
ATA DA REUNIÃO NO 14

DO CONSELHO MUNICIPAL

DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

 – CONSELHO DA CIDADE –

MANDATO 2016/2019

ORDINÁRIA

Joinville, 7 de junho de 2017

No sétimo dia do mês de junho de dois mil e dezessete, às dezenove horas, no Plenarinho da Câmara

de Vereadores de Joinville, à Avenida Hermann August Lepper, 1.100, Bairro Saguaçu, em Joinville,

Santa  Catarina,  em  atendimento  à  convocação  do  Presidente  do  Conselho  da  Cidade,  Álvaro

Cauduro de Oliveira,  no uso de suas atribuições legais,  os integrantes do Conselho Municipal  de

Desenvolvimento Sustentável,  “Conselho da Cidade”, Mandato 2016-2019, reuniram-se em caráter

ordinário para tratar da seguinte ordem do dia: 1) Leitura do Edital de Convocação; 2) Aprovação da

ata  da  reunião  anterior;  3) Apresentação  sobre  Joinville  200  Anos,  com  o  Gerente  de  Cidades

Humanas  e  Inteligentes  da  Secretaria  de  Planejamento  Urbano  e  Desenvolvimento  Sustentável,

Diego  Calegari  Feldhaus,  e  a  publicação  Joinville  Cidade  em  Dados  2017;  4)  PLC  46/2017  –

Alteração no Setor Especial de Interesse Industrial S6-06 -”Tupy”; 5) PLC 56/2017 – Inclui como Faixa

Viária a Rua Jacutinga, no Bairro Iririú, no trecho entre as Ruas Tuiuti e Xaxim; 6) Assuntos Gerais.

No início da reunião a Secretária Executiva comunicou aos conselheiros que  o Presidente Álvaro

Cauduro não pode estar presente, e que por esse motivo o Comitê Executivo escolheu o conselheiro

Gilmar  Mello  de Azevedo,  representante  do  segmento  Organizações  Não Governamentais,  como

Presidente Interino para conduzir os trabalhos desta reunião. O Presidente Gilmar fez a abertura dos

trabalhos, e em seguida foi lido o Edital de Convocação. A ata da reunião anterior, realizada no dia

três  de  maio  deste  ano,  foi  submetida  à  aprovação  da  plenária  e,  em  votação,  aprovada  por

unanimidade.  Dando sequência à ordem do dia, o Presidente convidou Diego Calegari, Gerente da

Unidade Cidade Humana e Inteligente da Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento

Sustentável,  acompanhado da socióloga Viviani Bittencourt Marques para a apresentação sobre a

publicação  Joinville  Cidade  em  Dados  2017  e  perspectivas  para  o  futuro  de  Joinville.  Calegari

agradeceu a oportunidade e ressaltou a necessidade de se trabalhar por uma cidade mais humana,

mais inteligente e com mais oportunidades para todos, e falou que o objetivo para esta reunião é fazer

uma breve  apresentação  da  publicação  “Joinville  Cidade  em Dados  2017”,  da  qual  uma versão
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impressa será gentilmente disponibilizada aos conselheiros pela Secom na próxima reunião, conforme

acordado com o Diretor  Executivo  da Secretaria  de Comunicação,  conselheiro  Rodrigo Schwarz.

Diego passou a palavra à socióloga Viviani Bittencourt Marques, da equipe que coordenou e executou

esse  trabalho,  para  apresentar  alguns  dados  dessa  publicação,  que  é  bem  extensa  e  rica  em

informações, e que já é uma publicação histórica na Cidade de Joinville. Viviani comentou que fazer o

“Joinville Cidade em Dados” é algo bastante gratificante – sempre muito trabalhoso,  mas que nos

permite conhecer o que é a cidade de Joinville como um todo. Disse que a publicação apresenta a

cidade na infraestrutura, na questão econômica e na social, e que, ao seguir basicamente a ordem do

Plano Diretor  de Joinville,  facilita  o acompanhamento do que está sendo executado desse plano.

