
ATA DA 
AUDIÊNCIA PÚBLICA

SOBRE O ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA, EIV
DO EMPREENDIMENTO TORRES DO GLÓRIA EASY CLUB

À RUA ELZA MEINERT, 1.484, BAIRRO GLÓRIA

Joinville, 30 de março de 2022

No trigésimo dia do mês de março de dois mil  e  vinte e dois,  às dezenove horas,  nas
instalações  da  Sociedade Glória,  à  Rua XV de Novembro,  2254,  no Salão Social,  com
acesso também pelo estacionamento, à Avenida Marquês de Olinda, 2250, Bairro Glória,
em Joinville,  Santa Catarina, foi realizada a Audiência Pública de Estudo de Impacto de
Vizinhança,  EIV  do  empreendimento  da  Rôgga  S.A  Construtora  e  Incorporadora,
denominado “Torres do Glória Easy Club”, situado à Rua Dona Elza Meinert, 1484, no Bairro
Glória, em Joinville. A Audiência foi aberta e presidida pelo Gerente de Planejamento da
Secretaria  de  Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável,  Sepud,  arquiteto  e
urbanista Marco Aurelio  Chianello,  que logo esclareceu aos presentes o  objetivo  dessa
audiência pública, que não tem caráter deliberativo e pretende dirimir dúvidas e recolher
opiniões da comunidade sobre o empreendimento. Ao dar início aos trabalhos, Chianello leu
o Regulamento desta Audiência Pública, constante no Anexo II desta ata. Um dos presentes
sugeriu que o Presidente da Associação de Moradores fizesse parte da mesa, e o convite
foi  feito,  mas  não  aceito.  Em  seguida,  Marco  Chianello  passou  a  palavra  a  Fernanda
Munhoz Garbe, que fez a apresentação sobre o empreendimento da Rôgga S.A Construtora
e Incorporadora, conforme Anexo IV desta ata. Após a apresentação, Chianello passou a
palavra  ao  engenheiro  Eduardo  Diego  Orsi,  Coordenador  de  Projetos  na  Ambient
Engenharia  e  Consultoria,  para  apresentação  do  Estudo  de  Impacto  de  Vizinhança  do
empreendimento “Torres do Glória Easy Club”, situado à Rua Dona Elza Meinert, 1.484, no
Bairro  Glória,  em Joinville.  Esse  estudo  consta  no  site  da  Prefeitura  de  Joinville,  para
acesso e conhecimento da comunidade. Ao final da apresentação, Marco Chianello passou
à apresentação dos questionamentos,  observações e sugestões dos participantes. Alguns
apontamentos foram apresentados em bloco,  por serem similares,  conforme previsto no
Regulamento  da  Audiência.  No  início  do  Anexo  VI  está  a  lista  dos  cidadãos  que
apresentaram esses formulários de questionamentos, dúvidas ou sugestões durante esta
Audiência Pública, e na sequência do Anexo VI estão digitalizados todos esses formulários
e  seus  anexos.  Registramos  a seguir  as  respostas  e  esclarecimentos  sobre  os  temas
apresentados  nos  formulários  e  expressos  pelos  cidadãos  durante  a  audiência:  1)
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Protocolos 1, 19, 16 e 9, de Rossana Succk Tavares, Ivan Bianchi,  Jaime King Chin e
Maycon Bittencourt,  respectivamente,  lidos pelo  Presidente da mesa,  referentes  a meio
ambiente, supressão de árvores, sombreamento, altura das torres do empreendimento, e
trabalhadores na obra em fins de semana e feriados.  A arquiteta e urbanista Fernanda
Garbe  explicou  que,  com  relação  à  sombra,  foram  apresentados  todos  os  impactos
relacionados ao sombreamento na região, e a Rôgga está atendendo ao zoneamento do
empreendimento, pois são nove pavimentos que se aproximam, mas não chegam, aos vinte
e cinco metros de altura permitidos pela lei,  com base no que o Plano Diretor.  Não há
nenhuma zona de sombra absoluta, disse ela, são pontos específicos, e toda a composição
do empreendimento foi  pensada para garantir  a maior privacidade,  tanto interna quanto
externa do empreendimento. Com relação ao paisagismo, há uma grande preocupação da
construtora  em manter  as  áreas  arborizadas  e  com a integração  dos  ambientes,  tanto
internos quanto externos,  inclusive contando com espécies nativas,  e esse é um ponto
importante,  inclusive,  para  a  comercialização  do  empreendimento.  O  processo  de
supressão da vegetação está sendo tratado na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente,
tanto como o Alvará de Terraplanagem, e estamos solicitando a supressão da vegetação e a
recomposição com árvores nativas, disse Fernanda. Quanto à questão de trabalhadores na
obra aos sábados, domingos e feriados, ela esclareceu que há uma lei específica que rege
isso no município, e todas as regras e legislações vigentes serão respeitadas. 2) Protocolo
2,  de Sadi José Goularte, apresentado por ele, referente à área afetada e à concentração
populacional.  O senhor Sadi pediu para deixar registrado sua manifestação contrária ao
empreendimento, conforme o estudo apresentado, devido à área diretamente afetada. Até
com uma profundidade talvez pequena, do ponto de vista técnico,  porque a gente teve
pouco tempo para análise e estudo, acredito que, em comparativo ao tempo que a empresa
Ambient tem para desenvolver toda essa questão,  e obviamente fazendo alguns estudos
prévios  sobre  o  tema,  disse  ele.  A área  diretamente  afetada  pelo  empreendimento  é,
atualmente, um terreno de dez mil e quinhentos metros quadrados de área verde, sendo
transformado numa área construída de vinte e cinco mil e oitocentos metros quadrados. O
próprio  estudo  apresenta  o  empreendimento  de  quatro  torres,  cada  torre  com  oito
apartamentos por andar, distribuídos em oito pavimentos, totalizando duzentos e oitenta e
oito apartamentos. Cada apartamento tem aproximadamente cinquenta metros quadrados,
área de lazer de mil e setecentos metros quadrados, aproximadamente, a serem usados
pela média de 852 moradores, ressaltou ele. O EIV nos traz também algumas informações
sobre o crescimento populacional do Bairro Glória, dos últimos cinco anos. Em números
exatos,  segundo o estudo, de 2016 a 2020 o Bairro Glória  teve um incremento de 1.227
moradores, passando a 12.641 moradores. Considerando que o empreendimento vai trazer
uma média de 852 novos moradores, pode-se entender que o empreendimento acarreta
num crescimento populacional ao bairro três vezes maior do que o período do último ano,
conforme números do próprio estudo,   ou seja,  um crescimento médio previsto de 245
moradores  por  ano,  totalizando,  num  único  momento,  em que  a  obra  esteja  pronta  e
entregue, num crescimento proporcional do bairro de 6,7%. Então, se pegarmos, hoje, toda
