
 ATA 09

PAUTA: 1. Apresentação da listagem dos Delegados.
2. Assuntos Gerais     

DATA: 16/05/2018                                      LOCAL: Secretaria do Meio Ambiente - SMAM

As oito horas e trinta minutos do dia dezesseis do mês de maio 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, foi comentado que a pauta será rápida devido a fase de compilamento de

dados técnicos. Que será apresentado o resultado da eleição dos delegados. A documentação

dos delegados foi analisada e realizado uma síntese com os delegados eleitos e documentação

entregue. Foi dito que alguns dos delegados eleitos não apresentaram a documentação e foram

substituídos pelos suplente. Foi salientado que foi telefonado para os delegados e ainda foram

aceitos documentos após o encerramento  do prazo (30/04/2018).  Foi  dito  que solicitamos ao

Secretário do Interior que entrasse em contato com os delegados eleitos nos distritos, que ainda

não enviaram a documentação, para que enviem até o final da tarde de hoje (16/05/2018). Após

foi lida a síntese do resultado da eleição dos Delegados por Setor. No Setor 04 foram eleitos 06

delegados e  05 entregaram a documentação.  No Setor  11  foram eleitos  04  delegados  e  04

entregaram a documentação, sendo que um suplente ocupou o lugar do titular que não entregou a

documentação. No Setor 05 foram eleitos 05 delegados e 05 entregaram a documentação, sendo

que um suplente ocupou o lugar do titular que não entregou a documentação. Nos Setores 03, 10

e 15, foram eleitos 15 delegados e 10 entregaram a documentação. Nos Setores 16 e 17 foram

eleitos 04 delegados e 03 entregaram a documentação. Nos Setores 2, 18 e 22 foram eleitos 11

delegados e  10 entregaram a documentação.  No Setor  09  foram eleitos  04 delegados  e  04

entregaram a documentação, sendo que três suplentes ocuparam o lugar dos titulares que não

entregaram  a  documentação.  No  Setor  08  foram  eleitos  03  delegados  e  03  entregaram  a

documentação. No Setor 01 foram eleitos 13 delegados e 13 entregaram a documentação. No

Setor 19 foram eleitos 03 delegados e 03 entregaram a documentação. Nos Setores 06, 12, 14 e

20 foram eleitos 09 delegados e 06 entregaram a documentação. Nos Setores 07, 13 e 21 foram

eleitos 05 delegados e 04 entregaram a documentação. Na MACROZONA MISTA foram eleitos 02

delegados e 02 entregaram a documentação. Na MACROZONA AGROFAMILIAR foram eleitos 04

delegados e 01 entregou a documentação. Ainda estamos aguardando o envio da documentação

dos demais delegados eleitos.  Na MACROZONA PASTORIL foram eleitos 04 delegados e 01

entregou a documentação. Ainda estamos aguardando o envio da documentação dos delegados

eleitos.  Do total  de 92 Delegados eleitos,  74  entregaram documentação.  Foi  lembrado que o

número de delegados foi aumentado na audiência pública do dia 02/02/2018 e passou para um

delegado para cada 2.000 habitantes.  Antes  era 1 delegado para cada 5.000 habitantes.  Foi

comentado sobre o ofício recebido pelo Sindicato Rural, solicitando a eleição de delegado para

Macrozona de Proteção dos Mananciais. Foi respondido pela Procuradoria do Município que a

metodologia  já  foi  aprovada  em  audiência  pública  e  não  tem  como  abrir  novas  vagas.  Foi

salientado também que o Sindicado do Trabalhadores Rurais declinou da participação no Núcleo

Gestor e o Sindicato Rural já faz parte do Núcleo Gestor e terá delegado. Foi solicitado ao Núcleo

Gestor se será homologado os delegados desta forma ou a possibilidade de abertura de prazo

para  entrega  dos  documentos.  O  Núcleo  Gestor  opinou  por  encerrar  o  recebimento  dos



documentos. Foi dito que se os documentos dos delegados dos Distritos chegarem até a tarde do

dia de hoje (16/01/2018) serão aceitos.  Paulo Cornélio,  Representante do GESP solicitou que

fosse aberto mais prazo para envio dos documentos. Os demais membros do Núcleo Gestor não

concordaram com a abertura de prazo. Marcos Gerhardt, representante do CRESOL, solicitou a

possibilidade de acesso à lista de delegados antes do envio para homologação. Foi entregue lista

dos delegados eleitos que entregaram a documentação para conhecimento do Núcleo Gestor.

Paulo Severo fez um breve relado do andamento dos trabalhos do Núcleo Técnico na Revisão do

Plano Diretor. Foi comentado sobre as reuniões que ocorreram junto as paróquias e o COMPEDE.

Foi informado que houve um fechamento com a incidência das informações. Está sendo estudado

os  demais  Planos  que  a  prefeitura  possui  para  auxílio  na  Revisão  do  Plano  Diretor.  Celso

Lehmann da Silva,  representante da Fundação Beneficente Lucas Araújo questionou sobre as

obras da AV. Brasil, se não haverá interferência na Revisão do Plano Diretor. Disse que não foi

dado  acesso  ao  Projeto  de  revitalização  da  Av.  e  não  sabe  o  que  está  contemplado.  Foi

respondido que o projeto está disponível  no portal  transparência da prefeitura nos anexos da

licitação para contratação da obra.  Que está previsto a troca de tubulação de água pluvial,  a

colocação  de  tubulação  para  futuramente  ser  colocado  fiação  subterrânea,  melhoria  na

arborização, construção de ciclovias. Foi dito que o recebimento de propostas de diagnóstico está

fechado, mas que se chegar ainda alguma proposta poderá se analisada. Será elaborada uma

matéria sobre o envio de documentos e sugestões em geral para compor o diagnóstico até dia

15/06/2018.  Está  em elaboração  uma consulta  digital  que  será  disponibilizada  no  portal.  Foi

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

20/06/2018 às 08h15min em primeira chamada e 08h30min em segunda chamada na Secretaria

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














