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EDITAL DE CHAMAMENTO Nº  001/2013   

 
 

  O PREFEITO MUNICIPAL DE CRICIÚMA, no uso de suas atribuições legais, e  

 

  Considerando o disposto no art. 94, inciso VIII, da Lei Complementar nº 095/12 que  

dispõe sobre o novo Plano Diretor no município de Criciúma, a fim de formar o CONSELHO 

DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, no que toca a participação dos delegados do Plano Diretor, 

requer seja indicado por estes, a nomeação de integrantes para compor dito Conselho. 

   

Para tanto, os delegados deverão reunir e nomear os membros que participaram 

efetivamente da elaboração do plano, representantes na seguinte proporção: 

 

  a) dois representantes da 1ª Região, com os respectivos suplentes; 

  b) um representante da 2ª Região, com o respectivo suplente; 

  c) dois representantes da 3ª Região, com os respectivos suplentes; 

  d) seis representantes da 4ª Região, com os respectivos suplentes; 

  e) dois representantes da 5ª Região, com os respectivos suplentes; 

  f) um representante da 6ª Região, com o respectivo suplente; 

  g) dois representantes da 7ª Região, com os respectivos suplentes; 

  h) um representante da 8ª Região, com o respectivo suplente; 

  i) dois representantes da 9ª Região, com os respectivos suplentes; 

  j) um representante da 10ª Região, com o respectivo suplente. 

 

  Informamos ainda que, uma vez recebido o nome dos representantes de cada região, o 

Poder Executivo formalizará a indicação mediante Decreto 

 

Enviar as indicações via ofício, com maior urgência, para o seguinte endereço: 

Gabinete do Prefeito 

Rua Domênico Sonego nº 542  

CEP 88804-050 – Criciúma – SC 

 

Maiores informações serão prestadas na Secretaria Municipal do Sistema de 

Infraestrutura, Planejamento e Mobilidade Urbana, no horário das 8 às 17 horas. 

  

Paço Municipal Marcos Rovaris, 5 de julho de 2013. 

 

 

 

 

MÁRCIO BÚRIGO 

Prefeito Municipal 

 

 

 

Tê/erm. 


