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

HPB PARTICIPAÇÕES S/A – CONDOMÍNIO RES. E COM. LOTES – ÁREA 01
À RUA GOTHARD KAESEMODEL, Nº 254, BAIRRO ANITA GARIBALDI

Joinville, 23 de fevereiro de 2023

No vigésimo terceiro dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três, às dezenove horas,
nas instalações do auditório da Unisociesc, à Rua Gothard Kaesemodel, nº 833, Bairro Anita
Garibaldi,  em  Joinville,  Santa  Catarina,  foi  realizada  a  audiência  pública  de  Estudo  de
Impacto de Vizinhança, EIV do empreendimento denominado “EIV HPB Participações S/A –
Condomínio Res. e Com. Lotes – Área 01”, situado à Rua Gothard Kaesemodel, nº 254,
Bairro Anita Garibaldi, 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.  Danilo  Conti,
representante da HPB Participações S/A, proponente do projeto, para fazer a introdução
sobre o  empreendimento,  constante  no Anexo  III  desta  ata.  Na  sequência,  o  Sr.  Tiago
Nunes, arquiteto da Azimute Engenharia, realizou a apresentação do Estudo de Impacto de
Vizinhança,  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. Jony, morador do bairro Atiradores, entregou documento a
ser anexado em ata, ressaltou a importância de convidar mais representantes dos bairros e
das  entidades  próximas  e  sugeriu  a  criação  de  uma  comissão  para  acompanhar  o
desenvolvimento do empreendimento e seus impactos. Ele expôs sua preocupação quanto
à drenagem durante a obra e quanto às conexões da rede de esgoto. Questionou sobre a
possibilidade de contrapartida no lote da rodoviária com a implantação de novo espaço de
lazer, sobre a aplicação de EIV para cada edificação do condomínio e sobre os princípios de
desenho urbano aplicados no projeto da rua Ottokar Doerffel. O Sr. Danilo respondeu que o
diálogo com a comunidade será contínuo, convidou os presentes para uma reunião sobre
segurança agendada para o dia vinte e quatro de fevereiro e explicou que, por se tratar de
empreendimento  privado,  haverá  uma estrutura  de gestão  própria.  Quanto  à  rodoviária,
explicou  que  a  intervenção  não  pode  ser  aceita  como contrapartida  porque  o  lote  não
pertence ao Município. O Sr. Paulo, representante da Azimute, respondeu que a Companhia
Águas de Joinville, CAJ aprovou os projetos com a solicitação de cinco saídas e de doação
de área para instalação de duas estações elevatórias.  Sr Wander,  também da Azimute,
respondeu  que  o  projeto  viário  está  em  consonância  com  as  diretrizes  emitidas  pela
prefeitura, considerando o alargamento previsto no plano viário e espaços qualificados para
pedestres,  ciclistas  e  demais  meios  de  transporte.  Quanto  à  obra,  informou que  serão
tomadas  medidas  durante  a  execução  para  preservação  do  sistema  viário  e  dos
confrontantes,  com  barreiras  para  carreamento  e  cintagem.  2) Sr.  Giandro,  morador,
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questionou  se  a  Prefeitura  está  de acordo  com a proposta  de  alargamento  para  a  rua
Ottokar Doerffel e se há previsão de reforço no transporte coletivo. A Sra. Juliete respondeu
que o projeto está de acordo com o plano viário  e com as diretrizes alinhadas junto  à
Unidade  de Mobilidade,  assim como deverá  ser  avaliado  o incremento da demanda de
transporte pelo setor  responsável.  3) Sr.  Naum, morador, perguntou sobre o impacto na
mobilidade, visto que o lançamento inicial será de edifício residencial. Também questionou
como funcionará a gestão dos espaços comerciais e se haverá conflito da segurança interna
com o sistema público. Ainda, pediu mais esclarecimentos sobre a destinação da descarga
de esgoto e drenagem. O Sr. Danilo respondeu que a primeira fase contará com atividades
empresariais, considerando a realocação dos inquilinos atuais. Explicou que a gestão será
semelhante à aplicada em shoppings, com locações a partir de um proprietário único, onde
será permitido o aglomero de atividades similares para gerar concorrência, ao mesmo tempo
em que haverá regulação para promover diversificação. Quanto à segurança, também serão
