ATA DA _________ REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA
GERAL
ASSOCIAÇÃO FORO METROPOLITANO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ
AÇU
CNPJ 26.926.068/0001-90

Data: 08/10/2018
Horário de Início: 19:30
Convocado por: Rafael Mayer

Local: Sede da Associação
Horário de Termino: 20:30
Relatoria: Paulo Ricardo Debatin

Objetivo da reunião: Abertura dos trabalhos; Leitura da ata anterior; Pauta aberta; Conclusão dos
trabalhos.
Participantes
Rafael Mayer
Paulo Roberto Sada Graf
Marcelo Graf
Paulo Ricardo Debatin
Lávio Lúcio Dalfovo
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Eventos da pauta: Leitura da Ata anterior; Paralisação das obras de sistema de esgotamento
sanitário e ETE - Estação de Tratamento de Esgoto e distribuição de água imprópria ao consumo
da população no Município de Balneário Piçarras; ETE - Estação de Tratamento de Esgoto
(Ambiental) e distribuição de água imprópria ao consumo da população no Município de Itajaí
(SEMASA); integração dos órgãos e instituições da Segurança Pública e Defesa Social dos
Municípios de Balneário Piçarras, Barra Velha e Penha; Agendamentos e calendário de execução
das atividades do Foro; Fala do Presidente.
Ementa das resoluções: Presentes os membros da DE acima nominados, o Presidente reforçou os
propósitos da Associação Foro Metropolitano da Foz do Rio Itajaí Açu, para a execução do seu
objeto social; e, Realizado leitura da ata anterior.
Apontamentos principais: Os membros da DE passaram a discutir os eventos da pauta, restando
deliberado que o 1º vice-presidente e o presidente ficam encarregados de analisar as reclamações
pessoalmente recebidas em relação à Ambiental e Semasa, ao passo que o vice-presidente do
observatório regional e o Secretário Geral ficam responsabilizados pelo estudo da paralisação do
sistema de esgotamento sanitário e ETE, bem como da demanda relacionada à distribuição de
água imprópria ao consumo da população no Município de Balneário Piçarras (CASAN). O
Presidente solicitou ao Secretário Geral que conclame os Presidentes dos Consegs – Conselhos
Comunitários de Segurança dos municípios de Balneário Piçarras, Barra Velha e Penha para uma
discussão a respeito da integração de políticas públicas voltadas à segurança dos municípios, de
forma que a região possa ser contemplada com um Plano Metropolitano de Segurança Urbana e
Prevenção à Violência, ou até mesmo identifique na comunidade lideranças capazes de formar
um Grupo de Trabalho de Segurança Regional, integrando os três municípios. Presidente declara
encerrada a reunião e solicita a todos ações para complementação dos trabalhos a serem
executados pelo Foro.
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