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1 No  sétimo  dia  do  mês  de  julho  de  dois  mil  e  vinte  e  um,  às  dezenove  horas,  em  atendimento  à                      
2 convocação  do  Presidente  do  Conselho  da  Cidade,  Marco  Antonio  Corsini,  no  uso  de  suas                
3 atribuições  legais,  os  integrantes  do  Conselho  Municipal  de  Desenvolvimento  Sustentável,            
4 “Conselho  da  Cidade”,  Mandato  2019-2022  reuniram-se  em  caráter  ordinário,  por            
5 videoconferência,  por  meio  da  plataforma  Google  Meet,  URL  :           
6 https://meet.google.com/pzc-uexn-dkz?authuser=0 ,  para  tratar  da  seguinte  ordem  do  dia:   1)           
7 Leitura  do  Edital  de  Convocação;   2)  Aprovação  da  ata  da  reunião  anterior,  realizada  em  9  de                  
8 junho  de  2021;   3)  Relatório  da  segunda  reunião  do  Grupo  de  Trabalho  sobre  as  Áreas  de                  
9 Expansão  Urbana,  AEUs;   4)  Apresentação  da  Secretaria  de  Planejamento  Urbano  e             

10 Desenvolvimento  Sustentável,  SEPUD  sobre  o  Projeto  do  Parque  Porto  Cachoeira;   5)  Ofício  do               
11 Presidente  do  Conselho  da  Cidade  à  Câmara  de  Vereadores  de  Joinville  sobre  a  Audiência                
12 Pública  referente  ao  Projeto  de  Lei  07/2021,  que  propõe  a  extinção  da  Lei  Complementar  524                 
13 de  04/01/2019,  de  Indução  ao  Desenvolvimento  Sustentável  (IPTU  Progressivo);   6)  O  Conselho              
14 da  Cidade  e  seu  papel  de  Conselho  Curador  de  Administração  do  Fundo  Municipal  de                
15 Promoção  do  Desenvolvimento  Sustentável,  conforme  parágrafo  único  do  Art.  48  da  Lei              
16 Complementar  523/2019;   7)   Assuntos  gerais.  No  início  da  reunião,  o  Presidente  Corsini              
17 agradeceu  pela  presença  de  todos  e  relembrou  que  para  registrar  presença  é  necessário  que                
18 os  participantes  escrevam  seu  nome  no  chat,  que  os  microfones  devem  permanecer              
19 desligados  durante  toda  a  reunião  e  que  o  chat  será  utilizado  para  perguntas,  pedidos  de  fala  e                   
20 votações,  e  os  conselheiros  foram  avisados  de  que  esta  reunião  estava  sendo  transmitida  pelo                
21 YouTube,  através  da  plataforma  Stream  Yard,  para  o  acompanhamento  de  alguns  alunos  e               
22 professoras.   1)   Em  seguida,  o  Presidente  solicitou  à  Secretaria  Executiva  a  leitura  do  Edital  de                 
23 Convocação,  o  que  foi  feito.   2)   O  Presidente,  então,  informou  ao  plenário  que  houve  solicitação                 
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24 de  alteração  da  ata  da  reunião  anterior,  pelo  conselheiro  Jony  Roberto  Kellner.  Essa  alteração                
25 foi  lida  pelo  Presidente  que,  na  sequência,  submeteu  ao  plenário  a  aprovação  da  Ata  19  do                  
26 Conselho  da  Cidade,  realizada  em  nove  de  junho  deste  ano.  Assim  sendo,  na   votação  1 ,  por                  
27 maioria,  com  vinte  e  cinco  votos  favoráveis,  nenhum  voto  contrário  e  quatro  abstenções,  o                
28 Plenário  do  Conselho  da  Cidade  aprovou,  por  maioria,  a  ata  da  reunião  anterior,  com  a                 
29 alteração  solicitada.  Dos  trinta  e  três  conselheiros  com  direito  a  voto  naquele  momento,  quatro                
30 não  se  manifestaram.   3)   Ato  contínuo,  o  Presidente  Corsini  passou  a  palavra  ao  Coordenador                
31 do  Grupo  de  Trabalho  sobre  as  Áreas  de  Expansão  Urbana,  conselheiro  Marcel  Virmond  Vieira,                