a  população  do  bairro,  após  a  entrega  do  empreendimento,  a  gente  entende,  como
morador, que é um crescimento bastante abrupto e traz impactos que o  estudo não nos
apresenta, bem como mitigações e soluções para isso. E, por ser breve esse  estudo, disse
ele, existem legislações que tratam da devolutiva desse impacto de crescimento abrupto
que não identificamos nesse EIV.  Fica,  então,  registrado  o  ponto  de vista  negativo  em
concordar com esse estudo, que não contempla algumas questões legais, finalizou Sadi.
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Eduardo Orsi, da Ambient Consultoria, esclareceu que o estudo apresenta o impacto que
vai ser gerado pelo empreendimento e as medidas mitigatórias, relativos a equipamentos de
uso público, de saúde, educação, entre outros, que serão discutidos com a Comissão do
EIV,  que  vai  fazer  a  análise,  depois,  do  estudo,  e  vai  fazer  os  apontamentos.  Se,
porventura,  for  necessário  alguma  medida  compensatória,  isso  será  discutido  com  a
Secretaria, e posteriormente implementado.  3) Protocolo 3,  de Wanderson Alves Joana,
lido pelo Presidente da Audiência, referente ao impacto do empreendimento na Unidade
Básica  de  Saúde  dos  Bairros  Glória  e  Costa  e  Silva  e  à  obrigatoriedade  de  que  o
empreendedor custeie reforma e construção de UBS. Eduardo Orsi explicou que, da mesma
forma que o assunto anterior, se a Comissão do EIV entender que tenha que ter alguma
contrapartida por parte da construtora, isso será avaliado junto com a Sepud e as medidas
compensatórias que forem negociadas serão cumpridas. 4) Protocolo 4, de Ruy Batalha de
Camargo Filho,  lido pelo Presidente da Audiência, referente ao custeio da construção e
aumento da Escola Municipal Pastor Hans Müller, da Creche do Bairro Glória e do Centro
de Educação Infantil  Pequena Sereia e Centro de Educação Infantil  Peter Pan. Eduardo
Orsi falou que, conforme as duas respostas anteriores, caso a Comissão do EIV venha a
analisar após a promulgação do termo de compromisso, será analisada, com a construtora,
a  possibilidade  dessas  contrapartidas  por  parte  do  empreendedor.  5)  Protocolo  5,  de
Sheila  Vieira  de  Camargo,  que  pediu  para  constar  em  ata  o  seguinte:  “A Rôgga
comercializa apartamento para duas pessoas,  porém com a capacidade para quatro
pessoas  por apartamento,  logo o  estudo de impacto  de vizinhança não contemplou
corretamente a quantidade de moradores no bairro, ocasionando um aumento de dez
por cento da população. 6) Protocolo 6,  de Cilézia Marli Salai, lido pelo Presidente da
Audiência, referente à construção de um ponto de ônibus na Rua Elza Meinert e um
ponto de ônibus na Rua Marechal Hermes. Eduardo Orsi falou que, da mesma forma
que as solicitações anteriores, havendo entendimento da comissão do EIV de que deva
haver essa contrapartida por parte do empreendedor, ela será acatada e assinada em
termo  de  compromisso.  7)  Protocolo  7,  de  Atilano  Salai,  lido  pelo  Presidente  da
Audiência,  referente  à  construção  de  lixeiras  com  recuo  suficiente  para  permitir  a
parada do caminhão coletor  de lixo  evitando que pare ou estacione na via pública.
Fernanda Garbe esclareceu que as lixeiras projetadas já contemplam espaço suficiente,
que  atende  a  todas  as  regras  e  normas  das  legislações  vigentes,  com  base  na
capacidade do empreendimento,  e  ainda conta com sistema de separação e  coleta
seletiva de resíduos, e assim está atendendo a todos os requisitos. O acesso às lixeiras
pode ser feito pela parte interna do empreendimento, que também conta com  áreas de
carga e  descarga,  que também podem ser  utilizadas  para recolhimento de lixo.   8)
Protocolo  8,  de  Ricardo  Schubert,  apresentado  por  ele,  referente  à  habilitação  do
responsável técnico pelo EIV e à falta de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica). O
senhor  Ricardo  disse  que  gostaria  de  saber,  da  empresa  Rôgga,  que  já  teve  o
empreendimento apresentado pela Ambient, porque a ART que está juntada no processo é
de uma bióloga.  Ele disse que não encontrou nos documentos outro ART além desse.
Quanto  ao  empreendimento,  Ricardo  disse  que  investigaram  e  compararam  os
empreendimentos da Rôgga em Barra Velha e em Piçarras, e disse que esses são bem
mais  bonitos  que  o  empreendimento  que  está  sendo  oferecido  em Joinville.  Naqueles
lugares os empreendimentos têm apartamentos de três dormitórios, com duas garagens, de
frente para o mar e com uma área de lazer bem melhor. Por esse motivo, Ricardo disse que
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a Rôgga está fazendo distinção entre Joinville e Barra Velha, Penha, ou Piçarras. O senhor
Ricardo falou também sobre a questão da coleta de água da chuva, e disse que não se
pode colocar a piscina como área de coleta de água pluvial, pois essa é uma área comum,
e assim a água da chuva não vai  ser  coletada conforme o empreendimento.  Quanto à
densidade demográfica, o estudo espalhou a população que vai morar nesse ambiente por
todo o bairro, que na verdade são pouco mais de cinco quilômetros quadrados e esquecem
que, na verdade, a área onde serão construídos os  edifícios de apartamentos só tem dez
mil metros quadrados. Assim, na verdade, serão aproximadamente noventa habitantes por
menos de um quilômetro quadrado, haverá uma uma grande concentração de população,
disse ele. Ricardo disse ainda que gostaria de falar que acredita no que foi dito, que nesse
lugar  irão morar  médicos,  advogados e  engenheiros,  e  por  isso  gostariam que fossem
construídos apartamentos de três dormitórios e apartamentos com duas vagas de garagem.
Porque, disse ele, pela qualidade dos clientes em questão, acho que eles merecem comprar
um  apartamento  de  três  dormitórios,  com  duas  vagas  de  garagem  por  apartamento,
segundo  os  dados  apresentados.  O  senhor  Ricardo  falou,  também,  que  é  difícil  de
questionar e debater o Estudo de Impacto de Vizinhança,  porque, na verdade, confundimos
o estudo e a empresa.  Ao mesmo tempo que a empresa que fez o estudo é a mesma
empresa que defende a Rôgga, óbvio que o estudo será o quê? Óbvio! (aplausos) Aqui,
nesta Audiência, está mais do que demonstrado que esse estudo não é um Estudo, é uma
defesa da empresa. “Cadê a neutralidade, cadê a ética, cadê a imparcialidade do estudo? É
