ATA 06
PAUTA:

1. Definir os membros do Núcleo Gestor que irão auxiliar nas oficinas
2. Aprovação do regramento de eleição dos Delegados
3. Assuntos Gerais

DATA: 21/02/2018

LOCAL: Secretaria do Meio Ambiente - SMAM

As oito horas e trinta minutos do dia vinte e um do mês de fevereiro 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 pela
Presidente, Sra. Ana Paula Wickert, avisado sobre a primeira oficina que ocorrerá às 19:00 no
Salão Paroquial Santo Antônio e comentado sobre a baixa participação do Núcleo Gestor na
Assembléia de aprovação da Metodologia de Revisão do Plano Diretor dia 02/02/2018 e a
importância de participação do Núcleo Gestor neste processo. A Presidente informou que no final
da reunião irá passar a relação das oficinas para preenchimento do pessoal que irá auxiliar nas
reuniões e a importância da participação do Núcleo Gestor neste processo. Falou que deverá ser
aprovado o regramento de eleição dos delegados. Que este regramento foi pautado em legislação
e acompanhado pelo setor jurídico da Prefeitura. Após foi comentado pela Chris as alterações
solicitadas na Audiência do dia 02/02/2018, principalmente quanto à alteração no número de
delegados. Foi apresentada a proposta de regramento para eleição dos delegados, quem pode se
candidatar, como deverá ser realizada a inscrição, documentação e prazo para entrega da
comprovação de endereço, o modelo de formulário sugerido, que cada pessoa poderá votar no
número de delegados da setorial em voto secreto. Que de acordo com a votação, os mais
votados, até o limite de vagas, serão os titulares e os demais ficam como suplentes no caso de
impedimento. Que poderão se candidatar em mais de uma regional, caso more em uma e tenha
empresa em outra, mas poderá assumir em apenas uma regional. Após a apresentação foram
realizados os destaques ao regramento. Ademar Marques da Agenda 21 perguntou se será
realizada visita ao local para comprovação do endereço. Foi explicado que será realizada a
conferência da documentação. Ademar solicitou a emissão de uma lista com os delegados para
apresentação e verificação pelo Núcleo Gestor da veracidade das informações. Foi sugerido pela
presidente que seja consultado no cadastro da Prefeitura, de acordo com o comprovante de
residência, se o delegado pertence à região à qual se candidatou. Paulo Carbonari, representante
do CDHPF questionou sobre a adequação do termo homologação. Foi questionado como pessoas
com 16 anos irão comprovar endereço se não tem comprovante em seu nome. Eliane Bortolon
representante da Secretaria de Saúde disse que a comprovação poderá ser realizada com uma
declaração do dono do comprovante, dizendo que o candidato mora com ele. Foi inserido que
poderá ser enviado declaração do dono da conta juntamente com o comprovante. Carla Portal
representante da UPF questionou a possibilidade de não preenchimento de todas as vagas para
delegado. Foi respondido que caso não seja preenchida as vagas fica apenas o número de
delegados que forem eleitos para cada regional. O Sr. Luiz da Silva de Jesus, representante da
CRESOL questionou sobre pessoas que tem empresa em área rural se pode ser delegado,
mesmo morando na cidade. A resposta foi afirmativa. Questionou também o número de reuniões
nos distritos, apenas 03 (três) e existem 06 (seis) distritos. Foi explicado que as reuniões foram
dividas em macrozonas e reunidos os distritos próximos. Ademar Marques questionou o item 10
sobre a PGM analisar os casos omissos, em sua opinião deveria ser do Núcleo Gestor esta

atribuição e a PGM ser instância de consulta. Paulo Carbonari sugeriu fazer dois tipos de ficha de
inscrição, uma para pessoa física e uma para pessoa jurídica. Disse que os itens 02 e 05 podem
ser fundidos e deverá ser descrito o local de entrega da documentação na ficha. Ademar
questionou a forma como está descrita a informação sobre delegado e suplente gera dupla
interpretação. Foi informado pela presidente que não terá suplente individual para cada delegado.
O suplente será convocado na alteração do delegado. Os mais votados serão os titulares e os
demais ficam como suplentes. Ademar questionou se a Comissão de Mobilização foi extinta ou se
irá se manter, foi respondido pelo Núcleo Técnico que não foi extinta, se mantendo sim para o
grupo trabalhar junto na mobilização, inclusive a imprensa está fazendo a divulgação oficial,
aquela mobilização de corpo a corpo, sendo importante se reunir de novo para tratar desses
assuntos, para dar alguns telefonemas, ficou aberto para quem quisesse se incorporar a essa
comissão, senhor Ademar perguntou se o Núcleo Técnico tem como assumir sozinho, em
resposta a secretária Ana disse que o Núcleo não tem condições em assumir sozinho explicou
também que não é o papel, o Núcleo Técnico tem que estar presente nas reuniões porque ele vai
trabalhar nas oficinas e o Núcleo Gestor vai gerenciar o processo, vai atuar nas eleições dos
delegados, inscrever os interessados. José Rodrigo - UAMPAF comentou sobre as reuniões que
estão ocorrendo com a RBS. O regimento de eleição dos delegados foi aprovado com alterações,
sendo disponibilizado na página da Prefeitura e enviado pelos e-mails Após foi informado sobre a
necessidade de alteração da data da Oficina que será realizada no Distrito de São Roque. A nova
data definida foi dia 10/04/2018. Foi solicitado a colocação da lista de bairros por setor no site da
PMPF e realização de detalhamento da lista dos locais que compõem o Interior. Foi solicitado a
colocação do dia da semana ao lado da data na lista de locais. Foi lida as datas e horários das
oficinas, foi relembrado aos presentes que a próxima reunião, conforme Regimento Interno será
dia 21/03/2018 às 08h15min em primeira chamada e 08h30min em segunda chamada na
Secretaria do Meio Ambiente - SMAM. A reunião encerrou-se às nove horas e trinta minutos.

