
Plano Diretor de 
Santo Amaro da Imperatriz

Reunião Núcleo Gestor

12 de março de 2017 às 18h30
na Prefeitura

Calendário das
atividades

A definição e o detalhamento das etapas e das principais
atividades compreendidas são o primeiro passo para o
planejamento do calendário do processo.

No entanto, é oportuno
destacar que é da natureza de
processos participativos de
planejamento urbano certa
imprevisibilidade, devido a
complexidade dos componentes
relacionados, por exemplo:

necessidade de remarcar ou refazer
eventos participativos;

desenvolvimento ou recebimento de novos
documentos e estudos técnicos;

necessidade de analisar com mais detalhamento
alguma informação técnica importante;

necessidade de buscar novas informações
técnicas e com a sociedade;

tempo de obtenção de dados com outras
instituições públicas e particulares;

demandas da sociedade por
esclarecimentos;

demandas e deliberações
do Núcleo Gestor;

demais imprevistos.

A Prefeitura, orientada pela Assessoria de Planejamento Urbano,
revisou o calendário  do Plano Diretor referente ao primeiro
semestre de 2018, pré-definindo datas para os principais
eventos participativos.

Assim como o Regimento Geral, o calendário das principais
atividades, que é a materialização no tempo das etapas definidas
no Regimento Geral, deverá ser aprovado pelo Núcleo Gestor ao
longo do processo.

Logo, é importante considerar que os calendários
eventualmente poderão sofrer ajustes, e que a garantia à
sociedade de que o Executivo está cumprindo seu papel de
conduzir o processo dentro da legalidade e da boa técnica
está, principalmente, na pactuação do Regimento Geral e na
fiscalização do seu cumprimento pelo Núcleo Gestor - e por
toda a sociedade que deverá ter acesso aos documentos
produzidos e deliberações tomadas.

DELIBERAÇÃO DO
NÚCLEO GESTOR

28/MAR Área Comunitária 1

Centro

Centro de Idosos

19h30

02/ABR Área Comunitária 2

São Francisco

Igreja

20h

04/ABR Área Comunitária 3

Sul do Rio

Colégio Silveira de Matos

19h30

05/ABR Área Comunitária 4

Fabrício

creche

19h30

09/ABR Área Comunitária 5

Vila Santana

Igreja

19h30

11/ABR Área Comunitária 6

Caldas

Escola

19h30

12/ABR Evento Setorial

Entidades

Centro de Idosos

19h30

Vargem dos Pinheiros
passou para Área
Comunitária do Sul do Rio

Reunião Vila Santana na Igreja

Pagará, Santa Luzia, Cova
da Onça e Calemba junto
com B. São Francisco
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