Viviani comentou que a publicação traz dados e informações importantes que fazem, por exemplo,

que Joinville consiga financiamentos externos, pois apresenta o que a nossa cidade tem de melhor,

seja na economia,  no meio ambiente,  na população e nos serviços que presta à cidade.  Após a

apresentação, que consta no Anexo III desta ata, Diego Calegari comentou que esse é um retrato de

Joinville hoje, que o nosso desafio é pensar a cidade para os próximos trinta anos, e  precisamos

pensar esse futuro juntos. Calegari disse que não podemos planejar a cidade dentro de uma “torre de

marfim”,  dentro  de  uma  secretaria  ou  outra  estrutura  de  governo,  e  que  precisamos  muito  da

colaboração e do trabalho a muitas mãos. Ele disse que política pública deve ser feita com quem é

beneficiário, usuário dessa política pública, e lembrou que a publicação apresentada foi feita a muitas

mãos e retrata a cidade, e que o grande desafio é olharmos para o futuro e pensar uma cidade ainda

melhor. Calegari disse que Joinville tem uma história belíssima, que colhemos louros de um passado

de muitas conquistas, de empreendedores, lideranças políticas, lideranças sociais, e que o Conselho

da Cidade tem muitas lideranças que podem ajudar a pensar o próximo ciclo da cidade que, com

certeza,  será  muito  diferente,  não  vai  ser  a  mesma  cidade  que  tínhamos.  Diego  falou  que  é

necessário conhecer-nos e conhecer o nosso passado para pensar o futuro, e é isso que tem sido

feito na Secretaria de Planejamento Urbano, que conta com a colaboração de todos. Por fim, ele se

colocou à disposição para contribuir na forma que couber.  O Presidente Gilmar abriu a palavra aos

conselheiros,  para  sugestões  e  esclarecimentos.  Desse  momento  registramos  as  seguintes

sugestões: 1)  Que se inclua na próxima edição a representatividade financeira do Imposto Sobre

Serviços – ISS arrecadado no município; 2) Que,  ao pensar Joinville para os próximos anos, se foque

nos problemas da mobilidade, para que a população não perca tempo e dinheiro nos deslocamentos;

3) Que a publicação “Joinville Bairro a Bairro” também seja apresentada ao Conselho da Cidade;  4)

Que se encontre um canal de comunicação para que haja maior participação popular, para que os

cidadãos  possam  expor  as  suas  ideias  e  haver  abertura  para  debates.  Quanto  a  essa  última

sugestão, a socióloga Viviani informou que é o pensamento da Secretaria esse “ouvir” a comunidade,

e disse que há projeto de um “laboratório vivo”, para que as pessoas possam dar ideias e ajudar a

produzir soluções para os problemas da cidade, de forma que o Poder Público, em  parceria, possa

aplicar.  Calegari  ressaltou  que  o  objetivo  é  construir  a  cidade  “com a cidade’,  e  precisamos  de

espaços para criar em conjunto projetos e propostas, e adereçar os problemas de tal forma que não

fiquemos “encastelados” tentando pensar a cidade desconectada da realidade do que acontece e das
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vozes que estão ai,  nas ruas, enfrentando os problemas que a cidade tem. Calegari  disse que a

Secretaria está buscando métodos e formas inovadoras - usando a tecnologia ou não, para fazer essa

escuta de maneira cada vez mais qualificada.  Assim, certamente virão muitas inovações quanto à

forma de nos relacionarmos e ouvirmos os anseios da comunidade, principalmente da sociedade civil

organizada,  de forma que possa colaborar conosco na construção das soluções.  Há experiências

mundo  afora  de  laboratórios  vivos,  que  são  os  “Living  Labs”,  onde  se  consegue,  com métodos

inovadores,  construir  outras  perspectivas  de  desenvolvimento  de  política  pública  de  forma

participativa.  Estamos estudando as melhores  referências  no Brasil  e  no mundo para começar  a

aplicar em Joinville, disse ele, considerando a herança de conhecimento e de acúmulo de processos

participativos que a cidade já tem, mas introduzindo novidades que combinam e dialogam com esse

novo mundo que estamos vivendo. Estamos bem alinhados nesse ponto, disse Calegari, e estamos

desenvolvendo  algumas  iniciativas  desses  espaços  de  laboratório  vivo,  mas  ainda  é  uma  coisa

prematura, e por isso não vamos apresentar, nesse momento, porque ainda estamos construindo a

ideia e buscando algumas referências. A visão, de um modo geral, é que haja maior participação,

maior colaboração e maior construção em conjunto. A socióloga Viviani informou, a título de exemplo,

que no Bairro Jativoca há um trabalho de ação social para instalar uma praça que a comunidade

pediu ao poder público, e que a própria comunidade está executando, sem a intervenção direta do

poder público. Todos que puderem participar estão convidados a ir lá neste sábado, dia dez de junho

deste ano. Todos podem colaborar e serão bem vindos para conhecer o trabalho. Viviani ressaltou

que importa muito o sonho que a comunidade tem e o que a comunidade quer, e não apenas o que

poder público pensa que seja melhor para a comunidade; queremos saber o que a comunidade de

