
    PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 40/2017 
 
 

Altera a redação dos ANEXOS III, ANEXO VI E DO ANEXO 

IX – Descrição das áreas, Setores e Faixas e cia o SETOR 

ESSPECIAL DE INTERESSE EDUCACIONAL COSTA E 

SILVA, na Lei Complementar nº 470 de 09 de janeiro de 2017. 

 
 

O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, 
conforme artigos 42 e 68, VI da Lei Orgânica, faz saber que a Câmara de Vereadores de 
Joinville aprovou e ele sanciona a presente lei complementar: 

 
 

Art. 1º - Fica incluída no Anexo III – Mapa de Uso e Ocupação do Solo, o 

SETOR ESSPECIAL DE INTERESSE EDUCACIONAL COSTA E SILVA, na Lei 

Complementar nº 470 de 09 de janeiro de 2017.  

  

Art. 2º - Fica incluído no anexo VI – Tabela 3 de 7 – parte “b” – Atividades 

administrativas (inclusive segurança e educação) e serviços complementares – no CNAE 

77 até 85 para médio e grande porte, o SETOR SE 03 – SETOR ESPECIAL DE 

INTERESSE EDUCACIONAL COSTA E SILVA, na SETOR ESSPECIAL DE 

INTERESSE EDUCACIONAL COSTA E SILVA, na Lei Complementar nº 470 de 09 

de janeiro de 2017.  

  

Art. 3º - Fica altera a redação do Anexo IX – Descrição das áreas, Setores e 

Faixas e cria o SETOR ESPECIAL DE INTERESSE EDUCACIONAL COSTA E 

SILVA 1.8.5 – SE-03 – “COSTA E SILVA” – formado pelos imóveis onde está instalado 

o Instituto Federal de Santa Catarina, de propriedade da União, na Lei Complementar nº 

470 de 09 de janeiro de 2017.  

 

 

Gabinete Parlamentar, 22 de março de 2017. 

 

 

Wilson Paraíba – PSB 

Vereador 

fd4a7d16c34ada5e4ebf5f13df2289fb 



JUSTIFICATIVA 

 

O Instituto Federal de Santa Catarina (IF-SC) é uma instituição pública 

federal vinculada ao Ministério da Educação (MEC) por meio da Secretaria de Educação 

Profissional e Tecnológica (SETEC). Tem sede e foro em Florianópolis, com autonomia 

administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar.  

 Em Joinville, o IF-SC passou a atuar após num convênio com o Hospital 

Dona Helena, em 1994, dando início ao funcionamento do Curso Técnico em 

Enfermagem. Nessa parceria, o Hospital cedeu as instalações e equipamentos, já o IF_SC 

disponibilizou o quadro de docentes e a concepção, desenvolvimento e implementação 

da estrutura curricular do curso.  

Com o Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica do país, foi possível a transformação da então Gerência Educacional da 

Saúde de Joinville em Unidade de Ensino, em agosto de 2006. Com a inauguração de 

instalações próprias na Rua Pavão, 1337, no bairro Costa e Silva, foi possível a ampliação 

da oferta de cursos na área industrial, cursos Técnicos em Eletroeletrônica e Mecânica 

Industrial (atualmente Mecânica).  

Desde sua inauguração, o Campus Joinville, vem buscando ampliação de sua 

área física e aumento da oferta de cursos. No segundo semestre de 2009 ocorreu a 

implantação dos cursos superiores de Tecnologia em Gestão Hospitalar e Mecatrônica 

Industrial.  

Em 2011, iniciaram as atividades dos cursos técnicos integrados ao Ensino 

Médio em Eletroeletrônica e Mecânica.  

 IF-SC Campus Joinville  

 De acordo com a prefeitura municipal (www.joinville.sc.goc.br), Joinville é 

o município mais populoso e industrializado de Santa Catarina. O parque fabril do 

município, com mais de 1.500 indústrias, emprega 58 mil funcionários e cresce em média 

5,67% ano. A cidade é responsável por cerca de 20% das exportações catarinenses. É o 

terceiro pólo industrial da região sul, com volume de receitas geradas aos cofres públicos 

inferior apenas às capitais Porto Alegre (RS) e Curitiba (PR). O perfil industrial é formado 

por grandes conglomerados do setor metal-mecânico, químico, plástico, têxtil e de 

desenvolvimento de software, tornando-se um grande pólo dessa tecnologia.  

O IF-SC Campus Joinville, acompanhando o crescimento da cidade, faz valor 

seu caráter público e começa um trabalho para se consolidar como um pólo de Educação 

Profissional. Ancorada pela reputação sólida que o IF-SC conquistou em Santa Catarina, 



este Campus desenvolve um trabalho competente e contínuo na busca de parcerias com a 

comunidade para divulgação de uma forma de se fazer educação profissionalizante.  

Atualmente o campus atende aproximadamente 1100 alunos em cursos 

presenciais e funciona em três turnos. A infraestrutura é composta por salas de aula, 

laboratórios, laboratórios de informática, biblioteca informatizada, auditório, cantina e 

quadra poliesportiva.  

Além disso, a escola conta com mais de 100 servidores, equipe pedagógica 

composta por orientadora educacional, supervisora escolar, assistente social e técnico em 

assuntos educacionais para acompanhamento das condições de ensino e aprendizagem.  

Após este breve resumo da atuação do IF-SC em Joinville e de sua 

importância para nossa cidade, espero poder contar com a aprovação desta emenda, 

possibilitando assim, a manutenção e ampliação desta unidade de educação. 

 

 

Gabinete Parlamentar, 22 de março de 2017. 

 

 

Wilson Paraíba – PSB 

Vereador 

 