zero!”, disse Ricardo. Porque, em todos os momentos que falamos da Rôgga, a Ambient se
levanta  para defender.  Ao finalizar  sua fala,  Ricardo  pediu  que levantassem a  mão os
presentes contrários ao empreendimento, da forma que foi apresentado, o que foi feito pela
maioria dos presentes. No uso da palavra, o consultor da Ambient, Eduardo Orsi, disse que
iria responder uma parte dos questionamentos, e depois a Fernanda Garbe,  da Rôgga,
responderia a outra parte. Com relação às ARTs, Eduardo Orsi disse que a sua ART, como
engenheiro civil e Coordenador do Desenvolvimento Físico-Territorial Urbano, responsável
pelo estudo de tráfego, está postada  no site, é um dos primeiros dos muitos documentos no
processo.Também estão no site a ART do engenheiro ambiental Osni Fontan Junior e a ART
da bióloga Fabiane Oliveira Gomez, já mencionada. Com relação à retenção das águas
pluviais,  Eduardo  disse  que  a  coleta  de  água  será  total,  toda  a  água  pluvial  no
empreendimento, tanto de torres, pátio e áreas comuns, será direcionada para um tanque, e
após o tanque existirá um controle de vazão que controlará a saída da drenagem conforme
a capacidade da rede existente. Esse tanque abrange toda a área do empreendimento,
reforçou ele. Com relação ao cálculo do índice de habitantes por metro quadrado, Eduardo
esclareceu que essa forma de calcular é norma estabelecida pelos órgãos de estatística, e
a densidade  demográfica  é  calculada  por  área.  Em qualquer  imóvel  na  região urbana,
principalmente  nas torres  mais  altas,  o índice  de população  e  densidade demográfica
ficaria exacerbado, então o cálculo considera os vazios urbanos também. Em seu momento
de fala, Fernanda Garbe teceu alguns comentários complementares quanto ao sistema de
drenagem e de retenção de águas da chuva, e disse que a água da chuva, coletada no
sistema de captação, é utilizada nas torneiras de jardim, em todos os empreendimentos da
Rôgga. Com relação ao perfil do empreendimento, Fernanda esclareceu que a Rôgga faz
pesquisas de mercado, constantemente,  e o objetivo é atender o público alvo da região.
Além disso, finalizou Fernanda, o empreendimento atende a todas as regras das legislações
vigentes. Registramos que alguns presentes pediram esclarecimentos sobre a questão da
possível falta de isenção da empresa consultora e o Presidente da Audiência, Marco Aurelio
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Chianello  sugeriu  que  questionamentos  específicos  ou  provas  nesse  sentido  sejam
apresentados  aos  órgãos  competentes.  Esta  Audiência  Pública  está  sendo  feita  para
atender a legislação, houve uma manifestação e já houve uma resposta, disse Chianello.
Ele  esclareceu  que  a  Prefeitura  não  está  se  manifestando  na  Audiência,  está  só
coordenando os trabalhos, de forma que o empreendedor possa apresentar o estudo e a
população possa dirimir dúvidas. A audiência pública não é deliberativa, ressaltou Chianello,
e o papel da Prefeitura é fazer com que a empresa possa cumprir com o seu dever legal de
fazer essa apresentação, como é obrigatório que faça, e a população tem o direito de se
manifestar e ter suas dúvidas dirimidas. 9) Protocolos 10, 11 e 13, de Marlete G. Bortolatto,
Márcia Becker F. Amaral e Divanir Signei Muller, respectivamente, referentes à imposição de
que o empreendedor se responsabilize pelo asfaltamento no trecho da Rua Elza Meinert,
entre a Benjamin Constant até a entrada do empreendimento, do trecho não asfaltado da
Rua Marechal Hermes, e do trecho não asfaltado da Rua Adalberto Schmalz, que fica bem
em frente ao empreendimento. Fernanda Garbe disse que esse, bem como os impactos
citados anteriormente, serão analisados pela Comissão do EIV e, caso a Comissão entenda
que existe alguma medida a ser feita, será avaliada.  10) Protocolos 12 e 15,  de Jackson
Dums e Adriano Mangilli, respectivamente, lidos pelo Presidente da Audiência, referentes
à  imposição  de  construção,  por  parte  do  empreendedor,  de  ciclovia  na  Rua  Adalberto
Schmalz, até a Rua Marechal Hermes, e de continuação da ciclovia existente entre a Rua
Benjamin Constant e na Rua Elza Meinert, até a entrada do empreendimento. Fernanda
disse que esse é também um questionamento relacionado à parte de trânsito local, e essas
possíveis medidas também serão avaliadas, mediante a análise do processo como um todo,
feita pela Comissão.  11) Protocolo 14,  de Marco Antonio Müller, lido pelo Presidente da
Audiência,  referente  à  contratação  de  um  seguro  para  reparar  eventuais  danos  de
rachaduras  que  possam  sofrer  os  imóveis  vizinhos  durante  a  construção  do
empreendimento. Fernanda Garbe explicou que a Rôgga já tem um procedimento padrão
para isso; antes do início das obras é feito um laudo das edificações vizinhas, e qualquer
dano causado pela obra será reparado pela construtora. 12)  Protocolo 17, de Patrícia C.
N.  Pfiffer,  lido  pelo  Presidente  da  Audiência,  referente  à  imposição  de  que  o
empreendedor construa, junto com o órgão de trânsito, uma rotatória entre a Rua Elza
Meinert e a Rua Adalberto Schmalz, uma rotatória entre a Rua Elza Meinert e a Rua
Benjamin Constant e uma rotatória entre a Rua Adalberto Schmalz e a Rua Marechal
Hermes. Fernanda Garbe disse que, mediante as análises de tráfego que foram feitas
para o empreendimento, já foi feita uma proposta de medida compensatória. A partir da
análise, tanto da comissão quanto do setor de Mobilidade da Sepud, caso se entenda
que haja uma medida necessária, o empreendedor está disponível a avaliar, sim, disse
ela. O Presidente Chianello esclareceu que há uma medida mitigadora compensatória
proposta, que será analisada pela Comissão do EIV, e será levado em consideração o
que  está  sendo  colocado  pelos  manifestantes  nesta  Audiência  Pública.  O  senhor
Ricardo Schubert fez uso da palavra, e disse que gostaria de falar para a comunidade
que, quando se fala em medida mitigadora, esses impactos no sistema viário, o que ela
quer dizer é o seguinte, é que a proposta da empresa no estudo diz que eles vão pintar
as ruas e vão conscientizar a população para não sair pela Rua Benjamin Constant. Ele
questionou  se  isso  poderia  ser  considerado  medida  mitigadora,  e  disse  que  seria
impossível a Prefeitura acatar uma medida dessa. Óbvio que isso não é uma medida,
disse ele, pois não se sabe quem iria conscientizar as pessoas e quanto tempo essa

Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável de Joinville – Sepud              5  /  109
Rua Quinze de Novembro, 485 - Centro, Joinville - SC, 89201-601 – Joinville – SC – (47) 3422-7333  – eiv@joinville.sc.gov.br - www.joinville.sc.gov.br

169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214



pessoa vai ficar no empreendimento, finalizou. O Presidente da Audiência disse que,
como foi aberta essa exceção, também será dado o direito de a empresa se manifestar.
Ele  esclareceu  que  a  empresa  propõe  a  medida  mitigadora,  e  cabe  a  análise  da
comissão, que faz a análise deste EIV, acatar essa proposta, não acatar ou, ainda, pedir
complementações. Fernanda Garbe disse, em complemento, que essa é uma proposta,
a comissão vai avaliar, não só esse como os demais impactos e medidas propostas e, a
partir  do  momento  em  que  se  definam  quais  são  as  medidas  necessárias  para  a
compensação, a empresa vai avaliar. 13) Protocolo 18, de Séfora Schubert, apresentado
por ela, referente a trânsito, vagas de estacionamento e meio ambiente. A senhora Séfora
disse que o Estudo de Impacto de Vizinhança tem por objetivo proteger a vizinhança, e não
defender  o  empreendimento.  Nós  estamos  aqui  para  que  o  Estudo  de  Impacto  de
Vizinhança nos defenda, disse ela, precisamos saber que impacto o empreendimento vai
causar  na vizinhança.  O Decreto  Municipal  30.210  (de 18/12/2017,  que  regulamenta o
Processo de Aprovação do EIV em Joinville) permite à comissão disciplinar e indeferir o
empreendimento,  conforme  Art.  19,  se  o  Parecer  Técnico  Conclusivo  “atestar  a
incompatibilidade do empreendimento com o local proposto”. “Essa é a minha defesa”, disse
Séfora, que disse também ter lido e estudado esse EIV e não preciso da opinião deles.
Apesar da LOT (Lei de Ordenamento Territorial) permitir esse empreendimento nesse local,
é um imóvel em que só se levou em consideração a metragem, mas não a saída desse
imóvel. Esse é um imóvel incrustado, que só tem uma saída, por uma rua de 6,7 metros de
largura.  Todos os carros que não são,  que não deveriam ser  contados num Estudo de
Impacto de Vizinhança, que foi contado pelo número de vagas, mas sim pelo número de
veículos por família, que em Joinville é 1,4, e mais os prestadores de serviços, que são
entregadores, correios, prestadores de serviços nas habitações, pode chegar a 600 veículos
por dia nesse empreendimento. Todos usando aquela ruazinha que, se um carro estacionar,
não  passam  dois  carros.  Esse  empreendimento  é  incompatível  com  o  local  proposto,
porque  só tem essa saída.  E a  comissão pode,  sim,  atestar  a incompatibilidade  desse
empreendimento.  além  disso,  disse  Séfora,  o  número  de  vagas  que  foi  proposto  não
obedeceu à lei municipal (470/2017, Lei de Ordenamento Territorial), que é bem clara ao
dizer que as habitações acima de vinte e cinco unidades devem oferecer uma vaga de
carga  e  descarga  e  mais  uma  vaga  a  cada  noventa  e  seis  unidades.  Se  somadas,
chegamos à conclusão que o Estudo de Impacto de Vizinhança deveria ter apresentado
quatro  vagas  de  carga  e  descarga,  e  não  três,  como está  no  estudo.  Séfora  também
aproveitou para manifestar sua oposição a essa imposição do tempo de três minutos para a
fala, porque a Rôgga teve dez minutos para falar e a sociedade que hoje está aqui para ser
ouvida, que a audiência pública é para ouvir a sociedade, teve apenas três minutos para
falar. Se nós tivéssemos apenas um representante da sociedade aqui, hoje, a Rôgga falaria
dez minutos, e nós falaríamos três, isso não está correto, até porque isso não está em
nenhuma lei que tenhamos que falar em até três minutos.  Séfora pediu para constar em ata
que  não concorda  com essa  limitação  de  tempo de fala  e  que,  em sua opinião,  esse
empreendimento é incompatível com o local proposto, pois não tem via de acesso e não
previu como vão circular esses carros nessa ruazinha, e não propôs medidas mitigatórias
ou compensatórias. O Presidente da Audiência esclareceu que a limitação de tempo não é
um desejo, mas é a regra do jogo acordada no início da reunião. Eduardo Orsi disse que a
manifestação tem cunho opinativo, e que a consultoria entende que as medidas em relação
ao  trânsito  foram  apresentadas,  com  as  contagens  e  com  as  medidas  mitigatórias
propostas. Se, porventura,  o setor de mobilidade entender que deva ser feito algum item a
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mais,  isso  será avaliado  junto  à  construtora.  Quanto à  questão das  vagas  de  carga  e
descarga, vamos avaliar o índice junto à construtora, lembrando que Sama só vai liberar a
construção se esse quesito estiver, também, de acordo. Se estiver em desacordo, disse ele,
será  corrigido,  para  a  emissão  do  alvará  de  construção.  Esse  é  o  posicionamento  da
Consultoria, finalizou Eduardo Orsi. O Presidente da Audiência,  Marco Aurelio Chianello
ressaltou  que tudo  que está  sendo  falado nesta  reunião  constará  em ata  e  chegará à
Comissão.  14)  Protocolo  20,  de  Renato  Nunes,   lido  pelo  Presidente  da  Audiência,
referente ao pedido de que cinquenta por cento dos apartamentos tivessem vagas para dois
carros. Fernanda reiterou que o projeto do empreendimento foi feito para atender ao público
alvo,  e a empresa entende que esse é o número de vagas suficiente para atendê-lo, e
segue todas as regras das legislações vigentes, da mesma forma como os demais.  15)
Protocolo  21,  de  Lucimeri  Albino  Pereira  Nunes,  apresentado  por  ela,  referente  à
educação e impacto nas escolas. Lucimeri disse que é moradora do Bairro Glória, e
está preocupada com a questão da educação e do número de vagas nas escolas. No
estudo de impacto de vizinhança são citadas sete escolas, e somente três fazem parte
do  Bairro  Glória:  a  Escola  Municipal  Pastor  Hans  Müller,  que  oferece  ensino
fundamental, o Centro de Educação Infantil Peter Pan, que atende somente crianças de
quatro e cinco anos,  e o Colégio Osvaldo Aranha, que aparece, no EIV,  como uma
escola estadual, mas é uma escola militar, em que existem alguns critérios, é oferecido
somente um número pré-definido de vagas, em média sessenta vagas, sendo que trinta
são para dependentes de militares, e as outras trinta para a comunidade. Por exemplo,
se mais pessoas se inscreverem, será feito um sorteio para ver quem são as pessoas
que vão entrar naquela escola. É um número restrito de vagas, e em nenhum momento
isso foi contemplado no EIV. Hoje foi falado num número de vagas “existentes”, e isso
não existia no EIV inicial. E número de vagas “existentes” é bem diferente de número de
vagas “disponíveis”. É fácil dizer que tem tantas vagas, mas precisamos saber quantas
estão disponíveis para a população, os moradores do Bairro Glória.  O EIV foi muito
simples, não foi abrangente, não citou tudo que era necessário para se saber o impacto
da chegada desses moradores para a comunidade. Ela pediu para constar em ata que é
necessário o envio de um ofício à Secretaria de Educação, solicitando a informação do
número de vagas existentes e o número de vagas disponíveis, para depois poder ter um
estudo de impacto para os moradores do Bairro Glória como um todo. Eduardo Orsi
agradeceu as considerações e esclareceu que, quanto à área de influência, a ideia de
definir uma área é para identificar onde e quais equipamentos públicos, como postos de
saúde e escolas, a população vai precisar, e isso não coincide, necessariamente, com a
área do bairro. Por isso foram catalogadas, também, algumas escolas do Bairro Costa e
Silva,  justamente por  considerar  a  proximidade  entre  o  empreendimento  e  o  Bairro
Costa e Silva. Há escolas no Bairro Costa e Silva que são até mais próximas que outras
no Bairro Glória. Assim sendo, a análise é feita sobre todas as escolas nesse contexto.