32 que  fez  um  breve  relato  sobre  a  continuidade  dos  trabalhos  do  GT-AEUs.  Marcel  falou  que  fez                  
33 uma  reunião  com  os  órgãos  da  prefeitura  envolvidos  nas  questões  de  alagamento,  como               
34 SAMA,  SEINFRA.  SEPUD.  Ele  esclareceu  que  a  região  da  área  de  expansão  urbana  Norte  não                 
35 entrou  no  Plano  de  Macrodrenagem  Urbana  do  Município  por  ser  área  rural,  e  não  há  estudo                  
36 técnico  das  bacias  dos  rios  na  região.  O  parecer  dos  órgãos  da  prefeitura  nessa  reunião  é  de                   
37 que  é  possível  haver  ocupação,  desde  que  condicionada  a  estudo  técnico,  com  análise  de                
38 drenagem  adequada,  de  forma  a  prevenir  que  terraplenagens  na  área  não  empurrem  o               
39 alagamento  para  os  terrenos  vizinhos.  É  necessário  que  se  faça  o  estudo  da  vazão  e  que  se                   
40 encontre  formas  de  mitigação.  Quanto  aos  usos  è  à  necessidade  de  expandir  o  perímetro,                
41 disse  Marcel,  isso  já  foi  definido  na  época  de  elaboração  do  Plano  Diretor  de  Desenvolvimento                 
42 Sustentável  do  Município,  quando  foi  amplamente  debatido  com  a  comunidade.  Marcel             
43 informou  que  o  GT-AEUs  deverá  convidar  pessoas  da  área  para  conversar,  para  que  o  grupo                 
44 tenha  uma  melhor  compreensão  dos  desejos  de  ocupação  e  da  ocupação  que  já  acontece.  O                 
45 Presidente  Corsini  disse  que  é  necessário  regularizar  essas  situações,  pois  quanto  mais              
46 demorar,  pior.  Precisamos  buscar  caminhos  para  essas  regularizações  e  pensar  em             
47 alternativas  que  amenizem  as  fragilidades  ambientais  na  região.  Precisamos  avançar,  disse  o              
48 Presidente  Corsini,  porque  quanto  mais  demorar,  maior  o  ônus  para  o  município  por  conta                
49 dessas  irregularidades.  O  conselheiro  Francisco  Maurício  Jauregui  Paz  disse  que  precisamos             
50 de  mais  objetividade,  e  ratificou  que  não  cabe  mais  discutir  se  é  necessário  ou  não                 
51 implementar  essa  área  de  expansão  urbana,  pois  já  está  em  lei  que  precisa  ser  respeitada.  Ele                  
52 disse  que  a  questão  da  drenagem  vai  ter  que  se  adequar  no  próprio  uso,  e  o  que  o  Conselho                     
53 precisa  definir  agora  são  as  questões  mínimas  de  uso  e  ocupação,  como  o  tamanho  mínimo  e                  
54 máximo  de  quadras,  de  tamanho  dos  lotes,  a  forma  de  ocupação  etc.  Ele  lembrou  que  o  Plano                   
55 Diretor  estabeleceu  um  prazo  de  180  dias  após  a  promulgação  da  Lei  de  Ordenamento                
56 Territorial,  LOT  para  implementar  as  áreas  de  expansão  urbana;  esse  prazo  já  passou,  disse                
57 ele,  e  esse  atraso  já  está  trazendo  prejuízos  ao  município.  O  Presidente  Corsini  ratificou  essa                 
58 fala  e  lembrou  que  foi  mesmo  nesse  sentido  a  fala  do  Coordenador  Marcel.  O  conselheiro  Artur                  
59 Alfredo  Schemmer  falou  sobre  sua  preocupação  com  as  áreas  de  ocupação  ilegal  ou               
60 desordenadas  e  desorganizadas,  que  trazem  consequências  para  toda  a  cidade.  Ele  sugeriu              
61 que  o  Grupo  de  Trabalho  convidasse  mais  pessoas/atores  envolvidos  nestas  questões,  como              
62 autoridades,  representantes  do  setor  público  e  de  associações  de  moradores,  por  exemplo.              
