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REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE ITAJAÍ 

NONA REUNIÃO DO COLÉGIO DE DELEGADOS 

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

Reuniram-se no Auditório da Prefeitura Municipal, no dia 10 de junho de 2019, 

às 19h, os técnicos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e 

Habitação, técnicos da empresa contratada Alto Uruguai – Engenharia e 

Planejamento, os delegados, titulares e suplentes e os representantes de bairro 

que foram eleitos nas oficinas de prognóstico em cada região, sendo 55 

presentes - conforme lista de presença, para a OFICINA GERAL, onde houve a 

apresentação dos resultados das oficinas regionais. Com o uso da palavra pelo 

Sr. Presidente, Arq. Rodrigo Lamim que agradeceu a presença de todos e iniciou 

a reunião, seguido pela Arq. Fátima M. F. Franz, que apresentou a Síntese de 

Prognóstico, com o resultado de todas as oficinas regionais, onde foi adotada 

uma metodologia, que utilizou o debate a partir de perguntas pré-elaboradas, 

com base nas demandas apontadas nas Oficinas Comunitárias, bem como, nas 

oficinas realizadas com a Equipe Técnica, o que possibilitou que cada região 

discutissem propostas de acordo com os interesses e necessidades apontadas 

para sua região. Todos os grupos tinham para base de discussão, mapa da sua 

região com imagem satélite e informações pertinentes, listagem das demandas 

debatidas nas Oficinas Comunitárias, ficha de perguntas pré-elaboradas e 

espaço para sugestões. Para as Regiões 8, 9 e 10, foi apresentado esquemas 

demonstrando os parâmetros do atual Plano Diretor. Por falta de tempo não foi 

hábil foram apresentados apenas alguns mapas sínteses – compilação do que 

os grupos colocaram nos mapas das suas regiões. Após a apresentação foram 

esclarecidos alguns questionamentos feitos pelos presentes, a representante do 

bairro Cabeçudas, questionou a necessidade de dar mais ênfase ao uso da 

bicicleta como transporte no bairro, e a implementação de ciclovias na orla, 

juntamente com a retirada dos estacionamentos e também o caso do decreto da 

APA da Orla. A representante do bairro Praia Brava questionou a participação 

das associações de moradores no processo, porém foi interrompida pelo colégio 

de delegados visto que este foi um assunto já abordado em outras reuniões e 

que não estava mais em discussão devido já estarmos em outra fase dos 

trabalhos, e que o mesmo já havia sido debatido anteriormente, no início do 

processo de Revisão do Plano Diretor. Foi questionado também o acesso aos 

arquivos no site do Espaço Plano Diretor, que estava com falha no acesso, sendo 

o mesmo anotado por parte da empresa e resolvido o problema no dia seguinte, 

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: 1) Marcelo Furtado (delegado titular – Sec. de Emprego e Renda), 2) 
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Marcelo dos Santos Cheng (delegado suplente – CREA), 3) André Moraes dos 

Santos (delegado titular – UNIVALI), 4) Marcio Aurélio Guapiano (delegado titular 

– Sindicato dos Conferentes de carga e descarga dos Portos de Itajai e 

Florianópolis), 5) Alexandre dos Santos Priess (delegado suplente – OAB), 6) 

Cleiton Roberto Pereira (delegado titular – Sec. de Habitação), 7) Roberto dos 

Passos Miranda (delegado titular – Defesa Civil), 8) Raphael Catarina (delegado 

suplente –Defesa Civil), 9) Antonio Schopping (delegado titular – Sec. de 

Segurança), 10) Israel Rescaroli (delegado suplente – Assoc.de Moradores de 

Cabeçudas) e 11) Rodrigo Luiz Flamia (delegado titular – Sec. de Turismo). 

Consta que 38 pessoas faltaram e não justificaram suas faltas, porém apenas 1 

levaram falta por não terrem justificado e não ter nenhum outro representante da 

entidade presente. 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. 