Joinville quer para o futuro de Joinville. Em seguida, o Presidente Gilmar solicitou que a Secretaria

Executiva envie aos conselheiros  e-mail com o  link das publicações “Joinville Cidade em Dados” e

“Joinville  Bairro a Bairro”,  que estão no  site  da Prefeitura.   Quanto à desburocratização,  Calegari

ressaltou que há muitos esforços envidados nesse sentido, e entre eles o desenvolvimento de um

robusto sistema de georreferenciamento,  para  que as  consultas  de viabilidade  sejam muito  mais

simples e rápidas, de forma que o cidadão possa, de forma autômata, buscar os dados em uma série

de camadas de informação sem a necessidade de passar por uma série de processos burocráticos.

Ele disse que a tecnologia é um fator que vem ao encontro dessa vontade, e Joinville tem um comitê

de desburocratização, que trabalha para tornar os processos mais rápidos e mais fáceis.  O Vereador

Rodrigo Coelho, cuja presença na reunião destacamos, pediu para fazer uso da palavra e, conforme

Regimento Interno, o Presidente Gilmar submeteu o pedido à Plenária, que prontamente concordou,

por unanimidade. Assim sendo, o Vereador falou da importância da aproximação entre a Câmara de

Vereadores, o Conselho da Cidade e a Prefeitura de Joinville, e disse que em momentos conturbados

como este que vivemos é importante que os órgãos se unam para pensar a cidade que queremos no

futuro, sem esquecer do aqui e agora. Sobre as licenças ambientais, o Vereador Rodrigo comentou

que o Projeto Legal ajudou um pouco, mas precisa melhorar mais, e fez um convite, informal, para

que se apresente à Câmara de Vereadores o que se está pensando para Joinville daqui a trinta anos,

para pensarmos juntos. O Vereador parabenizou pela apresentação feita e finalizou sua fala com a
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afirmação de que é um desafio os órgãos conversarem entre si. Passando ao próximo item da ordem

do dia, o Presidente Gilmar convidou a conselheira Amanda Carolina Máximo, arquiteta urbanista da

Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável, para auxiliar na compreensão

dos projetos de lei encaminhados pela Câmara de Vereadores para análise do Conselho da Cidade.

O conselheiro Osmar Leon Silivi Júnior auxiliou no acesso ao  SIMGeo durante os esclarecimentos,

para visualização espacial das áreas em questão.  Quanto ao primeiro projeto de lei complementar,

PLC 46/2017, que propõe alteração no Setor Especial de Interesse Industrial S6-06 -”Tupy”, Amanda

esclareceu que se trata de uma área na lateral do zoneamento industrial da Tupy, onde há alguns

lotes  residenciais  que  não  estão  conseguindo  a  liberação  e  alvarás  para  reformas,  para  uso

residencial.  É uma solicitação que já foi discutida no conselho anteriormente, tanto na câmara de

Ordenamento quanto em plenária e aprovado por ambos, e que está voltando ao Conselho por não

ter sido incluída na LOT. O Presidente Cauduro solicitou, antecipadamente, um parecer da Secretaria

de  Planejamento  Urbano,  que  foi  favorável  ao  PLC,   desde  que  limitando-se  às  matrículas  dos

imóveis  que  ali  estão.  Em  suma,  o  PLC  trata  da  ampliação  do  perímetro  para  uso  residencial

especificamente dos imóveis em questão, que estão no local há mais de quarenta anos. O Presidente

Gilmar ressaltou que a função da Amanda na reunião era  dar uma ideia geral dos projetos de lei, que

não  se  faria  defesa  nem  julgamento  de  mérito,  e  as  votações  seriam  apenas  referente  ao

encaminhamento  dos  PLCs  às  câmaras  comunitárias  setoriais.  Assim  sendo,  em  votação,  o

encaminhamento do PLC 46/21017 para análise da Câmara Comunitária Setorial de Ordenamento