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63 Registramos  que  o  conselheiro  teve  problema  com  seu  microfone,  motivo  pelo  qual  o               
64 Presidente  autorizou  registrar  seu  comentário  escrito  no  bate-papo.  O  conselheiro  Marcelo             
65 Ferrari  perguntou  se  o  Poder  Público  tem  alguma  estratégia  para  dar  mais  celeridade  a                
66 questões  pontuais,  às  permissões  para  empreendimentos.  O  conselheiro  Marcel  disse  que  são              
67 diversas  questões  a  serem  consideradas  nos  Estudos  de  Impacto  de  Vizinhança,  EIV  exigidos               
68 para  grandes  empreendimentos.  Como  exemplos,  ele  citou  a  existência  de  bens  tombados              
69 próximos,  se  a  área  é  suscetível  a  inundações,  se  é  Cota  40.  Marcel  esclareceu  que  as                  
70 manchas  de  inundação  que  aparecem  no  mapa  do  Sistema  de  Informações  Municipais              
71 Georreferenciadas,  SIMGeo  são  manchas  de  susceptibilidade,  ou  seja,  são  áreas  que,  em              
72 determinadas  circunstâncias,  como  de  concentração  de  chuvas  e  represamentos  pontuais,            
73 podem  vir  a  sofrer  alagamento.  Marcel  disse  que  a  prefeitura  está  trabalhando  para  automatizar                
74 o  processo,  e  está  construindo  critérios  mais  assertivos,  pois  hoje  todos  os  processos  de  EIV                 
75 passam  pela  drenagem,  estejam  os  terrenos  ou  não  em  áreas  susceptíveis  a  alagamentos.  A                
76 prefeitura  está  estudando  uma  forma  mais  assertiva  de  tratar  essas  questões.  O  conselheiro               
77 Marcos  Fortes  Santos  de  Bustamante,  Relator  do  GT-AEUs,  disse  que  levou  a  discussão  para                
78 o  segmento  dos  Movimentos  Populares  e  que  a  percepção  desse  grupo  é  que  o  processo                 
79 passou  “apesar”  das  discussões,  por  conta  de  interesses  pontuais.  Ele  informou  que  esse               
80 segmento  questiona  a  necessidade  dessa  área  de  expansão  urbana,  e  pergunta  se  a               
81 implementação  dessa  expansão  urbana  é  favorável  ao  município  ou  apenas  a  particulares.              
82 Bustamante  disse  ainda  que  o  EIV  está  muito  tolerante  e  não  ampara  de  forma  satisfatória,                 
83 pois  remete-se  somente  às  condicionantes  de  uso  e  ocupação  da  área.  Ele  disse  que  é                 
84 importante  não  abandonar  essas  reflexões,  ainda  que  a  questão  já  esteja  definida,  pois  são                
85 importantes,  e  que  é  necessário  criar  critérios  coerentes  e  norteadores  para  essa  área  norte,                
86 que  é  um  ensaio  para  as  demais  áreas  de  expansão  urbana  no  município.  O  conselheiro  Jony                  
87 Roberto  Kellner  disse  que  já  está  definida  em  lei  a  área  e  sua  delimitação,  e  nos  resta  ver  como                     
88 e  com  que  intensidade  ela  poderá  ser  ocupada.  Para  isso,  o  conselheiro  sugeriu  convidar                
89 pessoas  da  área  rural,  como  o  engenheiro  agrônomo  Anselmo  Cadorin,  do  Movimento              
90 Joinvilense  em  Defesa  do  Agropecuário;  a  Unidade  de  Desenvolvimento  Rural,  UDR  da              
91 Secretaria  de  Agricultura  e  Meio  Ambiente,  SAMA;  e  a  AMEI,  Associação  de  Moradores  da                
92 Estrada  da  Ilha.  O  conselheiro  Artur  Alfredo  Schemmer  disse  (pelo  chat)  que  o  GT-AEUs  deve                 
93 se  preocupar  também  com  a  legalização  dessas  áreas  de  ocupação,  e  sugeriu  convidar  para  a                 
94 reunião  os  envolvidos  nessas  situações.  O  conselheiro  Ivandir  Hardt,  da  Estrada  da  Ilha,  disse                
95 que  estão  sendo  espremidos  pelas  indústrias,  tanto  do  Jardim  Sofia  quanto  do  Distrito               
96 Industrial.  São  várias  empresas  que  estão  se  instalando  e  trazendo  poluição,  prejudicando  as               
97 lavouras.  Ivandir  disse  que  é  preciso  tomar  muito  cuidado  para  não  estragar  a  região,  que  é                  
