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

DO CONDOMÍNIO MULTIFAMILIAR MISTO
À RUA PREFEITO BALTAZAR BUSCHLE, Nº 3.537, BAIRRO ESPINHEIROS

Joinville, 15 de dezembro de 2022

No décimo quinto dia do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas,
nas instalações da Escola Municipal  Professor Aluizius Sehnem, à Rua Prefeito Baltazar
Buschle, nº 3.645, Bairro Espinheiros, em Joinville, Santa Catarina, foi realizada a audiência
pública de Estudo de Impacto de Vizinhança, EIV do Condomínio Multifamiliar Misto situado
à Rua Prefeito Baltazar Buschle, nº 3.537, Bairro Espinheiros, 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. Tiago Tolomeotti, representante da Rôgga, proponente
do projeto, para fazer a introdução sobre o empreendimento, constante no Anexo III desta
ata.  Na  sequência,  o  Sr.  Rafael  Zoboli  Guimarães,  da  Carbono  Engenharia,  realizou  a
apresentação  do  Estudo  de  Impacto  de  Vizinhança,  e  a  Sra.  Thais  Bonelli,  da  Elmo
Engenharia  e  Infraestrutura,  apresentou  os  estudos  referentes  à  mobilidade,  conforme
Anexo IV 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 V desta ata e registrados a seguir: 1) Sr.
Edson, representante do CONSEG Comasa e Espinheiros, relatou que um projeto do trevo
de acesso ao bairro  foi  debatido  com a atual  gestão e  que há projetos  de avenidas  e
loteamentos para o Espinheiros. Convidou a Rôgga para integrar o grupo de lideranças do
bairro  a  fim  de pleitear  mais  investimentos  na  região.  Demonstrou  preocupação  com o
‘inchaço’ que pode ocorrer no bairro, com os problemas de segurança viária e de poluição
sonora.  2) Sra.  Janaína,  moradora do Espinheiros,  elogiou o empreendimento  e alertou
sobre o número de vagas para visitantes, alegando que há divergência entre a quantidade
descrita  no  relatório  e  a  quantidade  citada  na  apresentação.  Discordou  do  parecer  de
abastecimento de água, pois diz que a rede do bairro já apresenta falhas atualmente e o
empreendimento poderá agravar a situação. Da mesma forma, afirmou que o atendimento
das unidades  de saúde é  insuficiente  e  que o  bairro já  pleiteia  nova unidade  devido  a
demanda. Ainda, questionou os dados da contagem de tráfego e a necessidade de realizá-la
também em dias atípicos, considerando o perfil turístico e a lentidão no binário, devido ao
fluxo do comércio e da escola. Por fim, sugeriu que a abertura de novas vias após Rua
Sophia Noack Pereira, sentido leste. O Sr. Tiago confirmou que serão disponibilizadas três
vagas  para  visitantes  e  que  a  informação  será  verificada  no  estudo.  A  respeito  do
abastecimento  da  água,  a  Companhia  Águas  de  Joinville  emitiu  viabilidade  técnica
apontando que a rede existente atende ao empreendimento. Assim como a Secretaria da
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Saúde afirmou em parecer que não há necessidade de ampliação de unidades. A Sra. Thais
respondeu que as contagens de tráfego seguem o padrão estabelecido pelo DNIT e que foi
considerada a previsão do pior cenário. 3) Sra. Deise, moradora, comentou os impactos que
o final  de ano causa na mobilidade da região.  Mencionou o único acesso do bairro e o
trânsito  intenso  diário,  pois  todos precisam sair  do  bairro  para  realizar  suas atividades.
Acredita que a implantação do binário piorou a situação e considerou necessária a abertura
de novas vias e pontes. Também comentou a falta de vagas na rede pública de ensino e de
uma escola de ensino médio no bairro. Disse que enfrenta dificuldade para agendamento de
consultas  nas  unidades  de  saúde  e  que  o  empreendimento  causará  aumento  nestas
demandas.  Finalizou sua manifestação elogiando o empreendimento,  mas destacando a
necessidade  de  melhorar  a  rede  de  atendimento  dos  serviços  públicos.  O  Sr.  Tiago
agradeceu  as  observações  e  respondeu  que  as  soluções  de  mobilidade  apontadas  no
relatório  foram,  e  serão  novamente,  debatidas  junto  à  Sepur,  seguindo  suas
recomendações. Já a abertura de novas vias ultrapassa a abrangência do empreendimento.
A  respeito  das  vagas  no  ensino  público,  houve  projeção  da  demanda  para  2026  e  a
