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1 No  terceiro  dia  do  mês  de  fevereiro  de  dois  mil  e  vinte  e  um,  às  dezenove  horas  e  trinta                    

2 minutos,  em  atendimento  à  convocação  do  Presidente  do  Conselho  da  Cidade,  Marco  Antonio              
3 Corsini,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  os  integrantes  do  Conselho  Municipal  de              
4 Desenvolvimento  Sustentável,  “Conselho  da  Cidade”,  Mandato  2019-2022  reuniram-se  em          

5 caráter  ordinário,  por  videoconferência,  por  meio  da  plataforma  Skype,  URL           
6 https://join.skype.com/y8hHZl2pfZjz ,  para  tratar  da  seguinte  ordem  do  dia: 1)  Leitura  do  Edital             

7 de  Convocação; 2)  Aprovação  da  ata  da  reunião  anterior; 3)  Calendário  de  Reuniões  para  o                
8 ano  de  2021; 4)  Relatório  Anual  do  Conselho  da  Cidade  Exercício  2020;  5)  Código  de  Ética  do                  

9 Conselho  da  Cidade; 6)  Assuntos  gerais.  Ao  dar  início  à  reunião,  o  Presidente  lembrou  aos                

10 conselheiros  que  o  bate-papo  (chat)  da  plataforma  será  usado  para  registrar  presença,  fazer              
11 perguntas,  votar  e  pedir  para  falar,  e  que  os  microfones  devem  ser  ativados  somente  na  hora                 

12 em  que  for  concedido  direito  de  fala.  Em  seguida  o  Presidente  Corsini  informou  que  alguns                
13 conselheiros  deixaram  de  representar  o  Poder  Público  Municipal,  pela  mudança  na  gestão,  e              
14 portanto  foram  desligados  do  Conselho  da  Cidade:  Estevan  Cattoni,  Evandro  Censi  Monteiro,             

15 Fabiano  Lopes  de  Souza,  Israel  Corrêa,  Luana  Siewert  Pretto,  Luciano  Schwartz,  Mariana             

16 Pierre  Paiva,  Rafaela  Rodrigues,  Rogério  Kreidlow  e  Vagner  Ferreira  de  Oliveira  (titulares);  e              
17 Charles  Furghestti  Machado,  Cláudio  Prado  de  Oliveira,  Gisele  Cristine  da  Silva,  Jonathan             

18 Canfield  Sniecikoski,  Josoé  Lino  Espíndula,  Luís  Gustavo  Pereira  Fusinato,  Marcos  Alexandre            

19 Polzin,  Marcos  de  Oliveira  Vieira  e  Thalles  Vieira  (suplentes).  O  Presidente  Corsini  comunicou              
20 também  o  pedido  de  afastamento  de  dois  representantes  da  Sociedade  Civil  Organizada,  por              

21 ocuparem  cargo  público  nesta  gestão  municipal:  Marcel  Virmond  Vieira,  do  Instituto  Metrópolis,             

22 conselheiro  suplente  do  Segmento  das  Organizações  Não  Governamentais,  que  assumiu  o            
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23 cargo  de  Secretário  de  Planejamento  Urbano  e  Desenvolvimento  Sustentável,  Sepud  e            
24 Graziella  Cristina  Demantova,  do  Centro  de  Educação  Profissional  do  Senac  de  Joinville,             
25 conselheira  suplente  do  Segmento  das  Entidades  Acadêmicas  e  de  Pesquisa,  que  assumiu  o              

26 cargo  de  Gerente  de  Economia  da  Sepud. 1)  Ato  contínuo,  o  Presidente  pediu  à  Secretaria                
27 Executiva  a  leitura  do  Edital  de  Convocação,  o  que  foi  feito,  e  logo 2)  submeteu  ao  Plenário  a                   
28 aprovação  da  ata  da  reunião  anterior,  realizada  no  dia  dois  de  dezembro  de  dois  mil  e  vinte.  Na                   

