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ALTO URUGUAI ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DE CIDADES 
  

 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE ITAJAÍ 

SÉTIMA REUNIÃO DO COLÉGIO DE DELEGADOS 

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

Reuniram-se nas dependências da Biblioteca Pública Municipal e Escolar 

Norberto Cândido Silveira Júnior, no dia 13 de maio, às 19h, os técnicos da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação e os delegados, 

titulares e suplentes, sendo 26 presentes - conforme lista de presença, com o 

objetivo de apresentar uma proposta para a normativa SUBSEÇÃO V, referente 

ao quesito votação do REGIMENTO INTERNO DO COLÉGIO DE DELEGADOS 

PARA A REVISÃO DO PLANO DIRETOR, 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 realizando a leitura de todos os tópicos da 

normatização que foram analisados e corrigidos em conjunto com os demais 

delegados. Todas as alterações na proposta encontram-se no documento final 

que será enviado para todos os delegados para conferência. Foi apresentado 

também, o cronograma com os temas das próximas reuniões, sendo definido 

para a primeira a apresentação, por parte da empresa de consultoria Alto 

Uruguai, da síntese da Leitura Comunitária, e para as demais reuniões o início 

da discussão acerca das propostas. O presidente aproveitou para expor a 

necessidade de reuniões extraordinárias para dar celeridade às apreciações e 

aprovações das propostas. Após a apresentação foram esclarecidos alguns 

questionamentos feitos pelos 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: 1) Marcelo Furtado (delegado 

titular – Sec. de Emprego e Renda), 2) Adriana H. Ramos dos Santos (delegada 

titular – SEMASA), 3) Marcelo dos Santos Cheng (delegado suplente – CREA), 

4) André Moraes dos Santos (delegado titular – UNIVALI), 5) Eduardo Agostini 

da Silva (delegado titular – INTERSINDICAL), 6) Marcio Aurélio Guapiano 

(delegado titular – Sindicato dos Conferentes de carga e descarga dos Portos de 

Itajai e Florianópolis) e 7) Denísio Dolásio Baixo (delegado suplente – Foro 

Metropolitano da Foz do Rio Itajaí-Açu). Consta que 27 pessoas faltaram e não 

justificaram suas faltas, porém apenas 14 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. 


