CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO URBANO,
RURAL E DO MEIO AMBIENTE DE TIJUCAS
Reunião 21/08/2018

Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Desenvolvimento Urbano,
Rural e do Meio Ambiente de Tijucas. Aos vinte e umdias do mês de
agosto de dois mil e dezoito, ás 19 horas na primeira horário e com
quórum às 19:30 horas, reuniram-se os Membros do Conselho de
Desenvolvimento Urbano, Rural e do Meio Ambiente de Tijucas,
que assinaram a Lista de Presença em atendimento a convocação
expedida pelo Presidente Senhor Miguel Arcanjo de Azevedo Neto,
Vice-Presidente Maércio Laus e Secretária Lélia Regina Campos de
Oliveira Ternes, para esta reunião nas dependências da Sede da
Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Coronel
Buchelle, Centro, Tijucas, Santa Catarina; Com a seguinte pauta:
a) Assinatura da Lista de Presença; b) Para fins e efeitos
regimentais foram conferidas as assinaturas de presentes,
constatando-se, às 19 horas, 33 presentes, ao que foi aguardado o
horário regimental. b) Tendo quorum após as 19h30min com 39
presentes; c) Abertura da reunião; d) Leitura da ata anterior; e)
Palavra Livre; g) Discussão e votação que couber e
h)Encerramento. Composto o ambiente, assim se desenvolveram
os trabalhos: a) Para os fins e efeitos regimentais foram conferidas
as assinaturas dos presentes. b)Foiaberta a Reunião o Presidente
dando boas vindas a todos os presentes; c) Aprovação do
calendário para reuniões ordinárias do conselho; d) Passou então a
explanação da leitura do texto encaminhado pelo Poder Executivo
com as sugestões de alteração do Plano Diretor, encaminhadas por
meio do Anteprojeto de Lei Complementar n.1/2018. A medida que
o Presidente ia lendo as alterações com projeção do texto em tela,
também eram feitas explicações ao Conselho e os presentes faziam
suas contribuições. Foi sugerida a retirada § 6º da sugestão, do
artigo 95, pelo conselheiro Andrey Martinez Rebelo. A Conselheira
Letícia Tomasi, alertou para os cuidados com áreas de
preservação. O Conselheiro Rodrigo Walter esclareceu que o

município fará um estudo técnico para diagnóstico social ambiental
para, de acordo com a sugestão da alteração.O Conselho então
decidiu rediscutir na próxima reunião. O Conselheiro Jeferson S. de
Melo, manifestou-se que há outras formas de preservação também,
como tratamento de esgoto.Ficou decidido que na reunião a ser
marcada como extraordinária, serão apreciadas novamente as
sugestões de alteração. O Conselheiro Tiago Ternes Andriani,
manifestou-se sobre o acesso de casas geminadas direto para via.
Foi também solicitado a revisão da redação do inciso I, do § 4º, do
artigo 104, na parte que fala de condomínios verticais com mais de
20 unidades, 15 ou 20, rever a sugestão art. 116... § 3º, melhorar a
redação do § 2º, art. 129. O Conselheiro João Bayer, às 21:53h,
diante do adiantado da hora, sugeriu que fosse dada continuidade
da apreciação em nova reunião.O ultimo artigo revisto na reunião foi
o artigo 130. Foi marca então, uma reunião extraordinária para o dia
4 setembro de 2018, nas dependências da Secretaria de Educação,
as 19 horas.O que foi discutido a acordado por todos. Nada mais
havendo foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, para
todos os fins e efeitos regimentais. Tijucas-SC, 21 de agosto de
2018.
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