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Aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, realizou-se no auditório 1 

da AMREC, a terceira audiência pública do ano de 2016 com a presença dos assim assinados 2 

na lista de presença anexo a esta ata. A audiência foi aberta às 13h e 30min pelo Arq. 3 

Giuliano Elias Colossi representante da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento 4 

Econômico que agradeceu a presença de todos os presentes. Em seguida foram apresentadas 5 

as publicações da convocação para a audiência pública, que foram publicadas no dia 6 

25/11/2016, no Jornal Diário de Notícias e no Diário Oficial do Município e no endereço 7 

eletrônico da página da Prefeitura de Criciúma, além de todos os EIVs – Estudos de Impacto 8 

de Vizinhança, estarem disponibilizados por meio digital na página da Prefeitura de Criciúma, 9 

com a convocação. Foi informado que os EIVs ficaram disponibilizados na sala da Secretaria 10 

de Planejamento e Desenvolvimento Econômico para consulta e leitura in loco. Na sequência 11 

foi informado aos presentes o Regimento normativo para a condução dos trabalhos das 12 

audiências públicas, conforme deliberado pelo CDM – Conselho de Desenvolvimento 13 

Municipal e apresentado os objetivos das audiências públicas, sendo estes: Apresentar à 14 

apreciação pública a localização da implantação das edificações;  Apresentar o estudo de 15 

impacto de vizinhança – EIV ;  Colher dados, informações, críticas e sugestões;  Conhecer ou 16 

identificar possíveis anseios dos munícipes que ainda possam não ter sido diagnosticados;   17 

Apresentar as ações oriundas dos técnicos municipais para o estabelecimento do termo de 18 

compromisso. Foi informado quais são os pontos do Regimento Interno, sendo estes: Início 19 

dos trabalhos – 13h30min;  A audiência será conduzida por representante da PMC;  A 20 

audiência seguirá o regimento normativo aprovado pelo conselho de desenvolvimento 21 

municipal – CDM, em 12/03/2015; Os participantes que desejarem fazer perguntas aos 22 

expositores deverão se inscrever previamente ou durante a apresentação; A manifestação dos  23 

inscritos se dará preferencialmente de forma oral e na impossibilidade por escrito; Cada 24 

inscrito terá 03 (três) minutos para perguntas e/ou comentários; Poderá se dispor de 01 (um) 25 

minuto para complementações à fala; O responsável pela condução dos trabalhos poderá 26 

flexibilizar a dinâmica da audiência pública; Os participantes deverão ater-se ao teor dos 27 

temas em discussão nesta audiência pública; Após 03 (três) horas o responsável dará por 28 

encerrada a audiência pública. A ata da audiência pública será lavrada pelo secretário e 29 

disponibilizada por meio eletrônico. Como as informações referentes aos locais de instalação 30 

das torres de telefonia celular e da execução da Igreja Vida para as Nações é de conhecimento 31 

dos presentes nesta audiência pública as apresentações técnicas dos EIVs foram 32 

desnecessárias, conforme acordado com os presentes no plenário. Em seguida passou-se a 33 

apresentação das medidas compensatórias e mitigadoras, sendo estas, lidas na integra 34 

referente a todos os locais. Sendo estas:  Processo N° 480862 - Assunto: SOLICITAÇÕES - 35 

Requerente: T4U BRASIL LTDA. - Data: 12.09.2016: No referido processo é apresentado o 36 

Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV referente a possibilidade de instalação e 37 



funcionamento de uma de Torre de Telefonia Celular e Estação Rádio Base, em lote com 38 

cadastro nº 50548, localizada na Rua Manoel João Machado, nº 1.449, bairro Metropol. A 39 

Comissão de Análise dos Estudos de Impacto de Vizinhança – EIV, conforme Decreto Nº 40 

609/2015, após a reunião em 27/09/2016, concluiu que este empreendimento deverá prever as 41 

seguintes medidas compensatórias e mitigadoras, que serão listadas num Termo de 42 

Compromisso, sendo estas: Deverá ser apresentada medidas de controle da emissão de ruídos 43 

proveniente da aparelhagem de geração de energia, compressores de ar, bombas rotativas e 44 

sistemas de refrigeração; Deverá se implantar a torre com mais afastamentos em relação ao 45 

imóvel vizinho; Deverá ser instalada a torre na forma de poste metálico e não na forma 46 

treliçada.  Processo N° 480580 - Assunto: VIABILIDADE PARA 47 

CONSTRUÇÃO/INSTALAÇÃO - Requerente: QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃO 48 

DE INFRAEST. LTDA. - Data: 08.09.2016: No referido processo é apresentado o Estudo 49 

de Impacto de Vizinhança – EIV referente a possibilidade de instalação e funcionamento de 50 

uma de Torre de Telefonia Celular e Estação Rádio Base, em lote com matrícula nº 54.068, 51 

localizada na Avenida dos Italianos, s/nº, bairro São Francisco. A Comissão de Análise dos 52 