Quanto  ao  número  de  vagas  disponíveis,  essa  informação  não  conseguimos  via
Secretaria de Educação; a informação foi solicitada, por ofício, inclusive com dados de
fila de espera, entre outros, para fazer essa avaliação, mas só tivemos retorno sobre o
número de vagas. Entendemos que a Sepud tem uma autonomia para perguntar junto à
Secretaria de Educação, qual é a real lista de espera e número de vagas disponíveis.
Nós apresentamos  um número  estimado de  acréscimos,  é  uma questão  de  cruzar
informações e ver se o que tem hoje de vagas disponíveis é compatível com o número
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estimado, e se tiver que fazer alguma medida compensatória, ela deve ser proporcional
ao impacto que for gerado.  16) Protocolo 22,  de  Melissa Yoshinaga Zanoni,  por ela
apresentado,  sobre  o  estudo  de  impacto  na  área  da  saúde.  Melissa  disse  que  foi
apresentado o estudo a respeito da população de dois mil e oito, sei que foi justificado,
porém, no IBGE, consta um estudo de dois mil e dezesseis, então acredito que daria para
fazer uma estimativa melhor e mais adequada com relação ao número de atendimentos,
considerando que no próprio estudo de impacto, aproximadamente noventa por cento dos
moradores, tanto do Bairro Costa e Silva quanto do Bairro Glória, procuraram, ao menos
uma vez, o atendimento, e trinta por cento procurou mais de três vezes. Então de acordo
com o próprio estudo de impacto, isso vai, com a construção da Rôgga, vai acarretar um
acréscimo, um incremento ainda maior, considerando ainda que a população não é de dois
mil e oito, são treze anos a mais, e teria que ter um estudo mais adequado com relação a
isso.  De  acordo,  também,  com  a  Portaria  do  Ministério  da  Saúde,  nº  2.488/2011,  as
Unidades Básicas de  Saúde da Família,  como por  exemplo a  do Bairro  Glória,  devem
atender a uma população de, no máximo, doze mil habitantes,  e temos, atualmente, no
Bairro Glória, treze mil habitantes. E haverá um aumento importante, eu sei que foi dito que
haverá  reformas,  tanto  no  posto  do  Glória  quanto  no  Costa  e  Silva,  mas solicito  que,
realmente, isso seja cumprido, no prazo determinado,  e também solicito que seja enviado
ofício à Secretaria Municipal da Saúde, para que informe se o empreendimento da Rua Elza
Meinert irá acarretar a sobrecarga no atendimento, com base no que determina a Portaria,
informe o número total de atendimentos realizados nos postos citados, nos anos recentes,
que seja  enviado  ofício  à Procuradoria-Geral  do Município  de Joinville,  para que emita
parecer sobre a possibilidade da Comissão Multidisciplinar indeferir o Estudo de Impacto de
Vizinhança em virtude do estudo não apresentar uma estimativa real dos atendimentos. 17)
Protocolo 23, de Everton Volles da Rosa,  lido pelo Presidente da Audiência, referente à
criação de setenta e duas vagas para visitantes e prestadores de serviço, ou seja, vinte e
cinco por cento do número de apartamentos. Fernanda esclareceu que o número de vagas
de visitantes está atendendo ao que as regras e a legislação vigente exige. 18) Protocolo
24, de Vanessa B. F. da Rosa, lido pelo Presidente da Audiência, referente à construção de
um muro de arrimo com os imóveis confrontantes, tendo em vista os aclives e declives do
terreno. Eduardo Orsi explicou que o projeto de terraplanagem do terreno, que está em
análise junto à Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Sama, já prevê a conformação do
imóvel em dois platôs distintos, já conformando, justamente, com esse desnível que existe
no local, e existe, de fato, a previsão de um muro de contenção, só que será feito dentro do
próprio  empreendimento,  em função  desse  desnível  de  platô.  Toda  a  parte  do  estudo
geotécnico,  laudos  e  sondagens  foram  emitidos  no  processo,  foram  realizados  estes
ensaios e o projeto  de terraplanagem já prevê essa conformação para não haver esse
impacto de terraplanagem nas bordas do empreendimento.  19) Protocolo 25,   de  Saulo
Assis,  lido pelo Presidente da Audiência, referente ao pedido de que, ao menos, cinquenta
por cento dos apartamentos sejam ampliados para três quartos, para diminuir o número de
moradores e diminuir o impacto nos serviços públicos do bairro, como escolas, postos de
saúde e vias públicas. O Presidente disse que esse item já foi objeto de resposta (conforme
registrado no Protocolo 8 desta ata) e passou para o protocolo seguinte. 20) Protocolo 26,
de Fernando Damiani, lido pelo Presidente da Audiência, referente a que o empreendedor,
juntamente  com  o  órgão  de  trânsito,  efetue  a  pintura  e  a  sinalização  de  “Proibido
Estacionar”  na Rua  Adalberto  Schmalz,  para  mitigar  o  impacto  do  empreendimento  no
sistema viário. Eduardo Orsi falou que, em linha com os outros requerimentos, tanto essa
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parte de mobilidade quanto de infraestrutura, se o setor de mobilidade entender que seja
necessária essa prevenção contra o estacionamento em vias públicas, o empreendedor fará
essa medida compensatória.  21) Protocolo 27,  de  Everton Volles da Rosa,  lido pelo
Presidente da Audiência, referente ao sistema de estacas no empreendimento, indicando
que o correto seria o sistema helicoidal, para não danificar as casas no entorno. Eduardo
Orsi esclareceu que o projeto prevê uso de estacas com sistema helicoidal, não haverá
nenhum tipo de bate-estacas, o sistema não agride tanto as edificações vizinhas, assim
como já acontece, de praxe, nos outros empreendimentos da Rôgga. A solução da fundação
será,  justamente,  essa,  finalizou  Eduardo.  22)  Protocolo  28,  de  Elemar  O.  Negri,
apresentado por  ele,  referente  à privacidade  dos moradores e  dos vizinhos,  e  também
quanto à fachada antiga. O senhor Elemar, no uso da palavra, pediu para registrar que é
contrário  ao  edifício  e  espera  que  a  Prefeitura  os  defenda  como  cidadãos.  Sobre  a
arquitetura do edifício, percebe-se que a arquiteta tentou nos vender uma ideia que não é
verdade, o projeto não foi projetado para o local, é uma cópia de qualquer edifício da Rôgga
que existe, como por exemplo na Rua Viano, que tem um prédio similar. Eles não tiveram a
mínima capacidade de estudar o ambiente onde esse prédio vai ser feito. A fachada não é
moderna, o Projeto Liboni, da Rôgga, que já foi construído há mais de treze anos, tem a
mesma  fachada,  as  mesmas  cores,  só  mudou  a  churrasqueira,  que  ficava  a  oitenta
centímetros de altura, que as pessoas mais baixas nem consegue olhar para fora. Quanto à
privacidade,  uma torre não tem privacidade com relação à outra torre,  à  sua frente.  O
morador de uma torre vai conseguir enxergar através do apartamento de outra torre. Por
isso, é furada essa parte de venda. É preciso pensar em todas as pessoas, a prefeitura tem
que  analisar  todas  as  pessoas,  tanto  os  vizinhos  quanto  os  moradores  que  estão
comprando esses apartamentos. Na imagem apresentada, são dois blocos, mas um bloco
está de frente para o outro, o morador de um vai conseguir ver tudo que está acontecendo
no outro, a privacidade, como foi dito, não foi estudada. Quanto à questão da Rua Elza
Meinert, faço essa travessia há mais de doze anos,  quando vem um carro na minha frente,
eu  demoro de  um a  dois  minutos  para  passar,  sem tentar  cruzar  a  Elza  Meinert  pela
Benjamin Constant. A situação proposta é impossível de acontecer, com essa quantidade de
carros. Ele disse que apresentou questionamentos à Sepud, que não foram respondidos,
tiveram uma resposta  padrão,  e  eu  não estou  satisfeito  com a  resposta  que  foi  dada.
Também  foi  comentado  que  no  Bairro  Glória  existem  várias  áreas  que  podem  ser
construídas,  a  gente  pode  construir  em  vários  locais,  a  construtora  tem dinheiro  para
