, hoje conta com
três unidades e além de sua atividade industrial, que está em crescimento,
preocupa-se ainda com o aspecto social, sendo responsável por vários projetos
na cidade.
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Israel finalizou agradecendo a presença de todos, enfatizando que estarão a
disposição para minimizar os impactos negativos na vizinhança.

Em seguida Arq. Murilo passou a palavra à representante da empresa de
consultoria, Ana Paula, para apresentação do E.I.V.

Ana Paula ressaltou que como o empreendimento é diferente dos demais,
porque já está implantado e em atividade, a CAF teve que coletar vários dados
complementares para realização do estudo.

Explicou o termo vizinhança e a área que compreende, a qual pode sofrer os
impactos com o empreendimento.

Descreveu os impactos dos diversos aspectos que são considerados, bem
como as medidas mitigadoras.

Informou que o estudo foi feito em outubro de 2014, e entre outras providências
a Krona firmou um convênio com o governo do estado para pavimentação da
Rua dos Suíços.

Destacou também as várias medidas tomadas para minimização do ruído,
provenientes principalmente do Setor de Granulação e Ferramentaria e
Manutenção.

Ressaltou que os níveis de ruído estão sendo monitorados e que a Krona
continuará investindo nas medidas preventivas.

Finalizando, destacou os impactos positivos, como: estímulo da fonte de renda
local; organização social e fonte importante de empregos diretos e indiretos
para população.

Murilo esclareceu a função do Termo de Compromisso, documento que irá
determinar todo o comprometimento que o empreendedor terá com seu
empreendimento para obtenção dos alvarás.

Na sequência, Arq. Murilo abriu espaço ao debate.

Os questionamentos foram:

ia intervenção: Adilson Girardi — Presidente do Conselho das Associações do
Vila Nova. Destacou alguns itens que considera importantes para constar no
estudo: Ciclo faixa na Rua dos Suíços; sistema de tratamento de esgoto pela
proximidade do Rio Mutucas; questão ruídos e implantação de trevo na
rodovia do arroz.

Ana, representante da empresa consultora informou que o esgoto é tratado
dentro da empresa, por meio de sistema de fossa e filtro.

Murilo complementou , que assim como outros processos, todas as exigências
que a Comissão Técnica Multidisciplinar, que emite o Parecer Técnico
Conclusivo do estudo, determinar que são necessárias, irão constar no Termo
de Compromisso.

2/3



Prefeitura de
Joinville

EIV - ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA

COMISSÃO TÉCNICA MULTIDISCIPLINAR II1râ11l1i
Israel representante da empresa consultora explicou que o terreno utilizado
para estacionamento, pertence a Imobiliária Hacasa, a qual concedeu
autorização para a Krona fazer uso desta área.

2a intervenção: Susana Staats. Associação dos Moradores do Vila Nova.
Quantos metros têm de área verde ao longo do Rio Mutucas, na área que a
Krona ocupa? Como ficará o transito na Rua dos Suíços, com a projeção de vir
a ser trinário na Rua XV de Novembro?

Israel representante da empresa consultora, esclareceu que a empresa
manteve a área de preservação com recuo de 30 m do Rio Mutucas, com
exceção da parte da frente, que faz parte do início de implantação. Informou
ainda que a Krona adquiriu uma área nos fundos da empresa para
preservação.

Murilo colocou que quanto ao trinário é uma questão de responsabilidade da
Prefeitura, que o plano viário foi feito em 1973 e o Bairro Vila Nova é mais
recente e veio com uma proposta de trinário. Hoje foi executado o binário, mas
está sendo previsto um novo plano, que irá ser discutido com a comunidade.

Murilo colocou que a princípio as audiências devem acontecer em locais
públicos e que por recomendação do Ministério Público de Santa Catarina
deve-se evitar realizar as audiências em local privado. Considera que o motivo
de pouca adesão, deve-se talvez ao fato do local escolhido ser um pouco
afastado do empreendimento, em virtude de recomendações.

Júlio de Abreu, arquiteto do empreendimento, agradeceu a presença de todos
e ressaltou que parte da Krona está instalada sem autorização, sendo que uma
parte têm suas licenças regularizadas.

Terminado os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, Murilo deu
por encerrada a sessão às vinte horas e vinte minutos.

Eu, Eliete Maria de Souza Kress, Administradora a Unidade de Planejamento
da Fundação lppuj, lavrei esta ata, que vai assin da pelo Gerente da Unidade
de Planejamento do lppuj e por mim.

Joinville, 9 de julho de 2015.

Muri

Gerente da

eixeira Carvalho

nidade de Planejamento
>r

Elieté Maria dé Souza Kress

Administradora
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