
ATA 01/2017 
 

AUDIÊNCIA PÚBLICA  
 

APRESENTAÇÃO DOS ESTUDOS DE IMPACTO DE VIZINHANÇA – 
EIV DE ACORDO COM O QUE PRECONIZA A LEGISLAÇÃO 

MUNICIPAL (LEI COMPLEMENTAR Nº 095/2012 – PLANO DIRETOR 
PARTICIPATIVO DE CRICIÚMA). 

 
 

16.03.2017 

 

 
Aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, realizou-se no auditório da 1 

AMREC, a primeira audiência pública do ano de 2017 com a presença dos assim assinados na 2 

lista de presença anexo a esta ata. A primeira audiência foi aberta às 14h pelo Arq. Giuliano 3 

Elias Colossi representante da Secretaria Infraestrutura, Planejamento e Mobilidade Urbana que 4 

agradeceu a presença de todos os presentes. Em seguida foram apresentadas as publicações da 5 

convocação para a audiência pública, que foram publicadas no Jornal Diário de Notícias e no 6 

Diário Oficial do Município e no endereço eletrônico da página da Prefeitura de Criciúma, além 7 

de todos os EIVs – Estudos de Impacto de Vizinhança, estarem disponibilizados por meio 8 

digital na página da Prefeitura de Criciúma, com a convocação. Foi informado que os EIVs 9 

ficaram disponibilizados na Divisão de Planejamento Físico e Territorial, da Diretoria de 10 

Planejamento Urbano para consulta e leitura in loco. Na sequência foi informado aos presentes 11 

o Regimento normativo para a condução dos trabalhos das audiências públicas, conforme 12 

deliberado pelo CDM – Conselho de Desenvolvimento Municipal e apresentado os objetivos 13 

das audiências públicas, sendo estes: Apresentar à apreciação pública a localização da 14 

implantação das edificações;  Apresentar o estudo de impacto de vizinhança – EIV ;  Colher 15 

dados, informações, críticas e sugestões;  Conhecer ou identificar possíveis anseios dos 16 

munícipes que ainda possam não ter sido diagnosticados;   Apresentar as ações oriundas dos 17 

técnicos municipais para o estabelecimento do termo de compromisso. Foi informado quais são 18 

os pontos do Regimento Interno, sendo estes: Início dos trabalhos;  A audiência será conduzida 19 

por representante da PMC;  A audiência seguirá o regimento normativo aprovado pelo conselho 20 

de desenvolvimento municipal – CDM, em 12/03/2015; Os participantes que desejarem fazer 21 

perguntas aos expositores deverão se inscrever previamente ou durante a apresentação; A 22 

manifestação dos  inscritos se dará preferencialmente de forma oral e na impossibilidade por 23 

escrito; Cada inscrito terá 03 (três) minutos para perguntas e/ou comentários; Poderá se dispor 24 

de 01 (um) minuto para complementações à fala; O responsável pela condução dos trabalhos 25 

poderá flexibilizar a dinâmica da audiência pública; Os participantes deverão ater-se ao teor 26 

dos temas em discussão nesta audiência pública; Após 03 (três) horas o responsável dará por 27 

encerrada a audiência pública. A ata da audiência pública será lavrada pelo secretário e 28 

disponibilizada por meio eletrônico. Em seguida foi apresentado o EIV do Processo N° 475265 29 

- Requerente: CONSTRUTORA FONTANA LTDA - Data: 05.07.2016, e após a 30 

apresentação foram apresentadas as medidas compensatórias e mitigadoras, solicitadas pela 31 

Comissão de Análise dos Estudos de Impacto de Vizinhança – EIV, sendo essas: 1)Apresentar 32 

o projeto de drenagem pluvial para a gleba a fim de prevenir a lixiviação do solo 33 

(transporte de material) pela água da chuva, bem como as medidas de contenção; 2) Como 34 

foi informado pela Secretaria Municipal de Educação, não há disponibilidade de vagas 35 

para crianças em idade escolar nas escolas municipais dos bairros próximos. Isto posto, 36 

O CEIM Glaudinéia Angelo Citadim Furtado, que fica nas proximidades do futuro 37 



empreendimento, poderá ter a capacidade de absorção de novos alunos com ampliação de 38 

suas instalações, portanto a Empresa responsável pelo empreendimento deverá 39 

estabelecer parceria com o governo municipal a fim de executar os equipamentos (salas 40 

de aula) necessários para atender a demanda futura. Informamos que já há projeto 41 

arquitetônico elaborado pela Secretaria de Infraestrutura; Contudo, ficou estabelecido 42 

que a empresa irá se responsabilizar tão somente pela execução projeto de ampliação da 43 

escola, cuja área está destacada na planta baixa do projeto, conforme cópia em anexo ao 44 

EIV e devidamente rubricada pelo representante legal da empresa. Referida construção 45 

consiste tão somente na execução de baldrames, levantamento de paredes e promover a 46 

cobertura, ou seja, não se responsabilizando pelos acabamentos, tais como: instalações 47 

elétricas e hidráulicas, pintura, reboco, forro, aberturas, piso e azulejos cerâmicos, vasos 48 

sanitários, pias, etc.; 3) Os passeios públicos deverão ser arborizados de acordo com a 49 

indicação de espécies vegetais arbóreas a serem indicadas pela Fundação de Meio 50 