29 votação  1 ,  com  vinte  e  cinco  votos  a  favor,  nenhum  voto  contrário  e  nenhuma  abstenção,  o                 
30 Plenário  aprovou  a  ata  15,  por  unanimidade.  Dos  vinte  e  nove  conselheiros  com  direito  a  voto                 
31 nesse  momento,  quatro  não  se  manifestaram. 3)  Em  seguida,  o  Presidente  submeteu  ao              
32 Plenário  o  Calendário  de  Reuniões  Ordinárias  para  o  ano  de  2021.  Mantendo  a  primeira               

33 quarta-feira  útil  de  cada  mês,  o  calendário  proposto  (três  de  março,  sete  de  abril,  cinco  de                 
34 maio,  dois  de  junho,  sete  de  julho,  quatro  de  agosto,  primeiro  de  setembro,  seis  de  outubro,                 
35 três  de  novembro  e  primeiro  de  dezembro)  foi  aprovado  pelo  Plenário  na votação  2 ,  por                

36 unanimidade,  com  vinte  e  quatro  votos  a  favor,  nenhum  voto  contrário  e  nenhuma  abstenção.               
37 Dos  trinta  e  um  conselheiros  com  direito  a  voto  nesse  momento,  sete  não  se  manifestaram.  4)                 
38 Dando  continuidade  aos  trabalhos,  o  Presidente  Corsini  solicitou  à  Secretária  Executiva  a             

39 apresentação  do  Relatório  Anual  do  Conselho  da  Cidade,  Exercício  2020,  o  que  foi  feito,               
40 conforme  consta  no  Anexo  III  desta  ata.  Após  a  apresentação,  o  Presidente  submeteu  o               

41 relatório  à  aprovação  do  Plenário  e,  na votação  3 ,  por  unanimidade  o  Plenário  aprovou  o                
42 documento,  com  vinte  e  sete  votos  favoráveis,  nenhum  voto  contrário  e  nenhuma  abstenção.              

43 Dos  trinta  e  dois  conselheiros  com  direito  a  voto  nesse  momento,  cinco  não  se  manifestaram.                

44 5)  O  Presidente  Corsini  informou  que  a  minuta  do  Código  de  Ética  do  Conselho  da  Cidade  está                  
45 sendo  finalizada  pelo  Comitê  Executivo  e  pelos  Coordenadores  das  Câmaras  Comunitárias            

46 Setoriais,  e  logo  será  encaminhada  a  todos  os  conselheiros  para  coletar  contribuições.  O              
47 estimado  é  que  isso  ocorra  nos  próximos  dias,  de  forma  que  na  plenária  de  março  seja  possível                  
48 apresentar  as  sugestões  de  alteração  e  deliberar  sobre  o  documento.  6)  Assuntos  gerais. 6.1)               
49 Formação  do  Grupo  de  Trabalho  sobre  o  cronograma  das  Áreas  de  Expansão  Urbana.  Previsto               
50 para  o  início  deste  ano,  o  Presidente  Corsini  sugeriu  aguardar  a  recomposição  dos              
51 representantes  do  Poder  Público  Municipal  no  Conselho  da  Cidade,  o  que  espera-se  ocorrer              

52 antes  da  reunião  de  março  deste  ano,  para  formar  o  grupo  com  a  equipe  completa.  Não  houve                  

53 manifestações  contrárias. 6.2)  Para  falar  sobre  o status  da  Revisão  do  Plano  Viário  da  Cidade,                
54 o  Presidente  Corsini  passou  a  palavra  ao  arquiteto  e  urbanista  Marcel  Virmond  Vieira,  agora               

55 Secretário  de  Planejamento  Urbano  e  Desenvolvimento  Sustentável  do  Município  de  Joinville.            

56 Marcel  informou  que  o  Executivo  está  formando  sua  equipe  de  gestores,  e  em  breve  deve  sair                 
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57 o  decreto  de  nomeação  dos  novos  representantes  do  Poder  Público  junto  ao  Conselho  da               
58 Cidade.  Para  a  próxima  reunião,  disse  ele,  certamente  os  representantes  governamentais  já             
59 estarão  nomeados  e  integrados  ao  Conselho  da  Cidade,  participando  das  atividades.  O             

60 Secretário  informou  aos  conselheiros  que  a  Prefeitura  tem  uma  demanda  urgente  de             
61 regularização  para  análise  do  Conselho,  referente  a  ajuste  no  perímetro  urbano  na  zona  sul  –  a                 
62 linha  que  está  no  sistema  de  informações  geográficas  precisa  ser  corrigida  para  se  adequar  às                