98 muito  bonita  e  tem  um  grande  potencial  turístico,  mas  que  está  largada  às  traças.  O                 
99 conselheiro  disse  que  vê  com  preocupação  essa  área  de  expansão  urbana.  O  Presidente               

100 Corsini  disse  que  o  Grupo  de  Trabalho  foi  criado  com  representação  de  todos  os  segmentos                 
101 que  compõem  o  Conselho  da  Cidade,  mas  o  segmento  das  Entidades  Empresariais  e  o  das                 
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102 Entidades  Acadêmicas  e  de  Pesquisa  ainda  não  se  fizeram  presentes  nas  reuniões.  O               
103 Presidente  pediu  que  o  GT  marque  uma  reunião  e  convide  os  agentes  mencionados,  e  que                 
104 logo  seja  possível  dar  uma  resposta  à  sociedade,  ampliando  o  debate  ao  trazer  mais                
105 convidados  para  colaborar.  Precisamos  dar  celeridade  -  não  correr,  mas  precisamos  dar  um               
106 passo  a  mais,  finalizou  o  Presidente.  O  Coordenador  Marcel  disse  que  isso  será  feito,  e                 
107 lembrou  que  é  preciso  enxergar  a  cidade  que  já  está  lá.  Ele  lembrou  que  a  cidade  tem  vida                    
108 própria  e  sua  dinâmica  vai  além  do  plano  inicial.  A  ata  da  segunda  reunião  do  Grupo  de                   
109 Trabalho  sobre  as  Áreas  de  Expansão  Urbana,  GT-AEUs  consta  no  Anexo  III  desta  ata.   4)   Ato                  
110 contínuo,  o  Presidente  Corsini  passou  a  palavra  ao  arquiteto  e  urbanista  Vânio  Lester  Kuntze,                
111 Coordenador  de  Projetos  Especiais  da  Unidade  de  Planejamento  da  Sepud,  para  a              
112 apresentação  sobre  o  Projeto  do  Parque  Porto  Cachoeira.  Antes  da  apresentação,  o  Secretário               
113 Marcel  Virmond  Vieira  teceu  alguns  comentários  e  disse  que  criar  um  parque  na  orla  do  Rio                  
114 Cachoeira  é  uma  intenção  que  já  tem  mais  de  vinte  anos.  Ele  disse  que  o  centro  de  Joinville                    
115 sofreu  alguns  fenômenos,  como  a  vinda  dos  shopping  centers,  e  isso  tirou  a  diversidade  que                 
116 havia  na  região  central,  pois  setores  como  moradia,  serviços,  alimentação  e  lazer  fugiram  do                
117 centro.  Assim  sendo,  ocorreram  novas  centralidades  nos  bairros,  para  onde  migraram  essas              
118 atividades.  Agora,  com  a  pandemia,  tudo  vai  migrando  para  os  meios  eletrônicos,  e  isso  causa                 
119 impacto  ainda  maior  na  dinâmica  da  cidade.  Antigamente  mais  de  cem  mil  pessoas  passavam                
120 pelo  centro  diariamente,  por  conta  do  comércio  e  serviços,  disse  ele.  Mas,  no  período  noturno,                 
121 após  o  fechamento  dos  negócios,  e  nos  fins  de  semana,  o  centro  adquiriu  uma  característica                 
122 de  insegurança.  O  projeto  desenvolvido  pela  Sepud  traz  aspectos  urbanísticos  e  de  paisagismo               
123 para  essa  área  central,  e  faz  parte  de  uma  proposta  maior,  que  pretende  a  transformação                 
124 econômica  da  parte  central  da  cidade,  finalizou  o  Secretário  Marcel.  No  uso  da  palavra,  Vânio                 
125 Lester  Kuntze  apresentou  o  parque  linear  às  margens  do  Rio  Cachoeira,  que  vai  das               
126 imediações  da  Rua  Itaiópolis  até  o  Mercado  Municipal,  com  um  boulevard  em  direção  à                
127 Avenida  Procópio  Gomes,  como  pode  ser  visto  no  Anexo  IV  desta  ata.  Após  os  primeiros                 
128 slides,  o  arquiteto  Vânio  convidou  a  conselheira  Graziella  Demantova,  Gerente  de  Cidades              
129 Humanas  e  Inteligentes  na  Sepud,  para  falar  um  pouco  sobre  a  questão  do  desenvolvimento                
130 econômico  que  está  sendo  pensado  para  a  área  central.  Graziella  disse  que  é  muito  grande  o                  
131 número  de  atividades  que  acontecem  no  centro,  mas  que  não  são  vistas,  pois  o  que  mais                  
132 aparece  é  o  comércio.  Os  dados  que  ela  apresentou  podem  ser  vistos  nos  slides  do  Anexo  III:                  
