
ATA DA 1ª REUNIÃO TÉCNICA DO GRUPO DE TRABALHO. 
 
Aos três dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às 
nove  horas, na sala de reuniões do prédio da Prefeitura Municipal de Águas 
Mornas, situado na Praça José Adão Lehmkuhl, 62, Centro, neste município, 
reuniu-se o Grupo Técnico (nomeado pelo Decreto Municipal  nº 016/2019, 
de 08.04.2019) para tratar do processo de revisão do Plano Diretor 
Participativo de Águas Mornas. Iniciando a reunião, o Secretário de 
Administração e Finanças, Sr. Toni Jochem, como membro do Grupo de 
Trabalho agradeceu a presença de todos e os colocou a par do andamento do 
referido processo revisão do Plano Diretor Participativo. A reunião contou 
com a presença do engenheiro civil  Robson Resende, representante da 
empresa Líder Engenharia, responsável técnica pela revisão do plano. O 
senhor Toni Jochem solicitou empenho e agilidade no processo de revisão, 
contido, mas sem que pulassem nenhuma fase, pois considera importante que 
flua da melhor maneira possível e na mais estrita observância da legislação 
em vigor. Passando em seguida a palavra aos presentes para que todos 
fizessem sua auto apresentação para os membros do Grupo de Trabalho; em 
seguida o engenheiro civil Robson Resende fez uma breve apresentação da 
empresa Líder Engenharia e do trabalho que pretende realizar em Águas 
Mornas. Frisou que é de suma importância a participação de todas as 
secretarias municipais, em todo o processo, no sentido de fornecer/coletar 
dados e informações de cada área específica. Na sequencia, informou que 
será feita a leitura técnica, comunitária e revisão da legislação, trazendo 
assim um raio x do município, sugeriu a realização de duas audiências 
públicas, salientou que a primeira questão a ser analisada seria a definição 
do perímetro urbano, fez ainda um esboço de como será o andamento dos 
trabalhos e as orientações na montagem do processo e a metodologia a ser 
adotada, apresentando as etapas e o organograma que julga adequados. 
Concluindo o mesmo ficou a disposição para esclarecer quaisquer dúvidas e 
comentou sobre a agilidade da comunicação entre os membros do GT via  e-
mails e do grupo criado no WhatsApp, exclusivamente, para esta finalidade, 
recomendando a sua utilização. Após, às onze horas, devolveu a palavra ao 
Secretário de Administração e Finanças, Sr. Toni Jochem, o qual informou 
que assim que possível será agendado a próxima reunião do GT e também 
do Conselho de Desenvolvimento Integrado – CDI para a sequencia dos 
trabalhos de revisão do Plano Diretor Participativo, encerrando assim a 
reunião agradecendo a presença de todos. 
Presentes à reunião: 
  

1.        Toni Jochem 
2.        Aujor Hilleshein 
3.        Juarez Alexandre Kuhnen 



4.        Carlos S. Thiago de Carvalho 
5.        Robson Resende. 
  
  
Relator: Aujor Hilleshein 

 


