
 ATA 08

PAUTA: 1. Relato do andamento das oficinas.
2. Assuntos Gerais      

DATA: 18/04/2018                                      LOCAL: Secretaria do Meio Ambiente - SMAM

As oito horas e trinta minutos do dia dezoito do mês de abril de dois mil e dezoito, em segunda

chamada, na Secretaria do Meio Ambiente - SMAM, iniciou-se a reunião do Núcleo Gestor para a

Revisão do Plano Diretor.  Presentes  os membros,  conforme lista  de presença,  que faz parte

integrante da presente ata. Inicialmente, foi dado boas vindas aos presentes pelo Vice-Presidente,

Sr. Luis Roberto Gosch. Houve um breve comentário sobre a pauta do dia. O Arquiteto Paulo

Severo informou que foram finalizadas as reuniões geográficas (oficinas) do Plano Diretor e será

feito um pequeno relato de como ocorreram as reuniões. Foi comentado sobre as eleições de

delegados, com os quantitativos por região. No Distrito de Bom Recreio estava prevista 02 vagas

de  delegado.  Foram  eleitos  dois  delegados  e  dois  suplentes.  São  Roque  foram eleitos  dois

delegados e um suplente. Santo Antônio do Capinzal foi eleito por aclamação um delegado e

sobrou uma vaga. Sede Independência foi eleito por aclamação um delegado e sobrou uma vaga

Bela Vista foram eleitos por aclamação dois delegados e Pulador foram eleitos por aclamação

dois delegados.  No Setor 04 foram eleitos por aclamação seis delegados.  No Setor 11 foram

eleitos quatro  delegados e dois  suplentes,  no Setor  05  foram eleitos  cinco delegados e sete

suplentes. Nos Setores 03,10 e 15 foram eleitos por aclamação quinze delegados. No Setor 16 e

17 foram eleitos seis  delegados e  três suplentes.  nos Setores 02,  18 e 22 foram eleitos  por

aclamação onze delegados. No Setor 09 foram eleitos sete delegados e um suplente. No Setor 08

foram eleitos três delegados e um suplente. No Setor 01 foram eleitos treze delegados e onze

suplentes. No Setor 19 foram eleitos por aclamação três delegados. Nos Setores 06, 12, 14 e 20

foram eleitos por aclamação nove delegados e sobrou uma vaga. Nos Setores 07, 13 e 21 foram

eleitos por aclamação cinco delegados e sobraram três vagas. Do total de cento e três delegados

previstos, foram eleitos noventa e dois delegados e sobraram onze vagas não preenchidas. Nas

oficinas realizadas na Região Leste houve a participação de noventa e três pessoas. Na Região

Norte houve a participação de cento e vinte e oito pessoas. Na Região Sul houve a participação

de quarenta e seis pessoas. Na região do Centro houve a participação de cento e três pessoas.

Na Região oeste houve a participação de noventa e duas pessoas. Na Macrozona Agropastoril

houve a participação de trinta e cinco pessoas.  Na Macrozona Mista houve a participação de

quarenta e cinco pessoas. Na Macrozona Agrofamiliar houve a participação de quarenta e quatro

pessoas. Em dezesseis reuniões houve a participação de seiscentos e setenta a três pessoas.

uma média de quarenta e duas pessoas por oficina. Está sendo realizada a tabulação dos dados

de todas as participações contribuições feitas, sendo cruzadas por região para ver os pontos que

mais apareceram e os problemas mais recorrentes. Na próxima reunião devemos ter todo material

compilado.  Carla  Portal,  representante  da  UPF  comentou  sobre  a  diferença  no  nível  de

participação dependendo da região, que isso deve ter muito haver com as lideranças dos locais.

Comentou sobre as questões pontuais de cada região. Paulo Severo comentou que essa situação

reflete o nível de organização de cada comunidade e aquelas que sentem que tem algum tipo de

situação que tem de ser  tratada.  Foi  agradecida  a presença de todos pelo  vice-presidente  e

relembrado  aos  presentes  que  a  próxima  reunião,  conforme  Regimento  Interno  será  dia

16/05/2018 às 08h15min em primeira chamada e 08h30min em segunda chamada na Secretaria

do Meio Ambiente - SMAM. A reunião encerrou-se às nove horas e quinze minutos.














