CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO URBANO,
RURAL E DO MEIO AMBIENTE DE TIJUCAS.
Reunião 30/10/2018
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Desenvolvimento
Urbano, Rural e do Meio Ambiente de Tijucas. Aos trinta dias do mês de
outubro 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, VicePresidente Maércio Laus e Secretária Lélia Regina Campos de Oliveira
Ternes, para esta reunião nas dependências do Centro de Educação
Manoel dos Anjos, localizado na Avenida Bayer Filho, 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 não havia
quórum, ao que foi aguardado o horário regimental. b) Tendo quórum
após as 19h30min com 32 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) Foi aberta a Reunião pelo Presidente,
dando boas vindas a todos os presentes e justificando a alteração do
endereço da reunião, em razão de um evento também marcado pela
Secretaria de Educação no mesmo local e horário; c) Foi lida a ata da
reunião anterior, dia 23 de outubro de 2018 para aprovação, a qual foi
integramente aprovada por todos. Foi feita uma referência ao
falecimento do conselheiro Marcílio Wollinger. Foram justificadas as
ausências dos conselheiros Ermelinde Soares, Adulce Clemente
Martins, José Donizete e Nelson Zunino. Na sequência foi entregue a
cada um dos presentes a versão final com todas as alterações feitas nas
reuniões anteriores. Após a verificação, estando o texto nos termos e
conteúdo apreciado foi referendado por todos. Tendo uma única
correção para ser feita antes do encaminhamento ao executivo. A
retirada do parágrafo 6º do art. 116, cujo conteúdo está contido na tabela
dos parâmetros. O conselheiro Adalto, pediu a palavra e retornou o

pedido de uma alteração na proposta final, que foi entregue na reunião
do dia 23. Fato que foi apreciado naquela reunião. O presidente, e toda
coordenação, alertaram que este assunto já havia sido encaminhado na
reunião anterior e o conselho, por maioria, decidiu que este assunto não
estava contemplando no texto da proposta original do Executivo e,
portanto, não fora apreciado, exigindo para isto ampla discussão e
encaminhamento correto, ficando assim determinado que o tema ficasse
para revisão geral do Plano, a ser iniciada em 2019. Retornando a
palavra ao conselheiro Adalto, este pediu que ficasse registrada sua
manifestação a título de recurso ao Conselho, requerendo seja
reapreciada a inclusão da proposta anteriormente rejeitada por ser muito
importante ao município. Devolvida a discussão ao plenário, decidiu o
conselho que em razão da complexidade do tema, do tempo, manter a
sua decisão anterior, isto é, a proposta será apreciada na revisão geral
iniciada em 2019. O que foi discutido a acordado por todos. Ficou
marcada a próxima para o dia 11 de dezembro de 2018, as 19 horas.
Nada mais havendo foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata,
para todos os fins e efeitos regimentais. Tijucas-SC, 30 de outubro de
2018.
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