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ATA Nº 006/2019 COMISSÃO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVA
NOMEADA ATRAVES DAS PORTARIAS Nº 7.164/2018, 7.238/2019 e 7.260/2019. Aos
17 dias do mês de Outubro de 2019, na Rua Engenheiro Urbano de Pádua Araújo, 28 no
bairro Centro no Passo Municipal na sala de reunião do segundo pavimento, as 19hrs:00min
reuniram-se os membros da comissão de Revisão do Plano Diretor Participativo e moradores
em geral do município, sendo 23 pessoas que assinaram a lista de presença para a 3ª Oficina
Participativa da Revisão do Plano Diretor Municipal. A Coordenação do trabalho foi
assumida pela Empresa Polo Planejamento e a ATA foi redigida pelo Sr. Felipe Gustavo
Pascutti. O Coordenador da Comissão o Sr. Felipe Gustavo Pascutti iniciou os trabalhos
fazendo uma breve síntese do processo de revisão, a metodologia pensada para a contratação
de e apresentou a equipe técnica que coordenou o trabalho, sendo a Arquiteta Dra. Yara
Baiardi, a Arquiteta Mestre Tatiana Landi Araújo e o Arquiteto Mestre Thiago Gomes. Após
a apresentação assumiu os trabalhos a Arquiteta Dra. Yara Baiardi iniciou a apresentação em
Power Point, sendo: A apresentação explicou o que é o plano diretor e no caso desta oficina,
os desafios da área rural suas dificuldades e potencialidades, além de propostas. Apresentou
o passo a passo da revisão do plano e o plano de trabalho. Hoje estamos nas Etapas 2 e 3 que
estão dentro da fase 1 (Leitura), sendo 3 Fases com 9 Etapas no total, explicando cada uma
delas resumidamente. Explicou também como será a dinâmica nesta oficina. Hoje
especificamente o foco será a região Rural do Município, ou seja, a área fora do perímetro
urbano. Terminando a apresentação apresentou o site da prefeitura onde existe um campo
especial para a comunicação da Revisão do Plano Diretor. Deixou também contatos para
eventuais duvidas e questionamentos. Solicitou assim que todos usassem a mesa de reunião
para dar início à tarefa dividindo o grupo em dois, porem os presentes sugeriram fazer um
grande e único grupo e que a equipe da Prefeitura e da Empresa fizessem as marcações
necessárias em Post-it e nos mapas. Após a discussão e o termino das tarefas foi dado
encerramento às 22hrs:15min . O material produzido na oficina, como mapas e demarcações
em post-it, foram recolhidos pela empresa Polo Planejamento e serão parte integrante do
relatório 3. Tudo foi registrado pela assessoria de imprensa da prefeitura municipal por meio
de fotos. Assim foi considerada encerrada a reunião, sendo esta ATA assinadas pelo
coordenador da comissão e anexado lista de presença com assinatura dos participantes.
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