63 coordenadas  estabelecidas  pela  Lei  de  Ordenamento  Territorial,  LOT,  explicou  ele  essa            
64 demanda  da  Secretaria  de  Habitação.  Sobre  o status  da  revisão  do  Plano  Viário,  o  Secretário                
65 disse  que,  no  final  do  ano  de  dois  mil  e  dezenove  e  durante  o  ano  de  dois  mil  e  vinte,  foi  feita  a                        
66 primeira  etapa,  a  de  Pesquisa  e  Coleta  de  Dados.  Essa  etapa  envolveu  a  pesquisa  de                

67 origem/destino,  e  a  tecnologia  aplicada  baseou-se  nos  dados  das  empresas  de  telefonia             
68 celular.  De  uma  forma  anônima,  respeitando  a  privacidade  dos  usuários,  foram  coletados  os              
69 dados  de  movimentação  de  centenas  de  milhares  de  pessoas  na  cidade,  em  vários  momentos.               

70 Por  estimativas  das  velocidades  de  deslocamento  foi  possível  verificar  quem  está  fazendo  o              
71 percurso  a  pé,  de  bicicleta  ou  de  ônibus,  automóvel  ou  motocicleta.  Essa  base  de  dados  é,                 
72 talvez,  a  mais  completa  que  tivemos  até  hoje  para  a  formulação  desse  plano.  No  momento                

73 atual,  a  empresa,  que  é  contratada  com  financiamento  do  BID,  está  fazendo  a  chamada               
74 “modelagem”  a  partir  dos  dados  coletados.  Houve  um  atraso  em  função  da  pandemia,  lembrou               

75 Marcel,  com  a  paralisação  da  coleta  de  dados,  que  foi  retomada  no  final  do  ano.  Com  essa                  
76 modelagem,  que  deverá  ser  entregue  no  final  de  fevereiro,  será  possível  fazer  um  diagnóstico  e                

77 traçar  cenários  futuros  de  mobilidade,  a  partir  dos  quais  poderemos  estabelecer  as  diretrizes              

78 viárias,  e  para  isso  contaremos  com  a  participação  do  Conselho  da  Cidade.  A  partir  do                
79 diagnóstico,  serão  revistas  as  prioridades  viárias  do  Município  e,  talvez,  seja  necessário             

80 cancelar  alguns  projetos  viários  previstos  no  Plano  Viário  de  1973,  que  está  há  mais  de  vinte                 
81 anos  sem  atualização.  De  uma  forma  geral,  as  grandes  diferenças  que  se  espera  encontrar  são                
82 referentes  à  mudança  na  mobilidade,  pois  o  antigo  perfil  pendular  de  Joinville  no  Eixo               

83 Norte/Sul,  com  a  grande  concentração  de  residências  na  zona  sul  e  a  grande  concentração  de                
84 trabalho  na  zona  norte,  caracterizado  nos  planos  anteriores,  já  deve  ter  sofrido  bastante              
85 modificação,  conforme  vemos  nos  dados  preliminares,  para  uma  mobilidade  muito  mais            

86 pulverizada,  em  diversas  direções,  considerando  a  estrutura  policêntrica  que  a  cidade  adquiriu             

87 nas  últimas  décadas.  Assim  sendo,  é  possível  que  seja  necessário  cancelar  alguns  dos  eixos               
88 viários  ou  alargamentos  de  vias  previstos  nos  anos  70  e  ratificados  em  1998,  bem  como                

89 estabelecer  novas  diretrizes  que  atendam  aos  requisitos  contemporâneos.  Temos  projetos  na            

90 cidade,  como  a  Beira  Mangue,  por  exemplo,  que  tem  grande  dificuldade  devido  à  questão               
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91 ambiental,  então  talvez  seja  necessário  novas  visões  para  o  contorno  leste  da  cidade  e  outros                
92 contornos  viários,  mas  precisamos  aguardar  o  diagnóstico  para  saber.  A  grande  diferença  é              
93 que  este  plano  não  privilegia  o  automóvel.  Não  temos  nada  contra  o  automóvel,  disse  Marcel,                

