ATA DA 3° REUNIÃO REALIZADA ÀS 08:30H DO DIA 14/09/2011

Ata de Reunião Ordinária do Conselho da Cidade – CONCIDADE-SJP, realizada nas dependências da
Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, aos quatorze dias do mês de setembro do ano de
dois mil e onze, às oito horas e trinta minutos, com a presença dos seguintes conselheiros Eduardo
Camargo Umbria – DEMUTRAN, Christian Bundt – SICTUR, Jair Euclides Capristo – FIEP, Gilberto
Balassa – FEMAM, Patrícia da Silveira – Câmara Municipal e Lorreine Santos Vaccari – SEMU. A
conselheira Lorreine Vaccari deu início à reunião elencando os assuntos da pauta do dia: confirmação
dos conselheiros titulares e suplentes; discussão do regimento interno e feedback da reunião do
PlanSAB. Este último assunto não foi tratado, pois o conselheiro que representou o CONCIDADE-SJP,
não estava presente, portanto assunto integrara a pauta da próxima reunião. Em seguida discorreu sobre
a importância da elaboração do regimento interno para darmos seqüência ao funcionamento pleno do
conselho. Assim iniciou-se a leitura da minuta do regimento interno e os conselheiros presentes
sugeriram algumas alterações que foram aceitas. Será feita a releitura da minuta do regimento interno na
próxima reunião para ser aprovada. Ficou definido que os representantes do CONCIDADE – SJP na
Comissão do PlanSAB – Plano Municipal de Saneamento Básico são os conselheiros Leopoldo
Guimarães e Jair Euclides Capristo. Ficou definida a data da próxima reunião que será dia 05 (cinco) de
outubro de 2011, nas dependências da SICTUR, às 08:30 horas e que a pauta desta reunião será: posse
dos Conselheiros; Aprovação do Regimento Interno e aprovação do Calendário. Eu, Tatiane Bowoniuk
Précoma, Secretária Executiva, lavrei a presente ata que segue assinada por mim e pelos demais
conselheiros presentes.
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