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de Itajaí Sr.ª Pâmela Medeiros Gomes, e a representante da Secretaria Municipal da Fazenda,

ATOS DA SEC. SEGURANÇA DO
CIDADÃO

Sr.ª Caroline Espíndola. Constatada a existência de quorum mínimo, foi declarada aberta a
centésima quadragésima sexta sessão do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor.
Registra-se que a leitura da ata da sessão anterior ocorreu na respectiva sessão. Inicialmente
o Sr. Presidente informou que a taxa de registro dos boletos de cobrança das multas do
Fundo de Defesa do Consumidor, consignadas no extrato bancário como “Débito de serviço
de cobrança”, que teriam sido reduzidas para o valor de quatro reais e vinte centavos,
voltaram a ser cobradas no valor anterior, de nove reais para cada boleto gerado. Em seguida,
a Conselheira Carol comprometeu se a verificar junto à Secretaria da Fazenda e ao banco
respectivo. Ato contínuo, o Conselho passou à elucidação das matérias e pontos
controvertidos dos processos da próxima sessão, consoante o permissivo do artigo sexto do
Regimento Interno. Ao final da sessão, registrou-se a devolução dos seguintes processos:
Conselheiro Oscar (processos nº 081/2017 e 084/2017); Conselheira Silvana (Processo nº
097/2017). Consigna-se, ainda, a distribuição dos processos nº 044/2017 e 076/2017 para
o Conselheiro Oscar, do processo nº 083/2017 para a Conselheira Silvana, e do Processo nº
089/2017 para o Conselheiro Fábio. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente registrou
que a próxima reunião está agendada para o dia quatro de julho do corrente, no horário usual,
declarando, em seguida, encerrada a sessão, sendo lavrada a presente ata, por mim, Secretário,
que lida, foi aprovada por unanimidade. _________.
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ATOS DA SEC. URBANISMO
Resolução 01/2018

ATOS DO CMDC
ATA DA CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SEXTA SESSÃO DO CMDC
Aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às dezessete horas e quinze
minutos, na sede da Procuradoria de Defesa do Consumidor do Município de Itajaí –
PROCON, sito à Avenida Joca Brandão, nº 655, Centro, nesta cidade, reuniram-se, em
sessão ordinária, os membros do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor – CMDC,

A Equipe Técnica Municipal para a Revisão do Plano Diretor de Itajaí - SC, nomeada pelo
Decreto 11.295 de 15 de maio de 2018, publicado no Jornal do Município na edição nº 1911
de 16 de maio de 2018, representada por seus membros, resolve ampliar o período de
inscrições para os representantes que queiram se candidatar às eleições do Colégio de
Delegados da Revisão do Plano Diretor, bem como, para as indicações das demais entidades
até o dia 28 de junho de 2018, no horário das 8h às 12h, no Espaço Plano Diretor, localizado
na Praça do Cidadão da Prefeitura de Itajaí, Rua Alberto Werner, nº100, Vila Operária e
também pelo email pditajai@gmail.com, sendo que somente serão considerados inscritos
os que receberem email validando sua inscrição.
Fica alterado os § § 5° e 6°do art. 5º do Edital de Eleição de Delegados para Revisão do
Plano Diretor de Itajaí, passando a vigorar com a seguinte redação:

da Silva Lima, o representante da União das Associações dos Moradores de Itajaí – UNAMI,

Art. 5° (...)
§ 5°. As inscrições serão analisadas pela Equipe Técnica Municipal, que emitirá e publicará
Edital dos candidatos deferidos e indeferidos em até 24 horas após o término das inscrições,
no dia 29 de junho de 2018.
§ 6°. Os recursos e impugnações poderão ser apresentados em até 72 horas após publicação
do Edital dos candidatos deferidos e indeferidos, e serão apreciados pela Equipe Técnica
Municipal, em até 24 horas antes do pleito.

Sr. Oscar Martins da Silva Filho, a representante do Sindicato dos Empregados do Comércio

Itajaí/SC, 21 de junho de 2018.

presentes o Presidente, representante da Procuradoria de Defesa do Consumidor, Sr. Renato
Aires, o representante da Procuradoria-Geral do Município, Sr. Fábio Cadó de Quevedo, a
representante da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Itajaí – CDL, Sr.ª Silvana Conceição
Moreira, a representante da Associação Comercial e Industrial de Itajaí – ACII, Sr.ª Camila
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