
ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA
SOBRE O ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA, EIV

DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VERTICAL
RUA DOROTHOVIO DO NASCIMENTO, S/N, BAIRRO JARDIM SOFIA

Joinville, 19 de setembro de 2022

No décimo nono dia do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas, nas
instalações da Escola de Educação Básica Senador Rodrigo Lobo, à Rua Cuba, s/n, Bairro
Jardim Sofia, em Joinville, Santa Catarina, foi realizada a audiência pública de Estudo de
Impacto de Vizinhança, EIV do Condomínio Residencial Vertical situado à Rua Dorothóvio
do  Nascimento,  s/n,  Bairro  Jardim  Sofia,  em  Joinville.  A  relação  dos  participantes  que
registraram presença nesta audiência consta no Anexo I desta ata. A audiência foi aberta e
presidida pela gerente da Secretaria de Pesquisa e Planejamento Urbano, Sepur, Juliete
dos Santos, 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  tema.  Ao  dar  início  aos  trabalhos,  Juliete  apresentou  o  regulamento  desta  audiência
pública, conforme Anexo II desta ata. Em seguida, a Presidente passou a palavra ao Sr.
Gustavo Borba, representante da DBio Consultoria Ambiental, que realizou a apresentação
do Estudo de Impacto de Vizinhança,  conforme Anexo III  desta ata.  Registramos que o
estudo  completo  está  disponibilizado  no  site  da  Prefeitura  de  Joinville,  para  acesso  e
conhecimento de qualquer interessado. Ao final da apresentação, a Presidente passou à
exposição dos questionamentos, observações e sugestões dos participantes, constantes no
Anexo IV desta ata e registrados a seguir: 1) Sr. Nelson reproduziu um vídeo alegando que
não é contrário ao empreendimento, mas que é preciso providenciar medidas de conforto
acústico  para  a  edificação  e  distanciamento  do  novo  empreendimento  residencial  em
relação  às  indústrias  vizinhas  existentes,  de  forma  a  evitar  conflitos  de  ruído.  Ainda,
ressaltou a preocupação com as cheias da região e informou que gravou a audiência para
registrar  seu  alerta  quanto  ao  ruído,  precavendo-se  de  futuras  reclamações  sobre  sua
empresa.  2) Sr.  Ivo  elogiou  as  medidas  de  captação  de  água,  questionou  os  dados
apresentados  quanto  ao  tráfego  da  Rua Dorothovio  do  Nascimento  e  à  capacidade  de
atendimento da rede de saúde e educação, solicitando a elaboração de novo estudo com a
participação  da  comunidade.  Também alertou sobre  a  necessidade  de  investimento  em
drenagem  e  o  rápido  crescimento  do  bairro  nos  últimos  anos.  3) Sr.  Luiz  teve  sua
manifestação lida pela Presidente, conforme Anexo IV. 4) Sr. Ilson disse que não é contrário
ao desenvolvimento da região, mas se preocupa com a qualidade de vida dos moradores.
Questionou as informações de mobilidade e relatou a carência de calçadas e ciclovias na
Rua Dorothovio do Nascimento, que terá seu movimento ampliado com a implantação do
empreendimento. Também alertou sobre o tráfego de caminhões pesados e o ruído das
empresas que já estão na vizinhança e podem gerar conflitos. 5) Sra. Tatiane questionou o
padrão do empreendimento, o valor da unidade e o possível impacto na segurança local.
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Quanto  à  fase  de  obra,  perguntou  que  ações  serão  tomadas  para  verificar  eventuais
rachaduras nas edificações vizinhas provenientes de bate-estaca e qual a garantia dada aos
moradores. Questionou ainda, a existência de estudo para identificar se o rio comporta o
descarte de efluentes,  caso não seja implantado o sistema de tratamento de esgoto no
bairro, previsto para 2023 conforme informação do EIV. Também alertou para os recentes
alagamentos na região e a necessidade de atualização dos dados, discordando ainda das
informações prestadas relacionadas à abrangência das unidades de saúde e educação. O
Sr.  Giovanni  Curti,  representante  da  Fontanive  Blue  Hubner  Incorporação  de  Imóveis,
proponente do projeto, parabenizou a Sra. Tatiane pelos questionamentos e informou que
dúvidas  técnicas  serão  respondidas  por  escrito.  Sobre  o  público  alvo,  alegou  que  o
empreendimento conta com uma estrutura de lazer e que o preço de venda, atualmente,
está  estimado entre  200 e  250 mil  reais.  Esclareceu que a  construtora  realizará  visitas
agendadas  e  laudo  cautelar,  com  registro  em  cartório,  das  edificações  vizinhas  para
segurança a respeito do impacto de execução das fundações no entorno, e que não será
utilizado  o  sistema  bate-estaca.  Reafirmou  que  haverá  tratamento  de  esgoto  no
empreendimento. Caso a rede não seja implantada, há espaço previsto para instalação de
uma estação de tratamento interna. Quanto ao prazo de entrega da obra, informou que é de
36 meses após o início da construção. Quanto à drenagem, elucida que o empreendimento
possui uma bacia de contenção de cheias orçada em 700 mil reais. A responsável técnica
pelo projeto informou que, para diminuir o impacto da impermeabilização do solo decorrente
da construção, foi prevista uma rede de drenagem robusta e permeável,  onde 90 m³ de
água devem ficar represados. O Sr. Giovanni também afirmou que a terraplanagem a ser
executada  no  lote  não  ultrapassará  o  nível  da  rua.  Houve  ainda  um  alerta  do  público
presente quanto à barreira que o muro do empreendimento representará para a passagem
da água que escoa da rua.  6) Sra. Sirley ressaltou o histórico de enchentes na localidade e
os eventos recentes que trouxeram muitos prejuízos aos moradores,  chamando atenção
