
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO 
INTEGRADO-CDI, DE ÁGUAS MORNAS 

 
Aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às nove 
horas, no Auditório da Câmara Municipal de Vereadores, situado na Rua 
Prefeito José Higino Martins, 42, Centro, neste município, reuniram-se os 
membros do Conselho de Desenvolvimento Integrado de Águas Mornas, 
devidamente nomeados pelo Decreto nº 011/2019, e de acordo com o  Edital 
de Convocação publicado no Diário Oficial do Município, publicação sob nº 
2180123, no dia  02.10.2019. Iniciando a reunião o Presidente do Conselho de 
Desenvolvimento Integrado, Toni Jochem, agradeceu a presença de todos e 
informou a pauta do dia, que seria a apresentação, discussão e votação do 
Regimento Geral para o processo de Revisão do Plano Diretor Participativo, 
do seu  respectivo Fluxograma e de uma apresentação do Sistema de 
Georreferenciamento cuja implantação  está em fase de conclusão junto à 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Comunicou, a título de 
informes, que está disponível no website da prefeitura municipal, até o dia 
28 de outubro, a Consulta Pública sobre o processo de revisão do Plano 
Municipal de Saneamento Básico para manifestação pública dos 
interessados pedindo ampla divulgação entre a sociedade; lembrou ainda que 
os carnês de IPTU do exercício 2019 estão disponíveis para retirada na 
prefeitura ou através do website da prefeitura; destacou que as Leis 
Municipais, em sua versão consolidada, também estão disponíveis na página 
da prefeitura. Dando continuidade informou a todos sobre a contratação da 
empresa Geosimples, que está implantando o sistema georreferenciado junto 
à prefeitura municipal. Passando em seguida a palavra ao Senhor Emílio 
Lopes que fez uma breve explanação sobre a atuação da empresa Geosimples 
e a implantação do sistema no município, referente ao recadastramento 
imobiliário de todo o perímetro urbano e na zona rural, a sua malha viária, 
cujas atividades estão em andamento. Frisou que o sistema Geosimples irá 
contribuir com mais transparência do cadastro imobiliário do perímetro 
urbano, tendo mais controle e acima de tudo fará justiça a todos os 
contribuintes. Na sequência o Presidente do CDI, Toni Jochem, passou a 
palavra ao Engenheiro Daniel Ferreira Furtado, representando a empresa 
Líder Engenharia & Gestão de Cidades, um dos responsáveis pela 
coordenação técnica da revisão do Plano Diretor Participativo, que fez a 
apresentação da proposta do fluxograma que estabelece as regras gerais para 
a revisão do Plano e também a minuta do Regimento Geral, destacando 
detalhadamente cada etapa que será seguida no processo de revisão. Após 
devolveu a palavra ao Presidente Toni Jochem, para que conduzisse a 
votação do mencionado Fluxograma e Regimento Geral do Processo de 
Revisão do Plano Diretor Participativo, sendo ambos aprovados pelo 
Conselho de Desenvolvimento Integrado. O mencionado Regimento Geral 



será publicado em forma de anexo no Decreto nº 061/2019. Nada mais foi 
tratado e o Presidente encerrou reunião, às vinte horas, agradecendo a 
presença de todos, notadamente à dos Conselheiros, dos Vereadores, do 
Vice-Prefeito e demais participantes. 
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