
CARTILHA DA SERRA DONA FRANCISCA
A área de proteção ambiental (APA) Serra Dona Francisca ganhou uma cartilha para usuários.

Com mais de 40 mil hectares de extensão, a unidade de conservação cobre 35% da área do

município de Joinville. O material produzido pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, com

apoio da Câmara, traz informações ambientais, turísticas e econômicas da APA. Inclusive é apre-

sentada a descrição dos diferentes zoneamentos da unidade de conservação, com a descrição

do que é permitido em cada um deles.

DESTOMBAMENTO

Oprojeto da prefeitura
de Joinville para facilitar as
regras de cancelamento dos
tombamentosmunicipais
viroumotivo de inquérito civil
aberto peloMinistério Público
de Santa Catarina nesta sema-
na. Uma das providências da
14ª Promotoria de Justiça foi
solicitar a dois centros opera-
cionais de apoio doMP estudos
sobre a constitucionalidade da
proposta em análise na Câmara
de Vereadores. Também serão
solicitados pareceres e estudos
técnicos à prefeitura de Joinvil-
le. O destombamento é permi-
tido pela lei atual, de 1980,mas
a proposta traz normasmais
flexíveis para o procedimento,
com a palavra final cabendo
ao prefeito.

DISPUTA (1)

Aformaçãodecomissãoespecial naCâmara
deVereadoresdeJoinvillepara acompanharas
medidasdeenfrentamentodocoronavírusmotivou
disputa judicial, aindaemandamento.Naprimeira
decisão, a Justiçanegoua liminarpretendidapor
cincovereadoresdeoposição,masapendenga
continuanoJudiciário.Atéporqueo resultadodo
confronto servirá comobalizaparao futuro, inclusi-
veeventuaisCPIs.

DISTÂNCIA

OafastamentoentreMDBePSLé tamanho
queopré-candidatoaprefeito emedebista, Fernan-
doKrelling, dizqueantesmesmodapandemiaa
possibilidadedealiançaera remotaporqueoPSL já
tinhaanunciadodesejodecandidaturaprópria.No
entanto, oPSLdeJoinvillenuncadeixoudedefen-
dernomepróprioparaadisputamunicipal, oque
não impediaoMDBjoinvilense tentarumacostura
viaFlorianópolis.OpróprioKrelling foi oúnico
deputadoconvidado, emnovembro, para reunião
de liberaçãodeobradoEstadoemJoinville.Mas,
agora, só faltaoMDBdeJoinvilledizerque jamais
tentoucoligaçãocomoPSL.

DISPUTA (2)

Oquestionamentodaoposição, formadapor
cincovereadores, é referente à interpretaçãonu-
méricado regimento.A formaçãodeumacomissão
especial, comcinco integrantes, édefinidapelo
tamanhodasbancadas: quemtemmaisvereadores,
indicamais representantes.Mas tambémé indicado
o representantedaminoria, obloco formadopelos
partidos commenornúmerode integrantes.Houve
impasse sobrequantosvereadores fariamparte
dessaminoria.

DISPUTA (3)

Nadiscussão, aoposição levantouaquestão sobre
oque seriaumterçodosvereadores: comoaCâmara
deVereadores tem19 integrantes, umterço seria
6,33.OLegislativo tema interpretaçãodearredon-
darpara setevereadores, enquantoqueaoposição
alegaque são seis vereadores a formarumterço.A
questãoparece semmuito impacto,masé importan-
te: para abrirumaCPI,por exemplo, seriamneces-
sários seis votos se a interpretaçãooposicionista
prevalecer enão sete, comoéprevistohoje.
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DE VOLTA (1)

Depois de umperíodode ostracismo, o projeto da
prefeitura de Joinville para ampliar a alíquota previden-
ciária dos servidores de 11%para 14%deve ser votado em
junho. Aproposta só não foi votada no início demarço
porquehouve a greve do funcionalismo, ainda quepar-
cial, e a pressão noLegislativo. Agora, o governoUdo está
insistindona votação. AComissão deLegislação deve
votar o parecer interno ainda emmaio e depois será vez da
Comissão deFinanças, antes da análise emplenário.

DE VOLTA (2)

Se a alíquota for elevada (a base governista ainda
não fechou questão, tem gente reticente), a prefeitura
reduz emR$ 180milhões o déficit atuarial de R$ 810
milhões, uma conta a ser paga emparcelasmensais até
2043. Outro projeto deve ser enviado, de suspensão do
pagamento da cota patronal, medida prevista no pacote
de auxílios aos estados emunicípios. O Sindicato dos
Servidores de Joinville prometemobilização contra as
alterações previdenciárias.
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