adotadas estratégias da iniciativa privada.  O Sr. Paulo, da Azimute, informou que houve
consulta de viabilidade à CAJ e que o esgotamento será destinado à rede. A drenagem
estará ligada à galeria da rua Gothard Kaesemodel e as soluções estão sendo debatidas
com a Secretaria de Infraestrutura Urbana, SEINFRA por meio de estudos específicos. Com
base na situação atual, o empreendimento deve trazer melhorias, tendendo a amenizar os
impactos  existentes.  4) Sr.  Paulo,  presidente  da  Associação  de  Moradores  do  Anita
Garibaldi,  apontou  que  não  há  rede  de  esgoto  na  rua  Concórdia  e  que  é  necessário
considerar  os  impactos  de  execução  da  obra.  Ele  perguntou  sobre  o  gabarito  das
edificações, destacou a necessidade de melhorias na segurança, questionou a capacidade
dos  equipamentos  públicos  de  absorver  o  crescimento  populacional  e  lamentou  a
impossibilidade  de  contrapartida  na  rodoviária.  O  Sr.  Danilo  respondeu  que,  devido  ao
tamanho da gleba,  há espaço suficiente  para manobra dos veículos  de obra  dentro  do
empreendimento  e  que  serão  tomadas  as  medidas  necessárias  para  não  prejudicar  o
sistema viário.  Esclareceu  que  as  edificações  iniciais  terão  gabarito  inferior  a  sessenta
metros e os próximos lançamentos dependerão da análise de mercado. O Sr. Tiago,  da
Azimute, respondeu que a capacidade dos equipamentos públicos foi tratada diretamente
com as secretarias responsáveis  e que o empreendimento proporcionará áreas de lazer
para a região. 5) Sr. Emerson, morador, disse que a rua Concórdia já apresenta deficiência
no abastecimento de água, com falta de pressão durante o dia. Os senhores Tiago e Paulo,
da  Azimute,  responderam  que  a  CAJ  emitiu  parecer  positivo  sobre  a  capacidade,
considerando a perspectiva populacional do empreendimento e o consumo principal pela
rede da rua Ottokar Doerffel. O Sr. Danilo reforçou que a ocupação acontecerá em fases,
não havendo um adensamento repentino.  6) Sr. Cristiano, do Observatório do Patrimônio
Histórico Cultural, perguntou se o empreendimento fará uso da Transferência do Direito de
Construir  -  TDC,  citando sua preocupação com a possível  desvalorização do patrimônio
local.  Ainda, questionou se haverá geração de energia no empreendimento. O Sr. Danilo
respondeu que a aquisição de potencial construtivo se dará por meio de Operação Urbana
Consorciada,  mas  que  a  aplicação  de  TDC  não  está  descartada.  Explicou  que  o
empreendimento é relevante no desenvolvimento cultural, haja vista a doação de área para
construção do Musicarium. Por fim, disse que as futuras edificações deverão gerar energia
limpa e está sendo estudada a possibilidade de aplicar certificações de sustentabilidade. 7)
Sra.  Francine  entregou  manifestação  a  ser  lida  pela  Presidente,  quanto  à  previsão  de
execução  da  duplicação  da  rua  Ottokar  Doerffel.  A  Sra.  Juliete  respondeu  que,  neste
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momento,  a  prefeitura  está  avaliando  as  desapropriações  e  desenvolvendo  o  projeto,
inclusive  junto  ao  empreendimento,  como  contrapartida.  O  Sr.  Danilo  complementou,
explicando que a entrega do projeto executivo pelo empreendedor facilita a captação de
recursos para a realização da obra. Nada mais a tratar, às vinte horas e quarenta e oito
minutos foi encerrada a audiência pública. Conforme estabelecido no regulamento, também
compõem esta ata, em seu Anexo VI, as manifestações recebidas por escrito na Sepur em
até três dias após a realização da audiência. Eu, Samara Braun, arquiteta da Secretaria de
Pesquisa e Planejamento Urbano, Sepur, lavrei esta ata, que será assinada pela presidente
da audiência pública e por mim. Joinville, vinte e três de fevereiro de dois mil e vinte e três. 
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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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 ANEXO VI 
 MANIFESTAÇÕES POR ESCRITO RECEBIDAS APÓS AUDIÊNCIA PÚBLICA 
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