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Aos dezenove dias do mês de março do ano de dois mil e quatorze, realizou-se no Salão 1 

Ouro Negro na Prefeitura de Criciúma, a reunião extraordinária com os membros do 2 

Conselho de Desenvolvimento Municipal do Plano Diretor Participativo de Criciúma. Os 3 

trabalhos começaram às 19h e 15 min., com a presença dos membros relacionadas na lista 4 

de presença parte integrante desta ata. A reunião foi aberta pelo Secretário de infraestrutura, 5 

Mobilidade Urbana, arquiteto André de Luca que agradeceu a presença de todos nesta data, 6 

e passou a palavra ao Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Econômico,  Sr. Jader 7 

Jacó Westrup que também agradeceu a presença de todos e fez uma breve apresentação e 8 

explanou a respeito das funções da nova secretaria de planejamento e exaltou a importância 9 

do conselho e das câmaras temáticas para o desenvolvimento do nosso município. 10 

Posteriormente passou a palavra ao arquiteto Giuliano Colossi que fez a apresentação da 11 

pauta da reunião, conforme encaminhado na convocação da mesma, ou seja, 1º a Indicação 12 

de nomes e eleição do Presidente, do Vice-presidente e da Secretaria executiva do 13 

Conselho; 2º Escolha e divisão de 13 membros do Conselho para a participação em cada 14 

uma das 06 Câmaras Temáticas; e 3º Definição do calendário das reuniões ordinárias 15 

durante o ano de 2014. Para a indicação do presidente, foi indicado o advogado Juliano da 16 

Silva Deolindo, por sua participação na elaboração da estrutura do PD, e sua qualificação 17 

técnica para assumir a presidência, foi sugerido a indicação do secretário Jader Westrup 18 

para a vice-presidência. O arquiteto Giuliano Colossi ressaltou que a secretaria executiva já 19 

foi indicada pelo Prefeito Márcio Búrigo. Aos participantes da reunião foi perguntado se 20 

havia alguém que gostaria de se candidatar como presidente, e o Sr. Tiago Henrique 21 

Stangherlin colocou o seu nome a disposição. Houve por parte da Sra. Elizete de Oliveira 22 

Machado e do Sr. Diógines Nunes Almeida o questionamento de que cada um dos 23 

indicados fizessem a sua apresentação pessoal e profissional. Após as apresentações foi 24 

iniciada a votação, como resultado os votos foram: 49 (quarenta e nove) votos para Juliano 25 

da Silva Deolindo, nenhum voto para o Tiago Henrique Stangherlin e nenhuma abstenção. 26 

E o Sr. Jader Westrup foi eleito como vice-presidente por aclamação. O Sr. Clodenir César 27 

Michels solicitou que o Sr. Jader fizesse uma pequena apresentação de sua carreira 28 

profissional para os que não o conheciam. Após a apresentação foi informado aos 29 

participantes o nome dos componentes da Secretaria Executiva do CDM, que são os 30 

servidores municipais: arquiteta Tânia Barcelos Nazari, Engenheira Líliam Búrigo Jacinto, 31 

Advogada Maria Ângela Mattos e o Arquiteto Giuliano Colossi. Na sequência foi 32 

apresentada a relação das Câmaras Temáticas, sendo essas: I – Instrumentos de indução 33 

do Desenv. Urbano, II – Acompanhamento e controle do Plano Diretor, III – Revisão da 34 

Legislação Urbanística, IV – Política e Hierarquia do Sist. Viário e da Mobilidade, V – 35 

Planos e Programas especiais e VI – Acompanhamento e Revisão do Código Tributário, 36 

Planta genérica de valores, Plano Plurianual de Investimentos, Diretrizes 37 



Orçamentárias. Foi sugerido que as entidades se reunissem com seus pares para indicar os 38 

nomes das entidades para participar dessas câmaras temáticas. Após a reunião das mesmas 39 

a listagem foi lida para os presentes, sendo esta parte integrante desta Ata. O calendário das 40 

reuniões ordinárias do ano de 2014 foi apresentado para participantes, lembrando que 41 

eventualmente poderemos ter reuniões extraordinárias e/ou não ter reuniões devido ao 42 

andamento dos trabalhos e dos assuntos tratados nas reuniões das comissões. Foi informado 43 

da existência de muitos processos administrativos que questionam a respeito do 44 

zoneamento de uso do solo, os quais devem de acordo com a Lei nº 095/2012, ser 45 

discutidos também nas câmaras temáticas e posteriormente analisados pelo Conselho. 46 

Sugeriu-se o dia 27.03.2014 para a reunião da câmara de acompanhamento e controle do 47 

Plano Diretor, às 19h em local a ser definido posteriormente e comunicado aos 48 

participantes desta câmara temática. No final da reunião o secretário Jader Jacó Westrup 49 

agradeceu ao comprometimento dos presentes neste processo que se inicia e passou a 50 

palavra ao Presidente eleito do Conselho o advogado Juliano da Silva Deolindo que 51 

agradeceu aos participantes e desejou a todos um ótimo trabalho neste período que se 52 

inicia. Esgotados os assuntos encerraram-se os trabalhos. Eu, Giuliano Colossi lavrei a Ata, 53 

que depois de lida e aprovada, será por todos os presentes assinada.   54 


