
ATA DA REUNIÃO DA 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE 
ÁGUAS MORNAS – Sede 

 

MACROZONAS: URBANA CENTRAL E VILA NOVA  

 

 Aos vinte e sete dias do mês de novembro de dois mil e 
dezoito, às dezenove horas, no Auditório da Câmara de Vereadores 
de Águas Mornas, situado à Rua Jose Higino Martins, 42 – Centro, 
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, 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 seu presidente, Prefeito Municipal Omero Prim e pelo Relator 
indicado pela prefeitura, Engº Carlos S.Thiago de Carvalho. O 
Presidente da Mesa nomeou o Sr. Toni Jochem como mediador dos 
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. A Macrozona Urbana é composta pela Zona 
Urbana Central, Vargem Grande, Santa Cruz da Figueira, e 
Fazenda do Sacramento I, assim como a Vila Nova. O Presidente 
da Mesa, Sr. Omero Prim fez uma saudação de boas vindas a todos 
os presentes e passou a palavra para o Mediador da reunião Sr. 
Toni Jochem. O Sr. Toni Jochem fez uma explanação, falando 
sobre a importância da revisão do Plano Diretor 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. Sr. Toni Jochem 
passou a palavra para Arquiteta Bianca Coelho, assessora de 
planejamento urbano da Associação dos Municípios da Grande 
Florianópolis, convidada para o evento. Bianca esclareceu sobre o 



trabalho de assessoria que a Associação presta aos Municípios 
associados. Falou sobre a participação efetiva da Associação na 
elaboração do Plano diretor de 2008. Explicou ao público que o 
Plano Diretor é quem dirige o desenvolvimento e o futuro do 
município e que tem a função de organizar a urbanização do 
território municipal.  A Arquiteta fez a exposição falando sobre o 
motivo da reunião, a importância da criação do conselho, 
importância da representatividade dos diversos setores do 
município e da participação de todos no processo de melhoria 
contínua na ordenação do Planejamento Urbano do Município. 
Esclareceu que tudo isto é feito através dos trabalhos de revisão do 
Plano Diretor Participativo. Após a explanação, abriu para dúvidas 
dos presentes. Perguntada sobre como fazer em relação à ausência 
de moradores da Macrozona Vila Nova na reunião, a Arquiteta 
salientou da importância do preenchimento dessa vaga. Foi 
sugerido um novo chamamento de moradores dessa zona, para a 
3ª reunião da Conferência que será realizada no dia 29/11/2018 em 
Santa Isabel. Perguntada sobre como funciona a capacitação dos 
novos conselheiros eleitos, Arquiteta Bianca respondeu que 
reuniões serão feitas com esse objetivo, a partir do inicio de 2019, 
uma vez por mês ou mais, conforme o calendário de revisão do 
plano diretor. Toni falou sobre a importância da participação da 
população na revisão do Plano Diretor. Que foi feito ampla 
divulgação sobre as reuniões. Munícipe falou da importância da 
participação, não apenas do conselheiro, mas também de seu 
suplente no processo de revisão do Plano. Criticou aqueles que 
reclamam do Plano, mas não se interessam em participar do 
processo de Revisão. Bianca ressaltou sobre a importância questão 
das datas estabelecidas em um cronograma. A sessão foi 
encerrada. 

Conselheiros Escolhidos: 

Titular: Francisco Prim – Rua Floriano Meyer, 303. 

Suplente: Carlos Augusto Imich Medeiros – Av. Cel. Antônio 
Lehmkuhl. 

 



____________________________________ 

Relator: Engº Carlos S.Thiago de Carvalho.   

     


