ATA DA 2° REUNIÃO REALIZADA ÀS 14:00H DO DIA 24/08/2011

Aberta a reunião toma a palavra Lorreine Vaccari, diretora do DPTU. Lorreine
expôs novamente sobre a criação do CONCIDADE-SJP, pois existiam
conselheiros que não estavam presentes na 1° reunião. Em seguida a
secretaria executiva Tatiane Précoma, leu a ata da primeira reunião e expôs
novamente o decreto n° 005/2010, onde consta a instituição da Comissão para
propor a regulamentação, em lei municipal, do CONCIDADE-SJP. Foi feita uma
breve apresentação dos conselheiros presentes, são eles: Jair Euclides
Capristo – FIEP; Vilson Marques da Silva - Presidente da Associação os
Deficientes Físicos; Valdecir Neves Ribeiro – ACIAP; Eduardo Camargo
Umbria – DEMUTRAN; José Aparecido de Oliveira – Caritas Diocese SJP;
Helio Canton – UNAM; Leopoldo Guimarães – AEA/SJP; Christian Bundt –
SICTUR; Alaudir Catelli – Presidente da Associação do Rio Ressaca; Odevair
da S. Mathias – SINSEP; Marcus Vinicius Senegaglia Jorge – SMVOP.
Christian enfatizou que servidores municipais não deveriam ser conselheiros
por parte que compõe a sociedade civil. Lorreine salientou que as entidades e
demais órgãos do poder público serão avisados formalmente para indicar os
membros que irão compor o CONCIDADE-SJP. Valdecir questionou a ausência
de representante da secretaria de agricultura. Alaudir fez menção ao regimento
interno, onde Lorreine explicou que será confeccionada uma minuta para
apreciação na próxima reunião. O Secretario de Urbanismo salientou a
importância da participação de todos, pois se trata de um conselho que enfoca
o crescimento e desenvolvimento do nosso município. Que o CMPDU é um
conselho técnico e o CONCIDADE-SJP têm como objetivo apresentar e
formular questões que servirão de estudo por parte do poder público.
Entendendo o funcionamento do poder público a sociedade civil poderá
contribuir para o desenvolvimento do município. Principal ponto é o
funcionamento regular deste conselho para que sejam analisadas questões
que relevantes para uma boa mudança na revisão do Plano Diretor, mudanças
essas no sentido macro do nosso município. Lorreine solicitou voluntários para
participar como representante da reunião para elaboração do Plano de
Saneamento Municipal, que será realizado dia 29/08/2011, as 08h30min no
Plenarinho da Câmara Municipal. Ficou definido em conjunto com os demais
conselheiros presentes que a pessoa que ira representar o conselho será a
Tatiane B. Précoma. O conselheiro Leopoldo explanou que devemos
segmentar as atividades para que cada conselheiro traga suas idéias e
sugestões para apresentar ao conselho. Lorreine acrescentou a importância de
o regimento interno estar pronto para nortear as diretrizes apontadas pelo
conselho. Definido a data da próxima reunião dia 14 de setembro de 2011, na
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Sala de reuniões da SICTUR, rua Marcelino Nogueira n° 702. Serão realizadas
reuniões mensais.
________________________________
ODEVAIR DA S. MATHIAS - SINSEP
________________________________
HÉLIO CANTON – UNAM
________________________________
VILSON MARQUES DA SILVA – ASSOC DOS DEF. FÍSICOS
________________________________
VALDECIR NEVES RIBEIRO – ACIAP
________________________________
ALAUDIR CATELLI - ASSOCIAÇÃO DO RIO RESSACA
________________________________
JAIR EUCLIDES CAPRISTO – FIEP
________________________________
EDUARDO CAMARGO UMBRIA – DEMUTRAN
________________________________
JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA – Caritas Diocese SJP
________________________________
LEOPOLDO GUIMARÃES – AEA/SJP
________________________________
CHRISTIAN BUNDT – SICTUR
________________________________
MARCUS VINICIUS SENEGAGLIA JORGE – SMVOP
________________________________
TATIANE B PRÉCOMA – SECRETÁRIA EXECUTIVA
________________________________
LORREINE VACCARI – DIRETORA DPTU
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