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

DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, ETE, JARIVATUBA
À RUA RIO VELHO, S/N, BAIRRO ULYSSES GUIMARÃES

Joinville, 31 de outubro de 2022

No trigésimo primeiro dia do mês de outubro de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas,
nas instalações da Escola Municipal Amador Aguiar,  à Rua Álvaro Maia, nº 1057, Bairro
Ulysses  Guimarães,  em  Joinville,  Santa  Catarina,  foi  realizada  a  audiência  pública  de
Estudo  de  Impacto  de  Vizinhança,  EIV  da  Estação  de  Tratamento  de  Esgoto,  ETE,
Jarivatuba, situada à Rua Rio Velho, s/n, Bairro Ulysses Guimarães, 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 à Sra. Claudia Rocha, representante da Companhia Águas de
Joinville, CAJ, proponente do projeto, para fazer a introdução sobre o empreendimento. Na
sequência,  o  Sr.  Leonardo  Rhoden  Rech  e  o  Sr.  Diego  Brunelli  Ghisi,  engenheiros
sanitaristas  da  CAJ,  realizaram  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.
Reinaldo questionou: a) por que o EIV foi feito após a instalação da ETE? b) quem compõe
a comissão de EIV? c) há previsão de ampliação? d) e qual o plano para desativação das
lagoas? Sra. Juliete, da Sepur, respondeu que a comissão é composta por técnicos desta
Secretaria,  entre  arquitetos,  engenheiros  e  outros  profissionais.  Sr.  Leonardo,  da  CAJ,
respondeu  que  os  responsáveis  pela  elaboração  do  EIV  são:  Cláudia,  bióloga,  Lúcia,
engenharia civil e Leonardo, engenheiro sanitarista. Sr. Kamilo, diretor da CAJ, esclareceu
que o EIV é parte do processo de regularização do empreendimento, que tem um horizonte
de funcionamento de 30 anos, com possibilidade de replicar os módulos dentro do lote,
sendo a atual operação de 600L/s mas com capacidade para até 1800L/s. Quanto ao plano
de desativação, o Sr. Kamilo e a Sra. Claudia esclareceram que a desativação das lagoas é
parte do Termo de Ajustamento de Conduta, TAC, com a conversão da área em parque.
Recentemente,  houve  a  interrupção  de  contrato  com  a  empresa  responsável  por  este
processo. Porém, novas soluções vêm sendo planejadas, como a instalação de usina de
reciclagem de sólidos, de compostagem e biodigestor. Novas reuniões públicas ocorrerão e
a previsão é de que o termo de referência  e contrato sejam finalizados em 2023,  para
atendimento  do  TAC.  2)  Sr.  Miguel,  presidente  da  associação  de  moradores  do  bairro
Ulysses Guimarães, gostaria de mais divulgação para a audiência e perguntou: a) quando a
nova ETE começou a operar? b) como se dava tratamento antes da operação desta ETE? c)
quando  iniciou  a  cobrança  da taxa de  esgoto  aos  moradores?  d)  e  existe  rede pluvial
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instalada  no  bairro?  Ainda,  afirmou  que  haverá  depreciação  de  valor  de  novos
empreendimentos na região. Sr. Diego respondeu que as lagoas estão em operação desde
a década de 1980, recebendo 90% da rede de esgoto instalada no município. A nova ETE
começou a operação, em fase de comissionamento, em fevereiro de 2020, e a transição
completa finalizou em março de 2021. Atualmente, as lagoas recebem somente o esgoto
tratado da nova ETE. Antes, o esgoto era encaminhado até a estação elevatória da rua
Florianópolis  e  depois  seguia  para  as  lagoas.  Quanto  à  cobrança,  a  taxa  de  esgoto  é
proporcional ao consumo de água. O Sr. Kamilo informou que a CAJ e a Prefeitura vem
alinhando os cronogramas de obras de infraestrutura e há previsão de melhorias na região
sul da cidade, com enfoque na diminuição de perdas da rede. Quanto aos rompimentos,
disse que a CAJ tem trabalhado na fiscalização e orientação ao cidadão quanto às ligações
irregulares de drenagem no esgoto. Tais ligações extrapolam a capacidade da rede que não
é dimensionada para drenagem. 3) Sr. Wellington informou que é integrante de um grupo
observador de aves e que, após o funcionamento da nova ETE e desativação das lagoas,
novas e raras aves têm aparecido na região. Questionou se houve levantamento de fauna
nos estudos. Sra. Claudia respondeu que foi realizado o levantamento e o monitoramento ao
longo de 3 anos, e que tais dados têm sido levados em consideração na prospecção de