94 mas  estamos  seguindo  todas  as  diretrizes  da  política  nacional  de  mobilidade  e  acessibilidade,  e               
95 dando  prioridade  ao  pedestre,  ao  ciclista  e  à  mobilidade  ativa.  A  expectativa,  com  esse  novo                
96 diagnóstico,  é  que  se  consiga  consolidar  melhor  as  mobilidades  ativas,  especialmente  nas             

97 diversas  centralidades  do  município,  dentro  dos  conceitos  de  “Cidade  Parque”  e  “Cidade  15              
98 minutos”,  por  exemplo.  Essa  é  a  nossa  visão  de  futuro,  disse  o  Secretário  Marcel,  mas  ainda                 
99 não  temos  os  dados  oficiais.  Espera-se  que  esses  dados  estejam  disponíveis  já  no  primeiro               

100 trimestre,  e  com  essas  informações  promoveremos  eventos  específicos  para  apresentar  o            

101 diagnóstico  à  sociedade,  finalizou  o  Secretário.  O  Presidente  Corsini  agradeceu  pelas            
102 informações  e  lembrou  que  é  necessário  encaminhar  as  demandas,  como  essa  da  Secretaria              
103 de  Habitação,  com  antecedência  ao  Conselho  da  Cidade,  pois  há  prazos  para  convocação  das               

104 reuniões  das  câmaras  setoriais  e  precisamos  respeitá-los  para  evitar  atropelos.  Em  seguida,  o              
105 Presidente  Corsini  abriu  a  palavra  para  manifestação  dos  conselheiros  sobre  a  revisão  do              
106 Plano  Viário.  O  conselheiro  Francisco  Maurício  Jauregui  Paz  disse  que  participou  de  uma  das               

107 oficinas  sobre  o  Plano  Viário  e  ficou  confuso  sobre  a  forma  de  conduzir  o  processo;  disse  que                  
108 as  oficinas  foram  sobre  o  diagnóstico  do  plano  viário,  mas  o  que  mais  se  falou  foi  sobre  as                   

109 soluções.  Em  sua  opinião,  a  abordagem  estava  misturada  e  talvez  dê  um  resultado  confuso  no                
110 final.  Jauregui  chamou  a  atenção  para  que  seja  considerado  o  fato  de  que  o  fechamento  das                 

111 escolas,  por  conta  da  pandemia,  deve  interferir  no  resultado  dos  dados  coletados  na  pesquisa,               

112 porque  a  maioria  das  grandes  medições  foram  feitas  sem  as  escolas  em  funcionamento.  A               
113 Secretaria  de  Planejamento  deveria  considerar  esses  itens  importantes  e  melhorar  as            

114 audiências  e  oficinas  futuras,  finalizou  Jauregui.  O  conselheiro  Antonio  Maurino  Fagundes  fez             
115 uso  da  palavra  e  solicitou  que  as  reuniões  presenciais  sejam  retomadas  o  quanto  antes,  pois                
116 não  consegue  se  integrar  bem  à  reunião  e  tem  dificuldade  para  votar,  e  o  Presidente  Corsini                 

117 disse  que  vamos  tentar  fazer  a  reunião  de  março  presencial,  em  local  amplo,  e  a  partir  das                  
118 dezenove  horas,  novamente.  O  conselheiro  Marcos  Fortes  Santos  de  Bustamante  disse  que             
119 também  participou  das  oficinas  da  Revisão  do  Plano  Viário,  e  ficou  com  a  mesma  impressão  do                 

120 conselheiro  Jauregui.  Bustamante  disse  que  questionou,  na  oficina,  se  a  pesquisa  foi  feita              

121 embarcada,  mesmo  por  celular,  e  ao  receber  a  resposta  positiva,  perguntou  sobre  a              
122 identificação  de  demanda  reprimida,  de  demanda  oculta  e  de  outras  demandas  de  insatisfação              

123 para  movimentação,  pois  esses  dados  são  constatados  somente  na  pesquisa  domiciliar.  Da             