Ambiente de Criciúma; 4) O empreendimento deverá prever a possibilidade de se incluir 51 

na rede de coleta seletiva de resíduos sólidos, conforme gerenciamento da Fundação de 52 

Meio Ambiente de Criciúma. 5) Deverá ser prevista e executada uma parada de ônibus 53 
nas proximidades do empreendimento a critério do órgão de trânsito municipal. Após a 54 

apresentação houve alguns questionamentos referentes ao projeto, que foram respondidos pelos 55 

responsáveis pelo empreendimento. Esta audiência pública foi encerrada às 15h. 56 

Posteriormente, a segunda audiência foi aberta às 16h pelo Arq. Giuliano Elias Colossi 57 

representante da Secretaria Infraestrutura, Planejamento e Mobilidade Urbana que agradeceu a 58 

presença de todos os presentes. Em seguida foram apresentadas as publicações da convocação 59 

para a audiência pública, que foram publicadas no Jornal Diário de Notícias e no Diário Oficial 60 

do Município e no endereço eletrônico da página da Prefeitura de Criciúma, além de todos os 61 

EIVs – Estudos de Impacto de Vizinhança, estarem disponibilizados por meio digital na página 62 

da Prefeitura de Criciúma, com a convocação. Foi informado que os EIVs ficaram 63 

disponibilizados na Divisão de Planejamento Físico e Territorial, da Diretoria de Planejamento 64 

Urbano para consulta e leitura in loco. Na sequência foi informado aos presentes o Regimento 65 

normativo para a condução dos trabalhos das audiências públicas, conforme deliberado pelo 66 

CDM – Conselho de Desenvolvimento Municipal e apresentado os objetivos das audiências 67 

públicas, sendo estes: Apresentar à apreciação pública a localização da implantação das 68 

edificações;  Apresentar o estudo de impacto de vizinhança – EIV ;  Colher dados, informações, 69 

críticas e sugestões;  Conhecer ou identificar possíveis anseios dos munícipes que ainda possam 70 

não ter sido diagnosticados;   Apresentar as ações oriundas dos técnicos municipais para o 71 

estabelecimento do termo de compromisso. Foi informado quais são os pontos do Regimento 72 

Interno, sendo estes: Início dos trabalhos;  A audiência será conduzida por representante da 73 

PMC;  A audiência seguirá o regimento normativo aprovado pelo conselho de desenvolvimento 74 

municipal – CDM, em 12/03/2015; Os participantes que desejarem fazer perguntas aos 75 

expositores deverão se inscrever previamente ou durante a apresentação; A manifestação dos  76 

inscritos se dará preferencialmente de forma oral e na impossibilidade por escrito; Cada inscrito 77 

terá 03 (três) minutos para perguntas e/ou comentários; Poderá se dispor de 01 (um) minuto 78 

para complementações à fala; O responsável pela condução dos trabalhos poderá flexibilizar a 79 

dinâmica da audiência pública; Os participantes deverão ater-se ao teor dos temas em discussão 80 

nesta audiência pública; Após 03 (três) horas o responsável dará por encerrada a audiência 81 

pública. A ata da audiência pública será lavrada pelo secretário e disponibilizada por meio 82 

eletrônico. Em seguida foi apresentado o EIV do Processo N° 472408 - Requerente: AM 83 

ORGANIZAÇÕES E PROMOÇÕES DE EVENTOS LTDA - Data: 20.05.2016, e após a 84 

apresentação foram apresentadas as medidas compensatórias e mitigadoras, solicitadas pela 85 

Comissão de Análise dos Estudos de Impacto de Vizinhança – EIV, sendo essas: 1) Apresentar 86 

projeto geométrico executivo e de sinalização de trânsito que viabilize o acesso ao 87 

empreendimento, da Avenida Universitária até o empreendimento, baseado no estudo de 88 

tráfego, para que se possa estabelecer medidas compensatórias ao empreendedor; 2) Nas 89 



áreas de APPs deverá ser apresentado Projeto de Reposição Florestal    que contenham 90 

espécies vegetais nativas da região, cronograma de execução e previsão de monitoramento 91 

semestral; 3) Apresentar projeto de tratamento acústico para o empreendimento, a ser 92 

executado em toda a edificação, antes da liberação do Habite-se; 4) Os passeios públicos 93 

deverão ser executados de acordo com o Decreto Calçada e arborizados de acordo com a 94 

indicação de espécies vegetais arbóreas a serem indicadas pela Fundação de Meio 95 

Ambiente de Criciúma; 5) O empreendimento deverá prever a possibilidade de se incluir 96 

na rede de coleta seletiva de resíduos sólidos, conforme gerenciamento da Fundação de 97 
Meio Ambiente de Criciúma. Após a apresentação houve alguns questionamentos referentes 98 

ao projeto, que foram respondidos pelos responsáveis pelo empreendimento. Esta audiência 99 

pública foi encerrada às 17h e 30min. Nada mais havendo para registrar Eu, Giuliano Elias 100 

Colossi lavrei a presente ata a qual será disponibilizada na página da PMC para registro.  101 