133 “Ressignificação  da  Área  Central”;  “Diagnóstico  Territorial  Distrito  Criativo;”  e  “Empreendedores            
134 Criativos,  do  Conhecimento  e  da  Experiência”.  O  Secretário  Marcel  disse  que  o  nome  “Distrito                
135 Criativo”  é  chavão  em  muitas  cidades,  e  talvez  seja  mudado,  mas  o  conceito  vem  sendo                 
136 trabalhado  na  prefeitura  há  algum  tempo.  A  nossa  visão,  disse  ele,  é  reconhecer  a  cidade  real,                  
137 não  queremos  apenas  atrair  investimentos  de  fora.  Há  muitas  startups  consolidadas,  o              
138 potencial  econômico  da  região  é  incrível  e  queremos  fomentar  essa  economia.  A  moradia               
139 também  está  sendo  considerada,  e  há  conversas  com  o  Sinduscon,  Sindicato  da  Indústria  da                
140 Construção  Civil  de  Joinville,  sobre  a  questão  da  construção  civil  no  centro  histórico  de                
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141 Joinville,  que  não  recebe  empreendimentos  há  mais  de  vinte  anos.  Estamos  também  falando               
142 com  a  comunidade,  nas  ruas,  e  vamos  trazer  novidades  para  a  Câmara  Comunitária  Setorial  de                 
143 Promoção  Econômica  e  Social  em  breve,  finalizou  Marcel.  Após  a  apresentação,  o  Presidente              
144 Corsini  disse  que  o  poder  público  pode  fomentar  a  iniciativa  privada  e  o  desenvolvimento,  com                 
145 cuidado,  mas  precisa  ter  mais  agilidade  nos  processos  para  incentivar  investidores.  Precisamos              
146 tirar  os  projetos  do  papel,  disse  ele.  Temos  um  belo  projeto  do  sistema  FIESC,  no  moinho,  e  a                    
147 cidade  precisa  ajudar  a  fazer  acontecer,  não  podemos  permitir  morosidade.  A  sociedade  vai               
148 agradecer,  o  que  está  sendo  planejado  é  bom  e  precisamos  acelerar,  agilizar  e  fazer  as  coisas                  
149 corretas.  O  conselheiro  Marcelo  Ferrari  parabenizou  pelo  excelente  projeto,  e  lembrou  que  é               
150 importante  tratar  da  segurança  pública,  pois  o  centro  precisa  ser  atraente  e  seguro.  O                
151 conselheiro  colocou-se  à  disposição  para  ajudar  nesse  processo.  O  conselheiro  Miguel  João              
152 Moreira  também  parabenizou  pelo  projeto,  e  ressaltou  como  é  bom  preocupar-se  com  a  cidade                
153 que  já  existe.  Ele  disse  que  há  demanda,  e  o  que  falta  são  elementos  de  incentivo  para  se                    
154 fazer  investimentos  na  área  central.  Miguel  falou  que  a  demora  na  aprovação  de  projetos  é                 
155 muito  prejudicial  para  os  investidores  e  aumenta  muito  os  custos,  ou  seja,  o  tempo  é                 
156 fundamental  para  a  iniciativa  privada  e  investidores  procuram  empreender  onde  há  menos              
157 burocracia.  A  conselheira  Maria  Raquel  Migliorini  de  Mattos  elogiou  o  projeto  e  disse  que  o                 
158 centro  está  sendo  restaurado  no  momento  certo.  Quanto  ao  parque,  ela  manifestou  sua               
159 preocupação  quanto  à  passarela  (jacaré)  sobre  o  rio,  pois  talvez  a  fauna  seja  prejudicada.  Em                 
160 sua  opinião,  seria  interessante  o  joinvilense  voltar  seu  olhar  para  o  rio,  sim,  mas  não                 
161 necessariamente  de  dentro  do  rio.  O  conselheiro  Bustamante  disse  que  o  rio  tem  cheiro  forte,  e                  
162 isso  não  pode  ser  esquecido.  É  preciso,  primeiro,  limpar  o  rio  para  depois  instalar  o  parque.  Em                   
163 sua  opinião,  se  o  Rio  Cachoeira  fosse  limpo,  um  parque  no  seu  entorno  já  teria  sido  criado                   
164 espontaneamente,  pelas  pessoas  que  percorreriam  sua  orla.  É  necessário  fazer  o  saneamento              
165 básico,  limpar  o  Cachoeira.  Ele  lembrou  que  desde  o  ano  de  dois  mil  e  sete  se  fala  na                    
166 possibilidade  de  fazer  operações  urbanas  consorciadas  ou  parcerias  público  privadas.            