soluções para as lagoas, de forma a valorizar a biodiversidade da região. 4) Sr. Robson
também perguntou quando foi iniciada a cobrança da taxa de esgoto e questionou a razão
de sua rua estar sempre alagada, mesmo após ter realizado todas as obras de adequações
solicitadas. Apontou o problema recorrente de refluxo do esgoto pelos ralos das residências,
quando há ocorrência de chuvas e de maré alta. O Sr. Diego respondeu que a rede coletora
é anterior a 2015 e existe em parte do bairro. Portanto, a taxa é cobrada em cerca de 50%
da  comunidade  e  incide  somente  após  o  início  da  operação  de  tratamento.  Para  os
moradores que ainda utilizam fossa e filtro, não há incidência de taxa. Quando uma rede
nova é instalada há ação de divulgação e informação aos moradores para que realizem a
ligação de suas residências, além da fiscalização para evitar ligações de drenagem na rede
de esgoto. 5) Sra. Patrícia dispensou seu direito de fala pois a dúvida já havia sido sanada
nas manifestações anteriores. 6) Sra. Valdineia relatou os recentes problemas que teve sem
sua residência com o refluxo do esgoto pelos ralos e o constrangimento causado. O Sr.
Diego  informou que serão coletados os dados da requerente  para  averiguar  a  situação
relatada.  O  Sr.  Kamilo  reforçou  que  70% das  ligações  da  região  são  irregulares,  com
drenagem na rede de esgoto que não é dimensionada para esse volume e ocasiona a
inversão de fluxo. Enquanto não houver a instalação da rede de drenagem pela Prefeitura,
prevista para 2023, e a correta ligação, o problema persistirá. 7) Sra. Michele solicitou a
leitura de sua manifestação pela Presidente, a respeito da desativação das lagoas. O Sr.
Diego respondeu novamente que, por estar em fase de comissionamento, as lagoas ainda
recebem material oriundo da nova ETE. Quando finalizada esta fase, após licenciamento do
IMA,  as  lagoas  serão  desativadas.  Um  morador,  que  não  se  identificou,  lembrou  das
reuniões  realizadas  neste  ano  entre  as  associações  de  moradores  da  região,  CAJ  e
SEINFRA  para  exposição  das  demandas  de  drenagem  e  esgotamento  do  bairro,  com
alinhamento  dos  projetos  e  cronogramas  de  execução.  A  Sra.  Daiane,  coordenadora
socioambiental  da  CAJ,  explicou  os  meios  de divulgação  utilizados  para  promover  esta
audiência, tais como mídias sociais, ofícios, panfletos, telefonemas e mensagens enviadas
em aplicativos de comunicação. Os presentes ainda sugeriram carro de som e divulgação
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em escolas.  Nada mais a tratar,  às  vinte e uma horas  e doze minutos foi  encerrada a
audiência pública. Conforme estabelecido no regulamento, as manifestações recebidas por
escrito na Sepur, em até três dias após a realização da audiência ainda poderiam compor
esta ata. No entanto, não houve protocolo. Eu, Samara Braun, coordenadora da Secretaria
de  Pesquisa  e  Planejamento  Urbano,  Sepur,  lavrei  esta  ata,  que  será  assinada  pela
presidente da audiência pública e por mim. Joinville, trinta e um de outubro de dois mil e
vinte e dois. 
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 ANEXO I 
 LISTA DE PRESENÇA 
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 ANEXO II 
 APRESENTAÇÃO DO REGULAMENTO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA 
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 FORMULÁRIOS DE MANIFESTAÇÃO DURANTE A AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 __________________________________________________________________________________ 
 Prefeitura Municipal de Joinville 
 Secretaria de Pesquisa e Planejamento Urbano - SEPUR  41  de  44 



 __________________________________________________________________________________ 
 Prefeitura Municipal de Joinville 
 Secretaria de Pesquisa e Planejamento Urbano - SEPUR  42  de  44 



 __________________________________________________________________________________ 
 Prefeitura Municipal de Joinville 
 Secretaria de Pesquisa e Planejamento Urbano - SEPUR  43  de  44 



 __________________________________________________________________________________ 
 Prefeitura Municipal de Joinville 
 Secretaria de Pesquisa e Planejamento Urbano - SEPUR  44  de  44 


