
 

 

ATA DE AUDIÊNCIA DATA: 16/10/2019 

 
Objetivo da Audiência: Realização da 
Leitura Comunitária 

Início: 20h00 

Término: 21h45 

Local: Câmara dos Vereadores - Rua Prefeito José Higino Martins, 
nº 42, Centro - Águas Mornas - SC, 88150-000. 

 

 

Tema 

Evento comunitário com o objetivo de subsidiar a Leitura Comunitária e setorial 

do Município para elaboração da 2ª etapa (Leitura da Realidade Municipal) do 

processo de Revisão do Plano Diretor Participativo de Águas Mornas/SC. 

 

 

Descrição 

A 1º Audiência Pública de Elaboração da Revisão do Plano Diretor Participativo 

(PDP) de Águas Mornas ocorreu no dia 16/10/2019, na Câmara de Vereadores 

localizada na Rua Prefeito José Higino Martins, nº 42, Centro - Águas Mornas – 

Santa Catarina, com início às 20h00, de acordo com o Edital de Convocação nº 

2180120, publicado na segunda-feira, dia 02/10/2019. Inicialmente, o Secretário 

de Administração e Finanças (Presidente do Conselho de Desenvolvimento 

Integrado) Toni Jochem realizou a abertura dos trabalhos, destacando a 

importância da revisão do PDP, apresentando imagens do século XVIII com os 

primeiros registros de zoneamento da região onde hoje se encontra o município 

de Águas Mornas. Em seguida, passou a palavra para o Engenheiro Daniel 

Ferreira Furtado da Empresa Líder Engenharia e Gestão de Cidades que conduziu 

a apresentação com os objetivos: dar início à participação pública no processo de 

revisão do PDP; esclarecer o que é o PDP, os processos e as etapas da revisão, 

a sua importância e a necessidade de participação popular; e realizar a leitura 

inicial das necessidades e aspirações da comunidade. A apresentação foi 

realizada com o emprego de slides relacionados com os objetivos anteriormente 

destacados. Foi apresentado o detalhamento das atividades de cada uma das 

etapas de elaboração do PDP, as quais definidas pela Minuta do Regimento Geral 



 

 

do Processo de Revisão do Plano Diretor Participativo de Águas Mornas, e que 

foram aprovadas pela população participante, sendo as seguintes: Etapa I - 

Preparação do processo de planejamento participativo; Etapa II - Leitura da 

Realidade Municipal e Avaliação do Plano Diretor Participativo vigente; Etapa III - 

Formulação de propostas para revisão do Plano Diretor Participativo; Etapa IV - 

Versão Preliminar do Plano Diretor Participativo Revisado e Consulta Pública; 

Etapa V - Conferência Final e Consolidação do Projeto de Lei do Plano Diretor 

Participativo Revisado. Ao final da apresentação da Empresa os munícipes, que 

totalizaram 60 participantes, foram divididos em seis grupos, e cada grupo 

preencheu um questionário apresentando as problemáticas e as potencialidades 

do município em relação a dez temas centrais relacionado com o PDP, quais 

sejam: Infraestrutura Municipal sobre o Saneamento Básico; Ocupações 

Irregulares; Infraestrutura Municipal sobre a Pavimentação e Iluminação Pública; 

Equipamentos Públicos; Saúde; Educação; Segurança Pública; Preservação do 

Meio Ambiente; Mobilidade Urbana; Geração de Renda e Emprego. A aplicação 

dos questionários elaborados em forma de questões prioritárias para a realização 

da Leitura Comunitária entre os participantes da Audiência visam obter a 

percepção da sociedade sobre o Município por meio do levantamento de 

informações qualificadas e pertinentes junto à população que conhece 

efetivamente a realidade local. Ás 21h45 os participantes encerraram a 

elaboração dos questionários, entregando-os aos membros da Empresa Líder 

Engenharia, e o Secretário Toni Jochem encerrou a sessão agradecendo a 

presença de todos e convidando para uma confraternização com coffe-break 

disponibilizado pela Prefeitura Municipal.  

 


