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REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE ITAJAÍ 

DÉCIMA REUNIÃO DO COLÉGIO DE DELEGADOS 

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

Reuniram-se nas dependências da Biblioteca Pública Municipal e Escolar 

Norberto Cândido Silveira Júnior, no dia 08 de julho, às 19h, os técnicos da 

Secretaria de Urbanismo e os delegados, titulares e suplentes, sendo 26 

presentes conforme lista de presença, com o objetivo de apresentar para os 

mesmos a INTRODUÇÃO ÀS PROPOSTAS DO PLANO DIRETOR DE ITAJAÍ 

COM BASE NO DOTS - DESENVOLVIMENTO URBANO DIRECIONADO AO 

TRANSPORTE SUSTENTÁVEL - ETAPA 1, elaborado pela Equipe Técnica, 

com o uso da palavra pelo Sr. Presidente, Arq. Rodrigo Lamim que agradeceu a 

presença de todos e iniciou a reunião colocando em votação as atas das duas 

reuniões anteriores, tendo em vista que a reunião passada contou com a 

presença dos representantes das localidades e não seguiu o rito habitual. Ambas 

as atas foram aprovadas sem ressalvas. O presidente passou então a palavra 

para os técnicos da SMDUH, Rossana Ferrari Scolaro, Tanise de Góes Maia e 

Benício Silvio da Silva, que fizeram a explanação sobre DOTS e o novo Sistema 

de Transporte Coletivo de Itajaí. Após a apresentação alguns questionamentos 

foram respondidos aos delegados, encerrando-se os assuntos do dia. Anterior à 

reunião foram recebidos alguns e-mails justificando as faltas, visto que a 

justificativa de faltas é obrigatória, sendo eles: Márcio Aurélio Guapiano 

(Delegado Titular – Sindicado dos Conferentes de carga e descarga nos portos 

de Itajaí e Florianopolis) André Moraes dos Santos (Delegado Titular – UNIVALI), 

Ronaldo Vieira Sedrez (Delegado Suplente – AREA), Heriberto Cadore 

(Delegado Titular – Secretaria de Agricultura e Expansão Urbana, Marcelo 

Furtado (Delegado Titular – Secretaria de Emprego e Renda) e Giovani Félix 

(Delegado Suplente  - Secretaria de Emprego e Renda). Na reunião constavam 

26 presentes. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 20h, sendo 

a mesma acompanhada pela Lista de Presença, devendo esta, ser assinada na 

próxima reunião. 