para a necessidade de permeabilidade do bairro e de desassoreamento do rio. Acredita que
o estudo deveria se estender para mais discussões e que a data de levantamento dos dados
de  tráfego  não  foi  adequada.  O  Sr.  Gustavo  respondeu  que  os  dados  utilizados  para
embasar  o  estudo  são  públicos,  pautados  em  referências  bibliográficas  e  em  órgãos
municipais. Ainda, que a contagem de tráfego foi realizada após o período de pandemia e a
autorização  do  órgão  fiscalizador.  7) Sr.  Tarcízio  destacou  que  ninguém  é  contra  o
progresso mas que, antes, precisa-se de infraestrutura, como escolas, estradas asfaltadas e
soluções para a enchente.  8) Sra.  Grasiele  teve sua manifestação lida  pela  Presidente,
conforme Anexo IV. O Sr. Giovanni Curti informou que será respondida por  e-mail.  9) Sr.
Adriano  questionou  o  cálculo  de  capacidade  da  bacia  de  contenção,  pois  acredita  ser
insuficiente para compensar a área de construção, considerando o volume de alagamentos
da  região.  Também  destacou  a  responsabilidade  do  governo  em  prover  os  ajustes  de
infraestrutura  necessários.  10) Sr.  Charles  teve  sua  manifestação  lida  pela  Presidente,
conforme Anexo IV. 11) Manifestação não identificada, consta em anexo. 12) Sra. Arminda
ressaltou  a  preocupação  com  as  enchentes  e  eventos  recentes  que  castigaram  os
moradores. Afirmou que ama o bairro e que não quer ir embora, mas que a quantidade de
aterro na região está piorando a situação e que a comunidade precisa se unir para impedir a
construção  do  empreendimento  com  uma  denúncia  no  Ministério  Público.  Também
reafirmou  que  as  informações  do  estudo  relacionadas  à  saúde  e  educação  estão
equivocadas,  pois  não  há  atendimento  suficiente  para  a  população.  13) Sra.  Fernanda
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questionou os dados apresentados alegando que diferem da realidade vivida na região,
principalmente  em  relação  ao  transporte  público,  saúde,  educação  e  alagamentos.
Perguntou se esses números serão apresentados aos compradores do empreendimento e
se há algum projeto para absorver  a previsão de crescimento populacional  gerado pelo
empreendimento.  14) Sr.  Carlos  afirmou  que  os  futuros  moradores  sofrerão  com  as
enchentes,  que os dados disponibilizados pela Prefeitura estão ultrapassados e apontou
para os problemas atuais  já  citados de transporte coletivo,  educação e saúde,  além da
demanda de energia elétrica no bairro que não é suprida adequadamente. Indagou quais
melhorias a região recebeu nos últimos trinta anos, considerando os impostos pagos pelos
moradores, e destacou a necessidade de mobilização da comunidade. Concordou que a
contenção projetada no empreendimento não é suficiente para o volume de chuvas. 15) Sr.
Sérgio ressaltou os problemas existentes no bairro com alagamentos, saúde e estrutura da
Rua Dorothovio do Nascimento, destacando a falta de investimentos na região de preparo
para o crescimento populacional previsto no bairro.  16) Sr. Claudino disse que a bacia de
contenção  projetada  não  é  suficiente  para  absorver  as  cheias  do  local.  Sugeriu  que  o
empreendedor e o poder público resolvam, primeiramente, os problemas de infraestrutura
do bairro, para depois investir. Também relatou o atendimento saturado na rede de saúde.
17) Sr. Luiz registrou o risco que o empreendimento pode trazer à segurança pública da
região.  18) Manifestação do Sr. Ronipatila consta em anexo, conforme solicitado.  19) Sr.
Thiago teve sua manifestação lida pela Presidente, conforme Anexo IV. 20) Sr. Milton teve
sua  manifestação  lida  pela  Presidente,  conforme  Anexo  IV.  21) Sr.  Délio  teve  sua
manifestação  lida  pela  Presidente,  conforme  Anexo  IV.  22) Sr.  Osvaldo  teve  sua
manifestação  lida  pela  Presidente,  conforme  Anexo  IV.  23) Sr.  Joseilton  teve  sua
manifestação  lida  pela  Presidente,  conforme  Anexo  IV.  24) Sra.  Fatima  sugeriu  que  o
empreendimento seja implantado em Araquari ou no Itinga, pois o Jardim Sofia é um bairro
pequeno  com  segurança  crítica  e  mobilidade  comprometida,  principalmente  em  dia  de
chuva. 25) Manifestação do Sr. Sergio consta em anexo, conforme solicitado. O Sr. Giovani
Becker, responsável pela Fontanive, agradeceu as contribuições dos presentes e informou
que os comentários registrados serão respondidos pelos e-mails informados. Disse que se
preocupa com os comentários e que não tem o objetivo de estragar o bairro, mas sim de
melhorá-lo.  Afirmou  que  é  necessário  separar  as  responsabilidades  da  Prefeitura  e  do
empreendedor  e que,  na medida do possível,  o  empreendimento compensará os danos
causados, considerando todo o estudo e planejamento realizado pelo corpo técnico para
dimensionar os impactos, com base nos dados disponíveis. Ressaltou a intenção de investir
e desenvolver a região, convidando os presentes a conhecerem a empresa e acessarem
seu site. Nada mais a tratar, às vinte e uma horas e cinco minutos foi encerrada a audiência
pública. Conforme estabelecido no regulamento, também compõem esta ata, em seu Anexo
V, as manifestações recebidas por escrito na Sepur em até três dias após a realização da
audiência.  Eu, Samara Braun,  Coordenadora da Secretaria de Pesquisa e Planejamento
Urbano, Sepur, lavrei esta ata, que será assinada pelo presidente da audiência pública e por
mim. Joinville, dezenove de setembro de dois mil e vinte e dois. 
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Joinville

