
RELATÓRIO/ATA DE REUNIÕES                                                          

  

     

      

Data da Reunião: 11/08/2021   
 

   

Hora início: 11:00 Hora fim: 11:30       

Local: Transmitido de forma online pelo Microsoft teams       

Município envolvido: Quilombo / SC       

Assuntos: Cronograma e metodologia de trabalhos  
                

PARTICIPANTES 

NOME ENTIDADE SITUAÇÃO ASSINATURA 

Bruna Pinheiro Chaise 
Secretaria Municipal de Controladoria 

Geral  
Suplente Online  

Lenoir Bigolin 
Secretaria Municipal de Indústria, 

Comércio e Turismo  
Titular 

Online 
  

Leonir Dallssaço 
Secretaria Municipal de Agricultura e 

Meio Ambiente 
Titular  Online  

Alcione Maria Bevilacqua 
Secretaria Municipal de Educação e 

Esportes 
Titular  Online 

Ediane Daiane Ramos de Melo 
Secretaria Municipal de Promoção 

Social 
Titular  Online 

César Allebrandt PCA Engenharia Titular Online  

Silvano de Pariz Prefeito Municipal - Online 

Bruna M. Prefeitura Municipal - Online 

Angélica CDM - Online 

Linda Maria - - Online 

Gustavo Marcondes CINCATARINA - Online 

Stella. S. Silveira CINCATARINA - Online 
                

NOTAS DE REUNIÃO 

A reunião iniciou com o Sr. Gustavo e a Srta. Stella saudando os presentes e informando a importância da comissão no 

desenvolvimento do plano diretor, sendo apresentado as etapas que já foram desenvolvidas e que agora se encontra na 

fase do diagnóstico (leitura técnica e leitura comunitária). Ressaltando, que para finalizar a parte de levantamento de dados 

comunitários, está pendente uma última reunião comunitária, prevista para o dia 24 de agosto de 2021. Após, foi mostrado 

quais os próximos passos a serem tomados e adentrado na próxima pauta, que se trata das revisões de materiais. Foi 

explanado que para a etapa, é necessário reuniões periódicas e análises coletivas de cada material entre os membros da 

comissão, frisando que deve ser enviado apenas em um único arquivo para a equipe do CINCATARINA e, posteriormente 

deverá ser marcado reunião para fechamento do conteúdo. Foi elucidado que para se manter um ritmo de trabalho, deve-

se estipular um prazo de 15 dias de análise de material, tanto para a comissão quanto para o CINCATARINA. Logo em 

seguida, os técnicos do CINCATARINA esclareceram que será reencaminhada a leitura técnica à comissão, e que, por ela 

ter sido concluída e encaminhada em 2020 alguns dados podem estar desatualizados, cabendo a comissão verificar. Na 

sequência foi explicado como acontecerá as análises de minutas de lei, onde será padronizado o seu envio e recebimento, 

no qual poderá ser realizada contribuições de forma direta (texto adicionado em turquesa e texto revogado em amarelo 

taxado) ou indireta (comentários), enfatizando ainda os critérios que devem ser levados em consideração na hora de analisar 

os materiais de forma coletiva, onde será adicionado ao final de cada artigo revisado, a data de aprovação quando este não 

tiver mais comentários. Foi falado ainda, que é importante realizar registros das reuniões internas da comissão, com o intuito 

de manter todos atualizados sobre o tema. Com o final da apresentação, foi questionado se todos concordam com o 

cronograma de 15 dias, sendo que alguns membros levantaram a possibilidade de aumentar este prazo para 20 dias, sendo 

aceito pela maioria presente. O Sr. Gustavo esclareceu comentou que após estes 20 dias, se não houver nenhum 

apontamento, o material será dado como aprovado, por fim, reforçou que será reenviado a leitura técnica, dando então por 

encerrada a reunião.  



Próximos passos do CINCATARINA: 

1-   Enviar leitura técnica para a comissão (grupo do WhatsApp e E-mail); 

                

 
REGISTRO DA REUNIÃO 

 

VOTAÇÃO 

REUNIÃO 11.08.2021 

Instituição Situação Nome Presença 
Prazo de 20 dias para análise 

de materiais 

A favor Contra Abstenção 

Secretaria Municipal 
de Controladoria Geral 

Titular Taffarel Antônio Simon Ausente    

Suplente Bruna Pinheiro Chaise Presente x   

Secretaria Municipal 
de Indústria, Comércio 

e Turismo 

Titular Lenoir Bigolin Presente x   

Suplente Rildo Beber Ausente    

Secretaria Municipal 
de Agricultura e Meio 

Ambiente 

Titular Leonir Dallssaço Presente   x 

Suplente Enio Copatti Ausente    

Secretaria Municipal 
de Administração e 

Planejamento 

Titular André Vendruscolo Ausente    

Suplente Diogo Álvaro Beckes Ausente    

Secretaria Municipal 
de Educação e 

Esportes 

Titular Alcione Maria Bevilacqua Presente   x 

Suplente Ivanete Bison Ausente    

Secretaria Municipal 
de Promoção Social 

Titular Ediane Daiane Ramos de Melo Presente   x 

Suplente Luís Henrique Hillesheim Ausente    

Câmara Municipal de 
Vereadores 

Titular Kauana Vailon Ausente    

Suplente Laerson Weirich Ausente    

PCA Engenharia Titular César Allebrandt Presente x   

  