167 Bustamante  disse  que  ressignificar  o  centro  já  é  um  começo,  mas  o  rio  tem  cheiro  ruim  e  é  uma                     
168 cloaca  pública.  Precisamos  consertar  as  partes  críticas  da  infraestrutura,  ver  o  todo,  somar               
169 esforços.  Essa  ideia  não  é  nova,  disse  ele  ao  lembrar  o  conceito  das  galerias,  que  infelizmente                  
170 foi  abandonado,  mas  que  em  outros  lugares  são  centros  atrativos  de  visitação.  Por  fim,  o                 
171 conselheiro  falou  sobre  a  vida  na  parte  térrea  dos  prédios  (fachada  viva),  de  forma  que  fique                  
172 bom  e  seguro  para  caminhar.  A  conselheira  Maria  Raquel  informou  que  o  Rio  Cachoeira  não                 
173 fede  mais.  Tem  alguns  pontos  a  melhorar  ainda,  mas  já  temos  lontras,  peixes  e  outros  animais                  
174 no  rio,  finalizou  a  conselheira.  O  conselheiro  Jony  Kellner  também  elogiou  o  projeto  e  disse  ter                  
175 ficado  feliz  ao  ouvir  que  as  centralidades  nos  bairros  começam  a  funcionar.  O  conselheiro                
176 Laércio  Batista  disse  que  tem  observado  o  Rio  Cachoeira  e  já  viu  lontra,  capivara,  jacaré  e                  
177 peixes.  Ele  disse  que  a  sujeira  flutuante  que  se  encontra  no  rio  é  fácil  de  retirar,  pois  é                    
178 superficial,  dá  para  recolher  de  canoa  e  não  requer  grandes  investimentos.  Dá  para  deixar  tudo                 
179 muito  bonito  com  custo  baixo,  finalizou.  O  Presidente  Corsini  disse  que  a  Acij,  o  Sinduscon,  a                  
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180 Ajorpeme  e  outras  entidades  empresariais  estão  envolvidas  na  revitalização  das  praças  do              
181 município,  e  elogiou  o  conselheiro  Laércio  pela  ideia  de  recolher  o  lixo  do  rio.  O  Secretário                  
182 Marcel  disse  que  a  Prefeitura  tem  cuidado  do  centro,  tem  feito  mutirão  de  embelezamento,  e                 
183 falou  sobre  a  teoria  das  janelas  quebradas.  Ele  disse  que  houve  uma  adesão  muito  acima  do                  
184 esperado,  de  empresas  e  empresários.  Houve  também  ações  na  assistência  social  e  na  área                
185 da  segurança  pública.  A  SAMA  está  conseguindo  desburocratizar  seus  processos  e  dar  mais               
186 celeridade  à  aprovação  de  projetos.  Há  movimento  em  toda  a  cidade  nesse  sentido,  estamos                
187 trabalhando  na  possibilidade  de  Operações  Urbanas  Consorciadas,  OUC  e  parcerias  público             
188 privadas,  PPPs.  O  instrumento  da  Transferência  do  Direito  de  Construir,  TDC  com  foco  na                
189 revitalização  dos  bens  de  patrimônio  público  tem  dado  certo  e  ajudado  a  qualificar  o  centro.  A                  
190 equipe  da  prefeitura  está  trabalhando  de  forma  integrada  para  que  essas  melhorias  aconteçam.               
191 A  ideia  do  deck  flutuante  sobre  o  rio  é  para  proporcionar  a  possibilidade  do  joinvilense  ter                  
192 novamente  um  contato  com  o  rio.  A  ideia  da  requalificação  da  área  é  fazer  com  que  fique  tão                    
193 boa  a  ponto  de  tornar-se  uma  área  nobre,  de  forma  que  as  pessoas  queiram  morar,  trabalhar                  
194 ou  passear  nas  margens  do  Rio  Cachoeira.  Quanto  às  questões  econômicas,  estamos              
195 trabalhando  para  viabilizar  empreendimentos  na  região  central.  E  vamos  levar  a  provocação              
196 para  reativar  os  serviços  de  limpeza  do  Rio  Cachoeira,  finalizou  Marcel.  O  arquiteto  Vânio                
197 comentou  que  talvez  o  desenho  do  deck  flutuante  em  forma  de  jacaré  tenha  ficado  um  pouco                  
198 maior  do  que  a  dimensão  pretendida.   5)   Finalizada  a  apresentação,  o  Presidente  Corsini               
199 passou  para  o  próximo  item  da  ordem  do  dia,  e  informou  que  emitiu  um  Ofício  à  Câmara  de                    
