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Igor do gabinete abriu a reunião e o prefeito João Victor agradeceu aos 

presentes pela disponibilidade em participar de tão importante projeto para a 

cidade e afirmou todo apoio para que se construa um importante documento 

que orientará o desenvolvimento da cidade para os próximos anos. 

 

Foi apresentada a proposta de elaboração do Plano Diretor Municipal a um 

grupo inicial de pessoas convidadas a participar do projeto e que terão a 

responsabilidade de escolher outras da comunidade para participar dos Grupos 

Temáticos. 

 

Os slides apresentados constam neste site ou acessar link 

Pontuou-se sobre a importância de identificar temas transversais os quais 

poderão ser tratados entre os Grupos Temáticos.  

 

Outros temas, não previstos inicialmente na proposta, poderão ser incluídos e 

temas definidos atualmente em algum grupo poderão mudar para outros 

grupos. Prevê-se que o ajuste de nomes, temas e conceituações possam ser 

dirimidos nos primeiros três meses de trabalho. 

 

Foram propostos, inicialmente, 7 Grupos Temáticos e a relação com as pessoas 

convidadas é: 

Saúde: Dr. Edison e Jaime 

Educação: João Paulo Pontes, Dalva e Elvira Galante 

Segurança: Gibim, Fernando Habr, Jose Geraldo e Adilson 

Conservação do Patrimônio: Sandra e Stella 

Turismo: Cesar, Jorge, Carol, Leilane e Valter 

Meio Ambiente: Anderson, Álvaro e Bruno Kaiser 

Zoneamento: Fabio, Igor, Toninho 

Lembrando que os Grupos Temáticos deverão ter 6 componentes sendo um 

deles quando possível vereador. 

https://desenvolvimentolocalcom.files.wordpress.com/2022/10/apresentacao-pdm-revisao-4.0.pdf


 

Cada grupo deverá definir um coordenador que terá a função de animar 

incentivando à participação, mediar garantindo a palavra a todos, sumarizar 

resumindo a produção do grupo e sistematizar e registrar um resumo das 

reuniões. A escolha do coordenador será feita pelo próprio grupo que deve 

levar em conta a disponibilidade, habilidade e experiência para realizar essa 

gestão. 

Presentes: João Pontes, Gibim, Fernando, José Geraldo, Adilson, Cesar, Jorge, 

Carol, Leilane, Valter, Anderson, Alvaro, Bruno, Igor, Toninho 