124 forma  como  foi  feita  a  pesquisa,  disse  ele,  considerando  apenas  o status  quo ,  corre-se  o  risco                 
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125 de  não  identificar  a  demanda  real.  O  conselheiro  finalizou  ao  sugerir  que  se  melhore  o  método                 
126 de  abordagem,  da  forma  de  aplicação  e  análise  dos  resultados.  Ato  contínuo,  o  Presidente               
127 apresentou  a  sugestão  do  conselheiro  Jony  Kellner,  de  enviar  uma  nova  moção  do  Conselho               

128 da  Cidade  à  Câmara  de  Vereadores  de  Joinville,  tendo  em  vista  a  renovação  dos  integrantes                
129 daquela  Casa,  solicitando  que  seja  dada  celeridade  aos  trabalhos  de  revisão  do  Plano  Diretor               
130 de  Desenvolvimento  Sustentável  de  Joinville,  da  mesma  forma  que  foi  feito  com  a  gestão               

131 anterior,  e  solicitou  à  Secretária  Executiva  a  leitura  da  minuta  da  moção,  o  que  foi  feito.  Após  a                   
132 leitura  da  moção  sugerida,  o  Presidente  Corsini  abriu  a  palavra  para  manifestação  dos              
133 conselheiros.  O  conselheiro  Arno  Ernesto  Kumlehn  disse  que  o  Plano  Diretor  está  atrasado,  e               
134 há  questões  muito  importantes  a  serem  tratadas.  Numa  rápida  análise,  disse  ele,  no  Art.  125  do                 

135 projeto  de  lei  de  Revisão  do  Plano  Diretor,  estão  descritos  vários  planos  setoriais,  e  entre  eles                 
136 estão  o  Plano  Municipal  de  Ação  para  Adaptação  e  Mitigação  às  Mudanças  Climáticas  e  de                
137 Resiliência  Urbana,  o  Plano  de  Saneamento  Básico  e  o  Plano  Municipal  de  Segurança  Pública               

138 e  Defesa  Civil,  que  tem  o  prazo  de  60  meses,  que  é  um  tempo  longo  demais.  A  questão  da                    
139 pandemia  e  da  reação  que  o  município  deve  dar  a  essas  questões  não  foram  levadas  ao  ponto                  
140 que  deveriam  ter  sido  levadas.  É  por  esses  e  outros  pontos  que  a  celeridade  deve  dar  lugar  à                   

141 correção  desses  defeitos,  disse  o  conselheiro.  O  Ministério  Público  do  Paraná  já  tomou  uma               
142 decisão  quanto  às  revisões  de  plano  diretor  em  andamento  no  tempo  da  pandemia,  e  emitiu                

143 várias  orientações,  disse  o  conselheiro  ao  se  comprometer  em  encaminhar  o  texto  escrito  com               
144 essas  pontuações,  para  que  constem  em  ata.  Arno  disse  estar  preocupado  em  que  seja  dada                

145 celeridade  na  aprovação  do  Plano  Diretor  por  esses  e  outros  pontos,  pois  só  citou  o  art.  125                  

146 para  exemplificar  as  questões  que  não  se  adéquam  à  realidade  atual.  Assim  sendo,  em  vez  de                 
147 dar  celeridade,  o  conselheiro  disse  que  é  importante  dar  redação  um  pouco  mais  adequada  e                

148 uma  correção  de  rumo  em  alguns  pontos.  Não  havendo  mais  manifestações,  o  Presidente              
149 Corsini  colocou  em  votação  a  minuta  da  moção  que,  nesta votação  4 ,  foi  aprovada  por  maioria,                 
150 com  dezoito  votos  favoráveis,  um  voto  contrário,  do  conselheiro  Arno  Ernesto  Kumlehn,  e              

151 quatro  abstenções:  dos  conselheiros  Eraldo  Hostin  Júnior,  Francisco  Maurício  Jauregui  Paz,            
152 Marcos  Fortes  Santos  de  Bustamante  e  Xisto  Lucas  Travassos  Júnior.  Dos  trinta  conselheiros              
153 com  direito  a  voto  nesse  momento,  sete  não  se  manifestaram.  A  moção  consta  no  Anexo  IV                 

154 desta  ata.  O  Presidente  Corsini  comentou  que  as  colocações  do  conselheiro  Arno  são              