construir. Com relação ao acréscimo do trânsito na educação e na saúde, Elemar disse que
o edifício deve ser  considerado com a capacidade total  de moradores.   Assim como o
elevador tem uma capacidade total, assim como na boate Kiss, os bombeiros deveriam ter
considerado a capacidade total, não são oitocentas pessoas, são mais de mil pessoas, e a
prefeitura precisa levar em consideração isso, porque está na planta do edifício, que está no
site. É preciso considerar, porque pode ocorrer que todos os moradores que comprarem os
apartamentos tenham quatro moradores.  Muito  importante,  também, é considerar  que o
empreendimento fica num beco, não tem área de saída, e pode, até, acontecer um desastre
de  grandes  proporções,  porque  não  tem  como  o  socorro  chegar  lá,  só  tem  aquele
afunilamento da rua Elza Meinert.  Ele disse que tem mais algumas considerações,  que
enviará por escrito, tendo em vista o fim do tempo disponível. Fernanda explicou que, com
relação  aos  apontamentos  quanto  à  arquitetura,  acredito  que  se  trate  de  observações
pessoais.  Com  relação  ao  processo,  estamos  fazendo  toda  a  concepção  do
empreendimento para a venda do público alvo, esse é o principal foco da construtora, e é a
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maior preocupação da construtora, que é a qualidade para o público ao qual será feita a
venda. Com relação aos questionamentos de trânsito, complementando o que já dissemos
antes, nas respostas anteriores, caso a comissão entenda que haja alguma medida que não
foi contemplada no estudo, será avaliada. Com relação ao acesso da rua, complementando,
quanto à preocupação de chegar algum socorro na região, o projeto já foi aprovado pelo
Corpo de Bombeiros, e também atende todas as normas estabelecidas. 23) Protocolo 29,
de  Rodrigo  Kremer,  apresentado  por  ele,  referente  a  horários  de   incidência  solar  e
sombreamento causado pelo empreendimento. Rodrigo comentou que o estudo apresentou
o mínimo de sol entre nove horas da manhã e três horas da tarde. O que realmente importa
nesta seção é o impacto de vizinhança, e é óbvio que não há sombra nenhuma ao meio dia,
o impacto, realmente, é após as quinze horas e antes das nove da manhã. Por exemplo,
todo médico recomenda pegar sol após as quinze e antes das nove horas, e é por isso que
é nesse período que importa a insolação, e não entre as nove às quinze, disse ele. A maior
insolação, nas casas, ocorre quando o sol está caindo, ao meio dia não tem oportunidade
de o sol entrar pela janela. Eu gostaria de ver esse estudo de impacto de insolação num
horário mais abrangente, num horário em que o sol, realmente, tem mais influência para a
população.  Não  importa  o  que  uma norma  falou,  o  que  importa  é  o  impacto  para  os
vizinhos,  o  que,  realmente,  vai  impactar  na nossa  vida.  24)  Protocolo 30, de Rodrigo
Kremer, apresentado por ele, referente à densidade demográfica. Rodrigo disse que, com
relação à densificação, como exposto no estudo de impacto de vizinhança, o Bairro Glória
tem uma densidade de, aproximadamente, duas mil e quinhentas pessoas por quilômetro
quadrado.  Hoje,  a densidade média do bairro,  que é bem homogêneo, não tem muitos
prédios, são mais casas, então a gente pode tomar como padrão que aquilo ali é uma boa
representação do que há, na realidade, no Bairro Glória. O prédio da Rôgga está para ser
instalado em dez mil metros quadrados, com duzentas e oitenta e oito unidades, e eu ainda
considerei  2,8 pessoas por  unidade,  disse ele.  Se transformarmos,  na mesma unidade,
pessoas  por  quilômetro  quadrado,  dá  oitenta  e  duas  mil  e  novecentas  pessoas  por
quilômetro quadrado. Sai de duas mil e quinhentos para oitenta e duas mil e novecentas
pessoas por quilômetro quadrado. Trinta e três vezes maior do que a média do bairro. Se
isso não é impacto, o que é? Não adianta diluir no bairro inteiro, para quem está no início do
Glória, perto da Rua XV de Novembro, não vai ter impacto. É óbvio que, se diluir essa
densidade em Joinville inteira, ou no Brasil  inteiro, não vai ter impacto nenhum. Precisa
diluir  isso  na  redondeza,  que  é  quem  vai  sofrer.  Vamos  ter  trinta  e  três  vezes  mais
população naquele pedaço, naquela redondeza, é muita gente a mais. O impacto é grande,
esse número dá uma noção desse impacto e precisa ser considerado. Então, gostaria que
fosse levado em consideração esse número, que não é três, é trinta e três vezes maior - e
três já seria grande. O Presidente Chianello agradeceu, reafirmou que será colocado em ata
e levado à comissão,  e esclareceu que permitiu as  duas  falas do mesmo cidadão,  em
sequência,  tendo  em vista  não  haver  mais  inscritos  para manifestação,  e  abriu  para a
consultoria apresentar a resposta a essas duas questões, insolação e densidade. Assim
sendo,  Eduardo Orsi  agradeceu  pelas observações,  e respondeu,  quanto à  questão da
insolação, que os estudos foram feitos justamente nesse horário das nove às quinze horas,
por já ser uma recomendação técnica que a análise seja feita dessa forma. Se a comissão
técnica entender a necessidade de apresentar simulações em horários mais cedo ou mais
tarde,  não  há  problema,  temos  a  modelagem  já  executada,  e  se  a  comissão  solicitar
podemos enviar, via ofício, a análise dos demais horários, para que a comunidade também
possa visualizar. Quanto à densidade demográfica, esse número de dois mil e quinhentos,
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na verdade, já contempla os vazios urbanos e as ruas. Para fazer esse mesmo cálculo que
o  senhor  apresentou,  teríamos  que  pegar  todos  os  imóveis  que  são  construídos,  sem
contarmos ruas e vazios, e fazer a conta com relação à população atual do bairro, que é de
doze mil habitantes, aproximadamente, e dividir pela área construída do empreendimento.
Assim também encontramos um valor de dois mil e quinhentos, um pouco a mais do que
aquela  que  leva  em  consideração  o  vazio  urbano.   Esse  seria  o  posicionamento  da
consultoria, com relação a essa parte de habitação, finalizou Eduardo.  Em réplica permitida
pelo  Presidente  da  Audiência,  por  ser  a  última  manifestação,  Rodrigo  Kremer  fez
novamente uso da palavra e disse que recomenda fazer esse estudo considerando um raio
de,  por  exemplo,  quinhentos  metros,  que é  o  maior  impacto  na  redondeza,  calcular  o
número de unidades habitacionais que tem nessa área, e fazer esse estudo de impacto
considerando tudo isso que a consultoria já fez, e fazer um cálculo bem preciso. Pode ser
maior que trinta e três, pode ir a quarenta, ou vinte e cinco… mas seja como for, ainda será
um  impacto  muito  grande.  Eduardo  Orsi  disse  que  o  impacto,  com  esse  cálculo,
provavelmente seria muito similar àquele percentual de acréscimo da própria população, de
aproximadamente seis por cento, que é o que estimamos de acréscimo de população total.
Se caso a comissão venha a entender, através da ata, que a consultoria tenha que fazer
essa  análise  dentro  da área de influência  desses vazios  urbanos e  da população hoje
existente versus a área construída, não há dificuldade técnica quanto a essa obtenção do
dado.  25) Protocolo 31,  de Jefferson Carvalho, não lida na Audiência, apenas constante
desta ata, aqui transcrita: “Não sou a favor deste empreendimento e gostaria que conste em
ata”.  O Presidente  da Audiência reiterou que todos  os questionamentos e  observações
feitas constarão em ata, mesmo aqueles que não foram lidos, a pedido,  e lembrou que
ainda teremos a possibilidade para outros questionamentos serem feitos, ou observações e
sugestões,  que  poderão  ser  enviados  à  Secretaria  de  Planejamento  Urbano  e
Desenvolvimento Sustentável, Sepud, seja protocolado, em meio físico, ou enviado por e-
