ATA DA REUNIÃO DA 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUAS
MORNAS – Santa Isabel

MACROZONA: RURAL

Aos vinte e nove dias do mês de novembro de dois mil e dezoito,
às dezenove horas, no Salão da Igreja Católica de Santa Isabel, situado
à Estrada Geral da localidade, reuniu-se a Comissão Organizadora da
Conferência Municipal de Águas Mornas, formada pelos representantes
do Poder Executivo Municipal: Toni Jochem, Juarez Alexandre Kuhnen,
Carlos S.Thiago de Carvalho, Luana Caroline da Silva e Mariléia Zilza
Ferreira Sens e seus munícipes, com residência nesta Macrozona. Esta
Macrozona engloba as localidades de Primeira Linha, Segunda Linha,
Terceira Linha, Cantos dos Steffens, Canto dos Schuch, Fazenda do
Sacramento II, Canto dos Loffi, Canto dos Kraus, Rio Gaspar,
Loffelcheidt, Santa Isabel, Canto dos Salm, Alto Rio Miguel, Rio Miguel,
Teresópolis, Barra Rio do Cedro, Rio do Cedro, Rio Engano, Rio Novo,
Alto Rio Novo e Alto Rio Salto, conforme Edital de Convocação nº
001/2018, datado de 13 de novembro de 2018, publicado no Diário
Oficial dos Municípios sob o número 1800871. A Mesa Diretora foi
composta pelo Sr. Toni Jochem, representando o seu presidente,
Prefeito Municipal Omero Prim, e pelo Relator indicado pela prefeitura,
Engº Carlos S.Thiago de Carvalho. O Sr. Toni conduziu os trabalhos na
reunião. A participação dos munícipes presentes, após ampla
divulgação em diversos meios de comunicação, foi garantida e
formalizada mediante preenchimento de fichas de inscrição, que foram
disponibilizadas com mais de 30 minutos de antecedência do início da
sessão. O Sr. Toni Jochem fez uma explanação, esclarecendo que a
reunião tem com objetivo a criação do Conselho de Desenvolvimento
Integrado do Município de Águas Mornas, conforme previsto no Plano
Diretor do Município, com a escolha democrática dos representantes da
Macrozona Rural do Município. Explicou sobre a necessidade prevista
em lei, da revisão do Plano Diretor do Município em vigor desde o ano
de 2008. Falou sobre a importância da participação popular e sobre a
ampla divulgação do evento para que todos os munícipes tomassem
conhecimento da reunião. Salientou que dessa forma, não poderá haver
reclamações futuras sobre a falta de oportunidade de manifestação

sobre algum descontentamento em relação ao Plano Diretor. Falou
sobre a capacitação dos membros do conselho e sobre o inicio das
atividades. Afirmou que depois de muito trabalho, muita pesquisa, muito
levantamento em campo e após a realização das audiências públicas
poderemos chegar a um bom termo. Esclareceu que o conteúdo de
todas as reuniões relativas à revisão do plano diretor fica arquivado.
Conforme estabelece a lei do Estatuto das Cidades, a revisão do Plano
Diretor deve ser feita a cada 10 anos, para se adequar às necessidades
atuais do município. Disse que alterações no plano podem ser propostas
pelo Conselho que é uma unidade administrativa do poder público
municipal e que representa todos os setores da comunidade.
Exemplificou o que existe estabelecido no Plano Diretor e que as regras
podem ser alteradas para se adequarem às necessidades atuais do
município e seus cidadãos, assim como à legislação estadual e federal
vigentes. Falou sobre as competências e autonomia do Conselho,
sempre dentro das limitações estabelecidas em lei. Um dos
participantes, ex-vereador do município, falou da importância da
participação dos membros do poder legislativo dentro do processo de
revisão do Plano Diretor, mesmo porque são os vereadores que vão
votar para aprovação de projeto de lei. Toni falou sobre um novo
chamamento que foi feito para os moradores da Macrozona de Vila
Nova, uma vez que não houve presença de pessoas desse local, na
reunião do dia 27/11/2018. Registrou então que o pedido foi atendido,
observando participantes da Vila Nova na reunião de hoje. Com isso,
será possível se for do interesse dos presentes, a candidatura para
representação desta zona.
Feita a explanação, os membros do conselho foram escolhidos.
Conselheiros escolhidos (Macrozona Rural):
Titular: Luciane Hillesheim Rossweiler – Santa Isabel.
Suplente: Leonésio Antônio Bruch – Rio do Cedro.

Conselheiros escolhidos (Macrozona Vila Nova):
Titular: Paulo César Jochem – Vila Nova.
Suplente: Paulo Cézar da Paz – Vila Nova.

_____________________________________
Relator: Engº Carlos S.Thiago de Carvalho.

