
RELATÓRIO/ATA DE REUNIÕES                                                         
 

  

     

      

Data da Reunião: 23/08/2022    
 

  

Hora início: 09:00 Hora fim: 09:45       

Local: Online (Via Google meet)       

Município: Iomerê       

Assuntos: Reunião Técnica – com municipalidade para explicar processos 
                

PARTICIPANTES 

Sem lista 
                

NOTAS DE REUNIÃO 

No 23 de agosto de 2022 (vinte e três de agosto de dois mil e vinte e dois), às 09h00 (nove horas), de forma online, via 

plataforma meet, aconteceu a reunião técnica envolvendo a equipe técnica do Consórcio Interfederativo Santa Catarina – 

CINCATARINA e membros das Prefeitura/comissão. A reunião iniciou com o secretário Ricardo, falando que estavam ali 

reunidos membros da comissão e da prefeitura afim de entenderem os próximos passos do processo de revisão do Plano 

Diretor de Iomerê, momento esse que o Sr. Gustavo cumprimentou os presentes e disse que o processo de revisão seguirá 

os parâmetros estabelecidos na metodologia de trabalho e regulamentados no Regimento Geral, apresentando para os 

membros os passos previstos na metodologia, sendo: 1. Apresentação da Metodologia; 2. Diagnóstico - Leitura da 

Realidade, o qual é composto por uma leitura comunitária, mais uma leitura técnica (que apresentado pela Srta. Stella, que 

o município já tem em forma do diagnóstico urbanístico, mas será complementado com a análise da legislação municipal); 

3. Prognóstico; 4. Revisão das leis e elaboração da versão Preliminar; 5. Validação popular das propostas de minutas de 

lei; 6. Revisão final das minutas e 7. Entrega Final. E após explicado um a um dos passos acima, Sr. Gustavo salientou a 

importância de definir o local para as reuniões comunitárias, e apresentou um mapa elaborado pelo CINCATARINA, 

sugerindo duas reuniões, sendo uma na área central (englobando área urbana e rural) e uma na comunidade de Bom 

Sucesso (englobando á área rural). Sr. Gustavo e Stella explicaram sobre como funcionam as reuniões comunitárias, que 

elas são abertas a todos, e que o conteúdo apresentado em ambas será o mesmo (para que não haja diferença de áreas) 

também reforçou-se a importância de ter no local, mesas e cadeiras para aplicação da dinâmica. Após, o Sr. Gustavo pediu 

se a municipalidade estava de acordo com os locais, e após pedirem se as outras comunidades poderiam participar em 

qualquer uma das reuniões, e sendo respondido afirmativamente, a municipalidade concordou com os locais. Após, houve 

um debate sobre datas e cronogramas, sendo explicado que o próximo passo agora, será, a palestra técnica para os 

membros da comissão, e posteriormente as reuniões comunitárias. Sr. Ricardo, solicitou se poderia já ser agendada a 

palestra técnica, e após conversa, ficou definido que a mesma ocorrerá na data de 30 de agosto de 2022, ás 08h30min 

(oito horas e trinta minutos), de forma online. E as reuniões comunitárias seriam marcadas até o mês de outubro. Definidas 

essas questões, ficou a cargo do CINCATARINA ativar o formulário online no site (na qual foi explorado e explicado para 

os presentes de como funciona o site de revisão), para que comece o processo de publicidade do mesmo, bem como a 

elaboração de texto para envio a comissão, convidando-a para palestra técnica. Com isso se deu fim a reunião as 09h45min. 

(nove horas e quarenta e cinco minutos); 

 

Próximos passos CINCATARINA:  

1 – Reunião Técnica com a Comissão técnica;  

2 – Enviar link para divulgação do formulário online de contribuição da população;  

 

Próximos passos Município: 

1 – Identificar os locais para as reuniões comunitárias, contendo a infraestrutura mínima de mesas, cadeiras e internet.  
                 

 