mail,  para  eiv@joinville.sc.gov.br,  em  até  três  dias  após  esta  Audiência  Pública.  Essas
manifestações também constarão em ata, ressaltou o Presidente. O Presidente Chianello,
antes de encerrar a Audiência Pública, perguntou se mais alguém gostaria de se manifestar,
e a senhora Tatiane Steil  Presidente do Conselho de Segurança do Glória/Atiradores,  e
Vice-Presidente  do  Conselho  Local  de  Saúde,  fez  uso  da  palavra  Ela  informou que  a
liderança deste movimento, Séfora, procurou-a no dia anterior e participou da reunião (do
Conseg),  que  se  colocou  à  disposição,.  Ela  disse  que  estão  registrando,  em  ata,
(manifestação junto) à Secretaria de Segurança Pública, à Prefeitura Municipal de Joinville
e à Câmara de Vereadores de Joinville. Ela disse ainda que o Conselho Local de Saúde
não pode fazer uma reunião, porque ficou muito em cima da hora, e há todo um sistema a
ser  cumprido,  mas  que  estão  se  colocando  à  disposição  para  fazer  um  parecer  pelo
Conselho Local de Saúde,  para depois  encaminharmos aos senhores.  O Presidente da
Audiência reafirmou que,  em até três dias,  qualquer manifestação que for encaminhada
constará em ata. O senhor Ricardo Schubert também pediu a palavra, e perguntou se essas
proposições feitas pelos manifestantes,  sobre as quais foi  dito que será cumprido,  se a
comissão deliberar, isso já é um compromisso da empresa, e vai depender da avaliação da
comissão?  O  Presidente  Chianello  esclareceu  que  a  Comissão  vai  avaliar  todas  as
contribuições que foram feitas nesta Audiência, todo o material que foi protocolado antes da
Audiência, e as próximas manifestações, se houver, que ocorrerem em até três dias após a
Audiência. Todo esse material será sintetizado e encaminhado à Comissão. Ele explicou
que o papel da Comissão é analisar todas essas contribuições. É uma comissão técnica e,
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evidentemente, tem os seus critérios de avaliação dentro daquilo que prevê o Estudo de
Impacto de Vizinhança, disse Chianello, e, caso haja alguma coisa que, no entendimento da
Comissão,  necessite  de  complementação,  de  um  esclarecimento  além  do  que  foi
apresentado estudo ou, ainda, se alguma medida mitigadora for considerada necessária,
além do  que  foi  proposto  pela  empresa  (como foi  dito  aqui  o  tempo  todo,  quando  se
condiciona  o  posicionamento  da  Comissão,  é  exatamente  por  isso),  será  retornado  à
empresa,  que  não  terá  outra  escolha  a  não  ser  fazer  aquilo  que  for  determinado.  O
empreendedor não tem a opção de não cumprir o que a Comissão aponta como medida a
ser seguida. Chianello explicou que a Comissão não está presente nesta Audiência, e irá
ouvir a comunidade através de todo esse registro em ata e nas manifestações. O Estudo de
Impacto de Vizinhança a Comissão já tem, já é do seu conhecimento. Quando a Audiência
Pública  é marcada,  já foi  cumprido todo o rito  previsto em lei.  Neste  momento aqui,  é
importante que se diga, não é somente para que as forças organizadas da sociedade se
manifestem, mas para garantir que toda e qualquer pessoa tenha direito de se manifestar. E
é isso, exatamente, o que estamos fazendo aqui.  Essas manifestações serão levadas à
comissão,  como reiteradamente temos dito nesta Audiência. O senhor Ricardo Schubert
perguntou se a Comissão pode indeferir o estudo se considerar que o empreendimento é
incompatível com o local, e o Presidente Chianello disse que não iria falar sobre qualquer
decisão  em  nome  da  Comissão,  apenas  informar  sobre  os  procedimentos,  rito  e
encaminhamentos que se darão em função do que acabou de ser registrado aqui, nesta
Audiência. Ricardo disse que, se a Comissão não pode dizer que é incompatível, então quer
dizer que o empreendimento irá sair de qualquer jeito, essa é a conclusão a que nós vamos
chegar. O Presidente Chianello disse que essa não foi sua fala. A senhora Séfora Schubert
também fez uso da palavra, e disse, dirigindo-se à sociedade, e a quem não leu o Estudo
de Impacto de Vizinhança, EIV, que empreendimentos até cento e setenta e sete unidades
não precisam de EIV, porque se imagina que esse tipo de empreendimento não vai trazer
um impacto  para a vizinhança. Empreendimentos acima de cento e setenta e sete unidades
precisam de EIV, e por isso é feita a Audiência Pública. Então, a Audiência é feita para ver
uma  realidade  que  não  é  a  da  lei,  não  é  a  da  LOT,  não  é  isso  que  a  Comissão
Interdisciplinar vai decidir, de acordo com o decreto municipal. A Comissão disciplinar vai
dizer se o empreendimento, apesar de estar de acordo com a LOT, pode sair naquele local,
se é compatível com a vizinhança. É isso que esperamos que a comissão decida. Acho que
fizemos muito bonito,  porque viemos aqui,  hoje, manifestar  que nós achamos que esse
empreendimento, apesar de muitas coisas dele estarem previstas na LOT, não é compatível
com o nosso bairro,  não é compatível  com o nosso local,  principalmente porque é  um
empreendimento que vai concentrar um grande número de pessoas, num único imóvel, com
uma única saída. Principalmente por esse motivo. Séfora agradeceu a participação de todos
e também pela oportunidade, apesar de ter tempo limitado, para falar. Ao final de sua fala,
ela pediu que se manifestassem os contrários ao empreendimento, e muitos dos presentes
levantaram placas com a palavra “não”. O Presidente da Audiência esclareceu que abriu a
palavra,  novamente,  sem  ter  feito  nova  inscrição,  como  era  a  regra  lida  no  início  da
audiência, mas o intuito é, realmente, ouvir  a comunidade, e isso foi  feito porque ainda
havia tempo dentro do tempo previsto para a audiência, mas foi uma exceção. O Presidente
Chianello disse que foi um prazer receber a comunidade nesta Audiência Pública, disse ter
ficado feliz com todas as manifestações e contribuições, pois é exatamente o que se espera
de um momento como este, ou seja, que a sociedade tenha o seu direito de manifestação, e
isso é assegurado. Este momento é sagrado, não é favor, não é nada de excepcional, é
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simplesmente aquilo que deve ser feito. Muito obrigado e boa noite a todos , finalizou o
Presidente da Audiência Marco Aurelio Chianello. Nada mais a tra tar, às  vinte horas e
cinquenta e quatro minutos foi encerrada a Audiência Pública. Registramos que, às vinte
horas, o Presidente Chianello, tendo em vista a quantidade de manifestações ainda não
apresentadas, comunicou a prorrogação da Audiência Pública por mais  trinta minutos,
conforme previsto no Regulamento. Noventa e cinco pessoas fizeram-se presentes nesta
audiência, conforme lista de Presença constante no Anexo 1 desta ata. Da mesa
coordenadora da audiência, fizeram parte o Gerente de Planejamento da Secretaria de
Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável, arquiteto e urbanista Marco Aurélio
Chianello; a arquiteta e urbanista Fernanda Munhoz Garbe, Gerente de Incorporação da
Rôgga Empreendimentos; o engenheiro Eduardo Diego Orsi, Coordenador de Projetos na
Ambient Engenharia e Consultor ia; e o advogado Rogerio Marques da Si lva, da Harger
Advogados Associados. Como anexos desta ata constam: 1 - Lista de Presença; II -
Regulamento da Audiência Pública; III - Ata da Audiência Pública por videoconferência, em
04/03/2022, que foi suspensa; IV - Apresentação da Rôgga, do empreendimento; V -
Apresentação do EIV, pela Ambient Consultoria; VI - Questionamentos, Observações e
Sugestões apresentadas durante esta Audiência Pública; VII - Questionamentos,
Observações e Sugestões dos munícipes, enviados até 3 dias depois da Audiência Pública.
Eu, Patrícia Rathunde Santos, Secretária Executiva, lavrei esta ata, que será assinada pelo
Presidente da Audiência Pública e por mim. Joinville, trinta de março de dois mil e vinte e
dois.

