PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO
Região dos Lagos – Estado do Rio de Janeiro
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
COORDENADORIA GERAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Cabo Frio, 23 de Setembro de 2020.
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO PLANO DIRETOR DE CABO
FRIO DO ANO DE 2020.
Aos 23 dias do mês de setembro do ano de 2020, realizada e transmitida pela Plataforma
digital “Google Meet” com início às 14h10. Reuniram-se os participantes presentes; Felipe de
Oliveira Araújo e Rafael Trindade representantes da SEDESC, Ana Cândida e Gislayne Dias
representantes da PROGEM, Aline Lima representante da SECMA, Bruna Martins
representante da SEMMURB, Daniel Oliveira representante da SECFA, Luiz Sergio dos
Santos Souza e Manoel Elias Ibraim ambos representantes da ASAERLA, Gustavo Rosa de
Andrade representante da ACIA, Felipe Borel representante do IPHAN, Carlos Cunha
representante da Associação de Hotéis e Turismo de Cabo Frio e Luiz Caetano representante
da FIRJAN. Ausentes; representantes da SEMAG, STTRCF. Com presenças devidamente
registradas, para deliberarem quanto a Eleição da Mesa diretora. Pauta Única, Votação da
Mesa Diretora. Para presidir os trabalhos foram indicados Sr.Felipe Araújo e o Sr Gustavo
Rosa, pela SEGOV, atendendo o inciso do Regimento Interno do Consepla. Iniciou lendo o
edital de convocação n° 01 e explicando o motivo do cancelamento da reunião datada em
15/09/2020, motivado pelo Decreto n° 6332/2020, em anexo e iniciando os trabalhos Sr.
Felipe Araújo pergunta se houve formação de chapa para eleição da Mesa Diretora. Sr. Felipe
se candidata para presidente, não houve mais inscritos. Sr. Luiz Caetano pede esclarecimento
quanto ao período dos membros, se seria de 3 anos ou 3 meses, por conta se houver troca de
governo. Sr. Felipe explica que os nomeados pelo prefeito, serão exonerados caso houver troca
de governo. Porém os entes da sociedade civil não troca, completa mandato de 3 anos.
Continuado a formação, pergunta se alguém se candidata a composição da diretoria. Sr. Luiz
Caetano representante da FIRJAN, sugere que seja criada a chapa com a mesma mesa diretora
anterior, como Presidente Sr, Felipe Araújo, Vice Presidente Sr. Gustavo Rosa e Secretario
Sr. Manoel Elias Ibraim. Os três aceitam formar a chapa. Não havendo mais inscritos iniciase a eleição. Gustavo Rosa representante pela ACIA, diz que se essa forma for a melhor que
permaneça e vota a favor da chapa. Sr. Ibraim representante da ASAERLA, pede a palavra ao
presidente da ASAERLA Sr. Luiz Sergio e o mesmo não tem objeção e vota a favor da chapa.
PROGEM não tem objeção, SEMMURB, SECFA, SECMA votam na mesma chapa. IPHAN
agradece pela cadeira no conselho e vota na chapa composta, Associação de Hotéis e FIRJAN
acompanham o voto a favor da chapa. Chapa única votada com 10 votos, composta pelo
Presidente FELIPE ARAUJO, Vice Presidente GUSTAVO ROSA e Secretario MANOEL
ELIAS IBRAIM. Dada a posse, iniciam se os assuntos gerais. Sr. Felipe Araújo, disse que é
um honra e fala sobre a importância da revisão do PLANO DIRETOR, que para a próxima
reunião ordinária a Minuta versão 3 do Plano Diretor será apresentada para parecer do
CONSEPLA, devendo todos os conselheiros lerem a Minuta que está disponível no site desde
o dia 16/09/2020. O presidente informa ainda que a partir da próxima semana, Regimento
Interno, EIV – Estudo de Impacto de Vizinhança e todas as atas ficarão disponíveis no site
da PMCF na área do CONSEPLA. Continuando Assuntos Gerais, houve formação da Câmara
permanente de EIV. Sr. Rafael Trindade e PROGEM se propõem em serem consultores
técnicos. Formando a comissão pelos representantes da ASAERLA, FIRJAN, SEMMURB e
SECMA. O presidente solicita a aprovação da comissão pelos conselheiros. Todos aprovam.
Encerrando agradeceu Sr. Felipe de Oliveira Araújo a presença de todos. Informou que a
próxima reunião será marcada em breve e serão avisados pelo grupo de whatsapp. Nada mais
havendo a tratar, encerrada a Reunião as 17h10.
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