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1. CONSULTA PÚBLICA 
 

Com o intuito de contribuir com a participação social no Projeto Viva Cidade 2, foi realizada 
uma consulta pública com a finalidade de possibilitar e reafirmar a participação social, em 
especial, nas etapas da caracterização geral do empreendimento projetado, do respectivo do 
diagnóstico socioambiental das áreas de inserção do mesmo, para conhecimento prévio dos 
impactos e programas ambientais, e que consolidarão/subsidiarão os estudos ambientais 
necessários ao licenciamento ambiental das obras de macrodrenagem do rio Itaum-Açu. 
 
A consulta pública foi realizada após a realização do diagnóstico ambiental, da caracterização 
do empreendimento e da identificação e avaliação dos impactos ambientais, com o intuito de 
possibilitar elementos técnicos reais para uma discussão mais aprofundada sobre o 
empreendimento e seus potenciais impactos socioambientais, sejam positivos ou negativos. 
 
Dessa forma, a fim de subsidiar a consulta pública, foi elaborado um Relatório Síntese. A 
Prefeitura de Joinville, disponibilizou entre os dias 01/03/2021 e 20/03/2021 a Consulta 
Pública: Estudos ambientais das obras de macrodrenagem na sub-bacia do rio Itaum-Açu/ 
Contribuições – Estudos Ambientais para as obras de macrodrenagem na sub-bacia do rio 
Itaum-Açu. Por meio desse canal a população pôde acessar o estudo realizado e pode 
contribuir com ideias e sugestões.  
 
A consulta pública foi realizada de forma eletrônica, disponibilizada no sítio do município de 
Joinville (joinville.sc.gov.br), juntamente com os documentos para consulta e envio de 
sugestões, comentários e contribuições ao tema. 
 

2. DIVULGAÇÃO DA CONSULTA PÚBLICA 
 
 
A realização da consulta pública pela Prefeitura foi divulgada em sites locais como: 
 
- Site Folha Metropolitana; 
- Site e página do Facebook da Prefeitura de Joinville; 
- Site Aconteceu em Joinville; 
- Site JP New Joinville; 
- Site da Câmara de Vereadores de Joinville. 
 

3. RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA 
 
De acordo com os relatórios gerados pelas consultas à população foram realizadas sete 
inscrições. Destas uma não contém nenhuma informação; duas apresentaram somente os 
contatos dos inscritos, sem sugestão; uma era relacionada a envio de currículo e outras três 
apresentaram sugestões para a melhoria de ruas e de acessos no local onde moram, como a 
construção de galerias, ciclovias, pistas de caminhada, substituições/melhorias de pontes de 
acesso, instalações de tubulações, entre outras sugestões. Portanto, relacionado aos estudos 
ambientais, seja ao diagnóstico, impactos ou programas ambientais, não houve contribuições 
ou questionamentos. 
 

 