155 pertinentes  e,  certamente,  a  equipe  da  Câmara  de  Vereadores  que  está  cuidando  desse  projeto               
156 de  lei  deve  estar  analisando  essas  questões,  como  é  o  papel  deles,  e  devem  encaminhar  essas                 

157 demandas  para  o  Conselho  da  Cidade.  O  Conselho  da  Cidade  e  a  Sepud  devem  monitorar,                

158 mas  é  importante  que  esse  processo  caminhe.  Se  forem  necessárias  correções,  que  a  Câmara               
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159 de  Vereadores  apresente  as  propostas  e  nós  estamos  à  disposição  para  avaliar  e  também  dar                
160 sequência  ao  processo,  disse  ele.  Em  seguida,  o  Presidente  Corsini  informou  aos  conselheiros              
161 sobre  os  trabalhos  que  estão  sendo  feitos  na  Cidade  de  Joinville  em  parceria  com  o  Estado  de                  

162 Santa  Catarina.  Em  novembro  a  Acij  entregou  o  projeto  executivo  do  elevado  da  Hans  Dieter                
163 Schmidt  e  do  Eixo  K,  e  em  reunião  com  o  Governo  do  Estado  agora,  em  fevereiro,  tivemos  a                   
164 confirmação  confirmação  de  que  o  edital  para  a  contratação  do  elevado  da  Hans  Dieter               

165 Schmidt  será  publicado  na  segunda  quinzena  do  mês  de  fevereiro.  Participaram  da  reunião  o               
166 Secretário  da  Fazenda,  o  Secretário  de  Infraestrutura,  o  Governador,  o  novo  Prefeito  de              
167 Joinville  e  mais  alguns  secretários.  Assim  sendo,  depois  desse  processo,  se  dará  a  ordem  de                
168 serviço  para  a  execução  da  obra.  Os  recursos  estaduais  já  estão  reservados  para  isso  -  são                 

169 recursos  próprios,  não  dependem  de  financiamento.  A  obra  deve  ser  inaugurada  em  dezembro              
170 deste  ano,  junto  com  a  conclusão  da  duplicação  da  Hans  Dieter  Schmidt  e  da  Edgar  Meister.                 
171 Toda  a  via  da  BR  101  até  a  Univille  vai  ser  concluída  com  a  duplicação  e  com  o  elevado  na                     

172 rotatória  que  estava  prevista  junto  com  a  Dona  Francisca.  Esse  trabalho  traz  melhorias  para  a                
173 região,  por  onde  passa  praticamente  4%  do  PIB  de  Santa  Catarina,  ressaltou  Corsini.  Além               
174 disso,  foi  renovado  o  convênio  para  a  abertura  do  Eixo  K  e  para  a  revitalização  da  Edmundo                  

175 Doubrawa,  que  são  obras  do  município,  pois  são  vias  municipais,  mas  o  estado  vai  fazer  o                 
176 aporte  financeiro.  O  convênio  firmado  no  final  do  ano  passado  com  a  gestão  anterior  foi                

177 renovado  com  essa  nova  gestão,  e  é  interesse  do  município  que  o  estado  faça  essas  obras                 
178 naquela  região,  finalizou  o  Presidente  Corsini.  O  conselheiro  Arno  pediu  a  palavra  e  disse,  ao                

179 complementar  sua  fala  anterior  sobre  a  Revisão  do  Plano  Diretor,  que  o  Conselho  da  Cidade                

180 tem  competência  para  acompanhar  e  avaliar  a  implementação  do  Plano  Diretor  e  de  suas  leis                
181 complementares,  analisando  e  aconselhando  sobre  questões  relativas  à  sua  aplicação,           

182 conforme  o  Art.  7º  da  LC  380/12.  Outra  questão  que  o  conselheiro  abordou  foi  a                
183 regulamentação  das  áreas  de  expansão  urbana,  tema  que  criticou  estar  parado  desde  agosto              
184 de  2018.  O  conselheiro  disse  que  está  há  cinco  meses  cobrando  a  criação  do  grupo  de                 

185 trabalho  para  resolver  essa  demanda.  Por  último,  o  conselheiro  disse  que  continua  insistindo              
186 na  questão  dos  usos  permitidos  no  setor  de  adensamento  urbano  especial  SA-05,  que  não               
187 permite  pequenas  empresas  de  baixo  impacto.  Frente  às  necessidades  urgentes  do  mercado             