Territorial  e  Integração  Regional  foi  aprovado  por  maioria,  com  um  voto  contrário.  Dando

prosseguimento à ordem do dia, quanto ao Projeto de Lei Complementar 56/2017, que inclui como

Faixa  Viária  a  Rua  Jacutinga,  no Bairro  Iririú,  no  trecho entre  as  Ruas  Tuiuti  e  Xaxim,  Amanda

esclareceu que a rua em questão é uma lateral da Rua Tuiuti e fica na encosta do Morro do Iririú, no

Bairro Aventureiro, em que há uma ferramentaria de peças técnicas de precisão para equipamentos

industriais, especializada na fabricação de moldes e matrizes, e que hoje precisa ter um laboratório de

testes,  mas o  zoneamento  não permite  essa ampliação  de atividade,  pois  está  em área de uso

controlado. Conforme o PLC, o que resolveria para a empresa seria a transformação dessa rua em

Faixa Viária. O conselheiro Clailton informou que a Secretaria do Meio Ambiente   está elaborando o

Plano de Manejo do  Morro do Iririú,  e a área em questão está na zona de amortecimento dessa

unidade  de  conservação  da  natureza.  Sobre  esta  questão,  como  houve  conselheiros  que

manifestaram seu entendimento de que o PLC deveria ser encaminhado à Câmara de Ordenamento e

outros de que à Câmara de Mobilidade, o Presidente submeteu à Plenária a questão. Em votação,

nove  conselheiros  votaram  a  favor  do  encaminhamento  à  Câmara  de  Mobilidade,  e  dezessete

conselheiros votaram a favor do encaminhamento à Câmara de Ordenamento. O Presidente lembrou

que as reuniões de todas as câmaras setoriais são abertas à participação de todos os conselheiros, e

que todos terão direito de voz e voto. Assim sendo, para ratificar, o Presidente colocou em votação o

encaminhamento  do  PLC  56/2017  à  Câmara  Comunitária  Setorial  de  Ordenamento  Territorial  e

Integração  Regional,  o  que  foi  aprovado  por  unanimidade.  Passando  aos  Assuntos  Gerais,  o

Presidente  Interino  informou  que  a  Secretaria  Executiva  recebeu  mais  três  projetos  de  lei
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complementar da Câmara de Vereadores para análise do Conselho da Cidade. Quanto ao primeiro

deles,  o Projeto de Lei Complementar 68/2017, que visa "acrescentar área no Anexo XI - Descrição

dos  Perímetros  da  Área  Urbana,  dos  Núcleos  Urbanos,  das  Áreas  de  Expansão  Urbana,  do

Macrozoneamento  Rural,  do  Projeto  de Lei  Complementar  nº  33/2015",  Gilmar  comunicou  que  o

Presidente do Conselho da Cidade, Álvaro Cauduro, solicitou trazemos à Plenária sua sugestão de

que, como  há um erro formal ao referir-se ao PLC 33/2015, já transformado na Lei Complementar

470/2017, e também pela falta de mapas, que devem ser apresentados pelo autor do projeto, e por já

termos uma “jurisprudência” sobre o assunto, o melhor seria devolver o PLC 68/2017 à  CVJ “sem

análise de mérito,” para que sejam realizadas as devidas adequações ao PLC para posterior análise

do Conselho. Amanda esclareceu que a descrição da área dada no PLC não está clara, tem erros

importantes, que não permitem a clara delimitação do espaço em questão, o que não permite que

este projeto de lei seja analisado. Assim sendo, o Presidente Gilmar colocou em votação a devolução

do Projeto  de Lei  Complementar  68/2017 à  Câmara de Vereadores  de Joinville,  sem análise  de

mérito,  por  não  apresentar  mapa  e  por  referir-se  ao  PLC  33/2017,  e  não  à  Lei  Complementar

470/2017, para as devidas adequações ao PLC e para posterior análise do Conselho da Cidade, o

que  foi  aprovado  por  unanimidade.  Gilmar  então  informou  que  na  tarde  deste  dia  a  Secretaria

Executiva recebeu mais dois projetos de lei complementar para análise do Conselho da Cidade, o