co Aurelio Chianello
Presidente da Audiência Pública

Patrícia Ratht nc e Santos
Secretária Executiva
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ANEXO I
LISTA DE PRESENÇA
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ANEXO II
REGULAMENTO
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ANEXO III
Ata da Audiência Pública por videoconferência, em 04/03/2022

CANCELADA
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ANEXO IV
APRESENTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
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ANEXO V
APRESENTAÇÃO DO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA
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ANEXO VI
QUESTIONAMENTOS, OBSERVAÇÕES E SUGESTÕES APRESENTADOS 

DURANTE A AUDIÊNCIA PÚBLICA

Listagem dos protocolos de questionamentos, observações e
sugestões apresentados na Audiência Pública

Protocolo Nome
1 Rossana Succk Tavares
2 Sadi José Goularte
3 Wanderson Alves Joana
4 Ruy Batalha de Camargo Filho
5 Sheila Vieira de Camargo
6 Cilézia Marli Salai
7 Atilano Salai
8 Ricardo Schubert
9 Maycon Bittencourt

10 Marlete G. Bortolatto
11 Márcia Becker F. Amaral
12 Jackson Dums
13 Divanir Signei Muller
14 Marco Antonio Müller
15 Adriano Mangilli
16 Jaime King Chin
17 Patrícia C. N. Pfiffer
18 Séfora Schubert
19 Ivan Bianchi
20 Renato Nunes
21 Lucimeri Albino Pereira Nunes
22 Melissa Yoshinaga Zanoni
23 Everton Volles da Rosa
24 Vanessa B. F. da Rosa
25 Saulo Assis
26 Fernando Damiani
27 Everton Volles da Rosa
28 Elemar Osni Negri
29 Rodrigo Kremer
30 Rodrigo Kremer
31 Jefferson Carvalho
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ANEXO VII
QUESTIONAMENTOS, OBSERVAÇÕES E SUGESTÕES 

ENVIADAS ATÉ TRÊS DIAS APÓS A AUDIÊNCIA PÚBLICA

Listagem dos protocolos de questionamentos, observações e
sugestões recebidos em até três dias após a Audiência Pública

Protocolo Nome
1 Ivan Bianchi
2 Klaus Ricardo Feldes
3 Gabriel Reiser
4 Edson Castro Marcelino
5 Hevelise Esteves Demito Mandes de Oliveira
6 João Deoni Mendes de Oliveira
7 Thais Hardt
8 Ricardo Pedro Inácio Schubert
9 Bruno Kurtz
10 Tatiane Steil
11 Elemar Osni Negri
12 Elemar Osni Negri
13 Elemar Osni Negri
14 Elemar Osni Negri
15 Elemar Osni Negri
16 Elemar Osni Negri
17 Elemar Osni Negri
18 Elemar Osni Negri
19 Renan Conrado Frigo
20 Everton Volles da Rosa
21 Lucimeri Albino Pereira Nunes
22 Juan Pereira Nunes
23 Cheila Evelise Andrietti Montanher
24 Leila Mara Palmieri Ramim
25 Juliana Cemin da Rosa
26 Emerson M B da Rosa
27 Séfora Cristina Schubert
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