Secretaria  de Educação solicitou  o projeto de um novo CEI  na região como medida de
prevenção.  4) Sr.  Edson pediu  a palavra  novamente para apresentar  o projeto da nova
rotatória de acesso ao bairro. Comentou que o tráfego da ponte existente está saturado e
que é necessário priorizar a implantação de nova avenida e nova ponte. Destacou o recente
crescimento populacional na região e o aumento da demanda por serviços públicos. Apesar
de elogiar o empreendimento, requisitou investimentos para melhorar a qualidade de vida da
população.  Também  mencionou  a  falta  de  fiscalização  do  ruído  produzido  pelos
restaurantes da região e convidou os presentes a participarem das reuniões do CONSEG.
Finalizou sua participação sugerindo a inclusão de vagas para prestadores de serviços no
empreendimento,  para  além das  vagas  de  visitantes.  5) Sra.  Elaine,  gestora  da Escola
Municipal Professor Aluizius Sehnem, esclareceu que há tratativas com a atual gestão para
atender  as  demandas  de  educação  no  bairro.  Foram  levantados  possíveis  locais  para
construção de novas unidades e estão previstas, para o próximo ano, reforma e ampliação
de  equipamentos  existentes.  O  Sr.  Tiago  agradeceu  e  respondeu  que,  a  partir  das
contribuições  realizadas  nesta  audiência,  novas  discussões  ocorrerão  a  respeito  das
medidas de prevenção apresentadas.  6) Sra. Janaína tornou a manifestar-se, pontuando
que  as  linhas  de  ônibus  citadas  no  estudo  são  insuficientes  e  devem  ser  revistas,
questionando  a  conclusão  sobre  mobilidade  apresentada  no  relatório.  Acredita  que  os
gestores  públicos  devem  estar  presentes  nestas  audiências  para  responder  sobre  as
demandas  do  bairro.  Juliete  esclareceu  que  o  tema  desta  audiência  pública  é  o
empreendimento  e  seus  possíveis  impactos.  Informou  que  o  evento  é  promovido  pelo
empreendedor e que a Prefeitura realiza outras reuniões para ouvir as demandas gerais da
população,  estando à disposição por  meio  dos canais  de comunicação oficiais,  como a
ouvidoria informada no início desta audiência.  De qualquer forma, as manifestações são
registradas  em ata  que  será  encaminhada  à  Comissão  de  EIV  e  publicada  no  site  da
Prefeitura. O Sr. Tiago respondeu que as linhas de transporte coletivo mencionadas são as
existentes, e que o tema será considerado em novas discussões. A Sra. Lucianna Herbst,
representante da Elmo Engenharia e Infraestrutura, agradeceu a todos os presentes e expôs
que as  contagens de tráfego abrangem os pontos citados ao longo das manifestações,
considerando,  inclusive,  o fluxo escolar.  Para o planejamento da contagem foi  realizada

__________________________________________________________________________________
Prefeitura Municipal de Joinville
Secretaria de Pesquisa e Planejamento Urbano - SEPUR                                                                     2 de 38

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83



avaliação anterior  in loco, onde constatou-se a necessidade de execução em dias úteis.
Caso contrário, o resultado da pesquisa estaria subdimensionado. Informou que os técnicos
envolvidos nos estudos estão cientes das problemáticas da região e dos projetos que estão
em discussão, devendo a municipalidade realizar a análise global do bairro. Disse que a
citação das linhas de transporte coletivo será corrigida no estudo, caso necessário, e, por
fim, que a conclusão sobre mobilidade considera a situação pontual do empreendimento.
Nada mais a tratar, às vinte horas e trinta e dois 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, quinze de dezembro 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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 ANEXO III 
 APRESENTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
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 ANEXO IV 
 APRESENTAÇÃO DO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA 
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 ANEXO V 
 FORMULÁRIOS DE MANIFESTAÇÃO DURANTE A AUDIÊNCIA PÚBLICA 
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