PLC 70/2017 e 71/2017. Quanto ao PLC 70/2017, Amanda esclareceu que se trata de um pedido para

que a Rua Gerhard Barkemeyer, a partir do seu entroncamento com a Rua XV de Novembro até o

final,  seja  transformada em Faixa  Viária.  Os  conselheiros  visualizaram  a  rua  no  mapa  tomaram

conhecimento  da  justificativa  do  projeto  e  debateram  sobre  o  tema,  manifestando  opiniões

divergentes quanto aos possíveis encaminhamentos.  O Presidente colocou em votação a câmara

para a qual o PLC em questão deveria ser encaminhado, e três conselheiros votaram a favor da

Câmara de Mobilidade, e dezoito  conselheiros votaram a favor da Câmara de Ordenamento. Em

seguida,  o  Presidente  Gilmar  colocou  em  votação  o  envio  do  PLC  70/2017  à  Câmara  de  de

Ordenamento Territorial e Integração Regional, o que foi aprovado por unanimidade. Ato contínuo,

quanto  ao  PLC  71/2017,  os  conselheiros  questionaram  o  prazo  mínimo  de  recebimento  de

documentos  para  análise  do  Conselho  da  Cidade,  dada  a  importância  do  envio  prévio  aos

conselheiros  para  conhecimento.  A  conselheira  Amanda  esclareceu  que  este  PLC  sugere  o

cancelamento de um trecho de um eixo do Plano de 1973, da BR-101 até a Rua João Biel, com a

justificativa da necessidade de regularização de imóveis atingidos pelo eixo, que é paralelo à Rua das

Hortências. Amanda comentou que a justificativa não é clara quanto à dificuldade de regularização, e

lembrou  que  este  é  um eixo   estruturante  da  cidade,  e  que  o  Plano  de  Mobilidade  está  sendo

amplamente analisado pela Secretaria de Planejamento Urbano. Os conselheiros discutiram sobre o

tema mas,  devido o avançado da hora,  foi  deliberado que este assunto deverá ser  retomado na

próxima reunião ordinária. Ficou também para a próxima reunião a questão da definição de prazos

mínimos de antecedência para que os projetos de lei sejam encaminhados ao Conselho da Cidade,

para  que  seja  possível  encaminhá-los  previamente  aos  conselheiros  e  constar  no  Edital  de

Convocação. Registramos, a seu pedido, o posicionamento do conselheiro Jean Pierre Lombard, de
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que  se  deve  aguardar  a  revisão  do  Plano  de  Mobilidade  antes  de  analisar  questões  pontuais

referentes aos eixos viários estabelecidos no Plano Viário de 1973, mas foi enfático ao dizer que o

novo Plano de Mobilidade está demorando muito. Jean também questionou a demora do retorno ao

Conselho  da  Cidade  as  questões  referentes  à  Outorga  Onerosa  e  Transferência  do  Direito  de

Construir,  bem como o debate  sobre a área de expansão urbana sul,  que é importante para os

empreendedores, mas que não se fala mais. O conselheiro falou ainda sobre a questão do Decreto

26.874/2016, que “aprova a Delimitação da Área Urbana Consolidada e o Diagnóstico Socioambiental

para o Município de Joinville”, mas que não pode ser aplicado na prática por falta de regulamentação.

Às vinte  e  uma horas  o  Presidente  deu  por  encerrados os  trabalhos,  e  lembrou  que a  próxima

Reunião Ordinária será no dia cinco de julho de dois mil e dezessete. Registramos a presença do

Vereador Rodrigo Coelho e dos cidadãos Dietmar Lilie e Laércio Batista Júnior, do Movimento Pedala

Joinville, além dos servidores da Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável

Diego Calegari  e  Viviani  Bittencourt  Marques.  O  quorum foi  verificado durante todo o período da

reunião. O registro de presença e as justificativas de ausência constam  no Anexo I desta ata e as

substituições constam no Anexo II. Eu, Patrícia Rathunde Santos, Secretária Executiva do Conselho

da Cidade, lavrei esta ata que vai assinada pelo Presidente Interino e por mim. Joinville, sete de junho

de dois mil e dezessete. 

 Gilmar Mello de Azevedo
Presidente Interino do Conselho da Cidade

Patrícia Rathunde Santos
Secretária Executiva
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