Juliete dos Santos
Presidente da audiência pública

Gerente da Sepur

Samara raun
Relatora da a diência pública

Coorden dora da Sepur
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ANEXO I
LISTA DE PRESENÇA

__________________________________________________________________________________
Prefeitura Municipal de Joinville
Secretaria de Pesquisa e Planejamento Urbano - SEPUR                                                                    5 de 61



__________________________________________________________________________________
Prefeitura Municipal de Joinville
Secretaria de Pesquisa e Planejamento Urbano - SEPUR                                                                    6 de 61



__________________________________________________________________________________
Prefeitura Municipal de Joinville
Secretaria de Pesquisa e Planejamento Urbano - SEPUR                                                                    7 de 61



__________________________________________________________________________________
Prefeitura Municipal de Joinville
Secretaria de Pesquisa e Planejamento Urbano - SEPUR                                                                    8 de 61



__________________________________________________________________________________
Prefeitura Municipal de Joinville
Secretaria de Pesquisa e Planejamento Urbano - SEPUR                                                                    9 de 61



__________________________________________________________________________________
Prefeitura Municipal de Joinville
Secretaria de Pesquisa e Planejamento Urbano - SEPUR                                                                    10 de 61



__________________________________________________________________________________
Prefeitura Municipal de Joinville
Secretaria de Pesquisa e Planejamento Urbano - SEPUR                                                                    11 de 61



__________________________________________________________________________________
Prefeitura Municipal de Joinville
Secretaria de Pesquisa e Planejamento Urbano - SEPUR                                                                    12 de 61



ANEXO II
APRESENTAÇÃO DO REGULAMENTO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

__________________________________________________________________________________
Prefeitura Municipal de Joinville
Secretaria de Pesquisa e Planejamento Urbano - SEPUR                                                                    13 de 61



__________________________________________________________________________________
Prefeitura Municipal de Joinville
Secretaria de Pesquisa e Planejamento Urbano - SEPUR                                                                    14 de 61



__________________________________________________________________________________
Prefeitura Municipal de Joinville
Secretaria de Pesquisa e Planejamento Urbano - SEPUR                                                                    15 de 61



__________________________________________________________________________________
Prefeitura Municipal de Joinville
Secretaria de Pesquisa e Planejamento Urbano - SEPUR                                                                    16 de 61



__________________________________________________________________________________
Prefeitura Municipal de Joinville
Secretaria de Pesquisa e Planejamento Urbano - SEPUR                                                                    17 de 61



__________________________________________________________________________________
Prefeitura Municipal de Joinville
Secretaria de Pesquisa e Planejamento Urbano - SEPUR                                                                    18 de 61



ANEXO III
APRESENTAÇÃO DO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA
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ANEXO IV
FORMULÁRIOS DE MANIFESTAÇÃO DURANTE A AUDIÊNCIA PÚBLICA
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ANEXO V
MANIFESTAÇÕES POR ESCRITO RECEBIDAS APÓS AUDIÊNCIA PÚBLICA
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