200 Vereadores  de  Joinville  justificando  sua  ausência  na  Audiência  Pública  referente  ao  Projeto  de               
201 Lei  07/2021,  que  propõe  a  extinção  da  Lei  Complementar  524  de  04/01/2019,  de  Indução  ao                 
202 Desenvolvimento  Sustentável  (IPTU  Progressivo).  O  Presidente  Corsini  esclareceu  que,  no            
203 ofício,  foi  feito  um  relato  sobre  o  posicionamento  que  o  Conselho  da  Cidade  já  havia  tomado                  
204 sobre  o  assunto;  foram  encaminhadas  as  atas  de  todas  as  reuniões  em  que  o  tema  foi  tratado                   
205 e  foi  ressaltada  a  importância  da  manutenção  desse  importante  instrumento  e  seus  benefícios               
206 para  o  município.  O  ofício  consta  integralmente  no  Anexo  V  desta  ata.  O  presidente  mencionou                 
207 o   e-mail  que  o  conselheiro  Arno  Kumlehn  encaminhou  à  Secretaria  Executiva ,   com  sua               
208 justificativa  de  ausência  e  comentários  sobre  este  item  da  ordem  do  dia.  Esse   e-mail   consta  no                  
209 Anexo  VI  desta  ata.   6)  Ao  passar  para  o  próximo  item  da  ordem  do  dia,  o  Presidente  Corsini                     
210 passou  a  palavra  ao  Secretário  Marcel,  para  falar  sobre  o  Conselho  da  Cidade  e  seu  papel  de                   
211 Conselho  Curador  de  Administração  do  Fundo  Municipal  de  Promoção  do  Desenvolvimento             
212 Sustentável,  conforme  parágrafo  único  do  Art.  48  da  Lei  Complementar  523/2019.  No  uso  da                
213 palavra,  o  Secretário  disse  que  o  fundo  já  tem  em  caixa  aproximadamente  três  milhões  e  meio                  
214 de  reais,  e  se  espera  que  até  o  final  do  ano  esse  montante  seja  acrescido  de  mais  quatro                    
215 milhões.  Esse  recurso  é  proveniente  da  Outorga  Onerosa  do  Direito  de  Construir,  OODC,               
216 instrumento  urbanístico  que  está  dando  bons  resultados.  Até  o  momento  esse  fundo  não  foi                
217 utilizado,  e  estamos  pensando  em  utilizá-lo  na  implementação  do  Parque  Porto  Cachoeira,  em               
218 ciclovias  e  passeios,  mas  são  apenas  ideias  iniciais,  pois  não  temos  ainda  o  projeto  executivo,                 
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219 um  orçamento  desses  projetos.  Diante  o  avançado  da  hora,  o  Secretário  Marcel  sugeriu  que,                
220 numa  próxima  reunião,  o  Conselho  da  Cidade  estabeleça  uma  forma  de  trabalho,  em  como                
221 poderá  exercer  o  seu  papel  de  Conselho  Curador  do  Fundo  Municipal  de  Desenvolvimento               
222 Sustentável.  O  Presidente  Corsini  concordou  com  a  ideia  e  pediu  para  já  reservarmos  espaço                
223 na  próxima  reunião  do  Conselho,  e  pediu  para  que  o  Secretário  Marcel  traga  uma  lista  dos                  
224 projetos  que  poderiam  fazer  uso  desse  fundo,  ainda  que  de  forma  macro,  não  detalhada.  O                 
225 Presidente  Corsini  ressaltou  que  quanto  mais  demorarem  para  ser  executados,  mais  caro  fica,               
226 e  por  isso  a  celeridade  é  importantíssima.  O  conselheiro  Jony  Kellner  disse  que  é  muito  bom                  
227 ver  começar  a  aparecer  os  recursos  da  Lei  523/2019  -  Lei  de  Promoção  ao  Desenvolvimento                 
228 Sustentável  e  da  Lei  524/2019  -  Lei  de  Indução  ao  Desenvolvimento  Sustentável.  Ele  disse  que                 
229 é  importante  que  o  Conselho  da  Cidade  manifeste-se  sobre  a  aplicação  desses  recursos  antes                
230 que  a  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias,  LDO  e  a  Lei  do  Orçamento  Anual,  LOA  sejam  enviadas                  
231 para  aprovação  na  Câmara  de  Vereadores  de  Joinville,  CVJ.  O  Secretário  Marcel  disse  que  a                 
232 previsão  orçamentária  já  contempla  o  recurso  do  Fundo  Municipal  de  Promoção  do              
233 Desenvolvimento  Sustentável  de  Joinville.  O  conselheiro  Miguel  João  Moreira  disse  que  é              