Estudos de Impacto de Vizinhança – EIV, conforme Decreto Nº 609/2015, após a reunião em 53 

27/09/2016, concluiu que este empreendimento deverá prever as seguintes medidas 54 

compensatórias e mitigadoras, que serão listadas num Termo de Compromisso, sendo estas: 55 

Deverá ser apresentada medidas de controle da emissão de ruídos proveniente da aparelhagem 56 

de geração de energia, compressores de ar, bombas rotativas e sistemas de refrigeração; 57 

Deverá ser instalada a torre na forma de poste metálico, conforme solicitação do Conselho de 58 

Desenvolvimento Municipal, e não na forma treliçada.  Processo N° 485730 - Assunto: 59 

SOLICITAÇÕES - Requerente: T4U BRASIL LTDA. - Data: 28.11.2016: No referido 60 

processo é apresentado o Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV referente a possibilidade 61 

de Instalação e funcionamento de uma de Torre de Telefonia Celular e Estação Rádio Base, 62 

em lote com cadastro nº 102106, Avenida das Indústrias, nº 330, localizada na Loteamento 63 

Colmeia Industrial. A partir da leitura do texto não temos observações relativas ao estudo 64 

apresentado, pois consideramos que o local na qual será instalada está de acordo com a 65 

legislação municipal vigente.  Processo N° 485730 - Assunto: SOLICITAÇÕES - 66 

Requerente: T4U BRASIL LTDA. - Data: 28.11.2016: No referido processo é apresentado o 67 

Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV referente a possibilidade de Instalação e 68 

funcionamento de uma de Torre de Telefonia Celular e Estação Rádio Base, em lote com 69 

cadastro nº 712655, localizada na Rua Nicolau Machado de Souza, s/nº, bairro Fábio Silva. 70 

A partir da leitura do texto não temos observações relativas ao estudo apresentado, pois 71 

consideramos que o local na qual será instalada está de acordo com a legislação municipal 72 

vigente.  Processo N° 485730 - Assunto: SOLICITAÇÕES - Requerente: T4U BRASIL 73 

LTDA. - Data: 28.11.2016: No referido processo é apresentado o Estudo de Impacto de 74 

Vizinhança – EIV referente a possibilidade de Instalação e funcionamento de uma de Torre 75 

de Telefonia Celular e Estação Rádio Base, em lote com cadastro nº 16534, localizada na Rua 76 

Francisco Martinhago, s/nº, bairro Mina do Mato. A partir da leitura do texto não temos 77 

observações relativas ao estudo apresentado, pois consideramos que o local na qual será 78 

instalada está de acordo com a legislação municipal vigente.  Processo N° 479366 - Assunto: 79 

SOLICITAÇÕES - Requerente: IGREJA VIDA PARA AS NAÇÕES - Data: 23.08.2016: 80 

No referido processo é apresentado o Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV referente a 81 

instalação da IGREJA VIDA PARA AS NAÇÕES, em lotes cadastros nº 33941 e nº 33940, 82 

localizados na Rua Ernesto Bianchini Góes, no bairro Próspera.  83 

A Comissão de Análise dos Estudos de Impacto de Vizinhança – EIV, conforme Decreto Nº 84 

609/2015, após a reunião em 08/09/2016, concluiu que este empreendimento deverá prever as 85 

seguintes medidas compensatórias e mitigadoras, que serão listadas num Termo de 86 

Compromisso, sendo estas: Apresentar projeto de tratamento acústico para a edificação a ser 87 

aprovado juntamente com o projeto arquitetônico a ser executado em toda a edificação, antes 88 

da liberação do Habite-se; Executar a pavimentação em asfalto ou lajotas, numa extensão de 89 



7,00m (sete) metros, para dentro do lote na área de manobra e acesso ao estacionamento; 90 

Pavimentar a Rua Ernesto Bianchini Góes até o acesso ao estacionamento, com a execução da 91 

calçada ao lado do imóvel; Os passeios públicos deverão ser executados de acordo com o 92 

Decreto Calçada e arborizados de acordo com a indicação de espécies vegetais arbóreas a 93 

serem indicadas pela Fundação de Meio Ambiente de Criciúma; O empreendimento deverá 94 

prever a possibilidade de se incluir na rede de coleta seletiva de resíduos sólidos, conforme 95 

gerenciamento da Fundação de Meio Ambiente de Criciúma. Em seguida foram explicados 96 

que todas as medidas compensatórias estabelecidas entre as empresas e a PMC foram aceitas 97 

pelas empresas e que para a liberação do habite-se estas deverão estar cumpridas. Não houve 98 

questionamentos referentes a este assunto. A reunião foi encerrada às 14h e 30min. Nada mais 99 

havendo para registrar Eu, Giuliano Elias Colossi lavrei a presente ata a qual será 100 

disponibilizada na página da PMC para registro.  101 