188 de  trabalho  e  o  trabalho online necessário  nesta  pandemia,  esse  tema  é  importantíssimo  para  a                

189 recuperação  econômica  e  não  se  está  dando  a  devida  importância.  Não  conseguir  alvará  de               
190 funcionamento  em  determinados  locais  da  cidade  atrapalha  a  recuperação  econômica  do            

191 Município,  ressaltou  o  conselheiro  Arno.  O  Presidente  Corsini  reiterou  que  o  Grupo  de  Trabalho               

192 sobre  as  Áreas  de  Expansão  Urbana  será  formado  assim  que  sair  o  decreto  de  nomeação  dos                 
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193 novos  representantes  do  Executivo  Municipal.  Quanto  à  questão  dos  usos  no  Bairro  América,  a               
194 Secretaria  de  Planejamento  Urbano  está  fazendo  um  trabalho  para  fomentar  novos  negócios             
195 na  cidade,  e  esse  assunto  pode  ser  um  dos  entraves.  Quem  sabe  neste  ano  se  consiga  tratar                  

196 dessas  demandas  que  ficaram  represadas,  finalizou  o  Presidente.  O  conselheiro  Francisco            
197 Maurício  Jauregui  Paz  também  comentou  sobre  as  Áreas  de  Expansão  Urbana,  lembrando  que              
198 a  Lei  470/2017  estabeleceu  o  prazo  de  180  dias  para  a  regulamentação  dessas  áreas.  Jauregui                

199 pediu  que  a  Sepud  e  o  Conselho  da  Cidade  dêem  prioridade  a  esse  assunto,  para  que                 
200 tenhamos  essa  regulamentação  o  mais  rápido  e  da  forma  mais  correta  possível.  Jauregui  disse               
201 que  a  anterior  gestão  da  Sepud  ressaltou  apenas  os  empecilhos  e  problemas  que  essas  áreas                
202 teriam,  que  foi  exatamente  o  contrário  do  que  esperávamos,  disse  ele,  pois  já  temos  problemas                

203 com  as  áreas  de  expansão  de  indústrias  na  cidade.  Estamos  perdendo  indústrias  para  outros               
204 municípios,  precisamos  criar  uma  área  de  expansão  urbana  que  nos  possibilite  os  usos  dessas               
205 áreas.  Ele  pediu  que,  se  a  Sepud  já  tiver  algo  pronto  sobre  isso,  apresente  na  próxima  reunião                  

206 do  Conselho  da  Cidade.  O  Presidente  Corsini  reiterou  que  o  grupo  de  trabalho  sobre  as                
207 expansões  urbanas  será  formado  assim  que  sair  o  decreto  do  poder  executivo,  e  é  possível                
208 que  se  consiga  construir  essa  pauta  a  partir  de  março.  Finalizadas  as  manifestações  e  nada                

209 mais  a  tratar,  às  vinte  horas  e  trinta  e  oito  minutos  o  Presidente  Corsini  deu  por  encerrados  os                   
210 trabalhos.  Esta  reunião  contou  com  o  apoio  da  Assessora  Técnica  do  Conselho  da  Cidade,               

211 arquiteta  e  urbanista  Juliete  dos  Santos.  O quorum  foi  verificado  durante  toda  a  reunião  e  seu                 
212 registro  consta  no  Anexo  II-B  desta  ata.  O  registro  de  presença  e  de  justificativas  de  ausência                 

213 constam  no  Anexo  I  desta  ata,  e  as  substituições  no  Anexo  II-A.  Eu,  Patrícia  Rathunde  Santos,                 

214 Secretária  Executiva  do  Conselho  da  Cidade,  lavrei  esta  ata  que,  após  aprovada  pela  Plenária,               
215 será  assinada  pelo  Presidente  e  por  mim  e  publicada  no  Diário  Oficial  Eletrônico  do  Município                

216 de   Joinville,   DOEM.   Joinville,   três   de   fevereiro   de   dois   mil   e   vinte   e   um.  
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Marco   Antonio   Corsini  

Presidente   do   Conselho   da   Cidade  
 

 
Patrícia   Rathunde   Santos  

Secretária   Executiva  
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