234 importante  o  município  dar  publicidade  aos  impactos  positivos  que  o  IPTU  Progressivo  já  trouxe                
235 para  a  cidade.  Essa  é  a  forma  de  sair  do  “achismo”  e  mostrar  que  esse  instrumento  é                   
236 importante,  seus  efeitos  são  benéficos  e  sua  legislação  deve  ser  mantida.  O  mercado               
237 imobiliário  tem  sentido  esses  efeitos,  disse  o  conselheiro.  O  Presidente  Corsini  disse  que               
238 poderá  trazer,  para  a  plenária  de  agosto,  as  estatísticas  que  mostram  como  a  economia  de                 
239 Joinville  já  está  ganhando  nessas  áreas,  o  balizamento  de  protocolos  de  investimentos  de               
240 novos  empreendimentos.  Precisamos  defender  o  que  o  Conselho  defendeu,  disse  o             
241 Presidente.  Podemos  até  corrigir  alguns  pontos,  mas  não  descartar  o  que  foi  deliberado  com                
242 tão  ampla  discussão  como  foi  o  caso  do  IPTU  Progressivo,  finalizou.  O  Secretário  Marcel                
243 comprometeu-se  em  apresentar,  na  próxima  reunião,  um  relatório  de  imóveis  notificados  e  as               
244 ocupações  dadas.  Sobre  segurança  pública,  o  Presidente  Corsini  informou  que  algumas             
245 entidades  empresariais  formaram  uma  associação  para  tratar  disso  no  município  de  Joinville.              
246 Ele  disse  que  há  muitos  recursos  de  multas  que  poderiam  fomentar  a  segurança  pública,  e  o                  
247 objetivo  dessa  associação  que  está  sendo  formada  é  fazer  projetos  e  buscar  recursos  para                
248 ampliar  a  segurança  da  cidade.   7)   No  fim  da  reunião,  passando  aos  assuntos  gerais,  como  não                  
249 houve  mais  manifestações  e  nada  mais  a  tratar,  às  vinte  e  uma  horas  e  nove  minutos  o                   
250 Presidente  Corsini  deu  por  encerrados  os  trabalhos.  Registramos  que  esta  reunião  foi              
251 transmitida  pelo  YouTube  para  alunos  da  disciplina  de  Biologia  do  Ensino  Médio  do  Colégio                
252 Bom  Jesus  Ielusc,  Bonja,  a  pedido  da  professora  Thaís  Hudler,  que  leciona  disciplina  voltada                
253 ao  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável,  com  foco  na  cidade  de  Joinville  e  os                
254 desafios  na  conservação  do  meio  ambiente  joinvilense.  Os  alunos  que  participaram  foram  Caio               
255 Bento  Nascimento  de  Araújo,  Isabella  Ulysséa  Menegazzo  e  Magnus  Ferreira  de  Melo.  Alunos               
256 da  bióloga,  professora  e  conselheira  Maria  Raquel  Migliorini  de  Mattos  também  assistiram  à               
257 transmissão  da  reunião.  Registramos  a  presença  dos  visitantes:  Fabíola  da  Silva  Quadros;              
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258 Karim  Coletti,  da  Secretaria  de  Comunicação  do  Município,  SECOM;  Luana  Fontana;  Luís              
259 Rogério  Pupo  Gonçalves  e  Vânio  Lester  Kuntze,  da  Secretaria  de  Planejamento  Urbano  e               
260 Desenvolvimento  Sustentável,  Sepud.  Esta  reunião  contou  com  o  apoio  das  arquitetas  e              
261 urbanistas  Juliete  dos  Santos  e  Sabrina  Aparecida  Lopes  Roman,  Assessoras  Técnicas  do              
262 Conselho  da  Cidade.  Registramos  que  o   quorum  foi  verificado  durante  toda  a  reunião  e  seu                 
263 registro  consta  no  Anexo  II-B  desta  ata.  O  registro  de  presença  e  de  justificativas  de  ausência                  
264 constam  no  Anexo  I  desta  ata,  e  as  substituições  no  Anexo  II-A.  Eu,  Patrícia  Rathunde  Santos,                  
265 Secretária  Executiva  do  Conselho  da  Cidade,  lavrei  esta  ata  que,  após  aprovada  pela  Plenária,                
266 será  assinada  pelo  Presidente  e  por  mim,  publicada  no  Diário  Oficial  Eletrônico  do  Município  de                 
267 Joinville,  DOEM  e  disponibilizada  no   site   da  Prefeitura.  Joinville,  sete  de  julho  de  dois  mil  e                 
268 vinte   e   um.   
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