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ATA Nº 001/2019 COMISSÃO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVA 

NOMEADA ATRAVES DAS PORTARIAS Nº 7.164/2018 E 7.238/2019). Aos 5 dias do 

mês de junho de 2019, na Rua Engenheiro Urbano de Pádua Araújo, 28 no Salão nobre do  

Paço Municipal, as 09hrs:30min, reuniram-se em reunião os membros da comissão de 

Revisão do Plano Diretor Participativo que assinaram a lista de presença, sendo: HA DOC 

Ronaldo França dos Santos (SAAEC); Felipe Gustavo Pascutti (Obras); Samara Zanetti 

(Agric. Abast. E Meio Ambiente); Marcio Luiz Luvizotto (Conselho do Meio Ambiente); 

Hislaine Picone (Planejamento); Fernanda Miguel Grando (Obras); Emílio Paschoal 

Guariglia (Associação Comercial e Industrial); Amilton Fernandes Batista Lourenço 

(Trabalho Emprego e Desenvolvimento Econômico); Silvana Raquel Schiavi Fernandes 

(Promoção Social); Archimedes Rogério (Conselho do Idoso); Maria Cristina da Silva 

Serrão (Conselho da Assistência Social); Ivan Vagner Marcon (Professor Educação Básica); 

Valdivino Grisotto (Educação e Cultura); Meire Cristina Citroni de Almeida (Cultura); 

Antonio Luvizotto Neto (Obras); Mauro André Frare (Vereador); John Santos Veloso 

(Segurança Transito e Defesa Civil); Claudio Anselmo M. Taborda de Araújo Júnior 

(Transito); Camila Thomazella Silveira Domingues (Câmara dos Vereadores) e Juliana 

Luvizotto (OAB). A Coordenação do trabalho foi assumida pelo Sr. Felipe Gustavo Pascutti 

onde redigiu também esta ATA. Foram colocados em pautas assuntos ao desenvolvimento 

da Revisão do plano diretor participativo, como a estratégia que será adotada para o 

trabalho, o custo estimado e a licitação referente à contratação de profissional especializado. 

Em explanação o coordenador informou que a Prefeitura Municipal estabelecerá a estratégia 

de contratar por meio de Processo Licitatório, profissional especializado na área, para 

condensar informações a serem repassadas por todos os setores governamentais municipais, 

revisar o diagnostico, mapas e Lei do plano, assim de propor uma regulamentação no que 

condiz o código de obras e de posturas. Foi ressaltado que a participação de todos os 

membros será imprescindível, pois caberá a comissão o dever de informar, analisar e 

vistoriar o conteúdo a fim de deixar o objeto proposto o mais aplicável a realidade do 

Município. Ainda o coordenador pediu aos membros que escolhessem em seus 

departamentos, pessoas que por ventura possam representa-los no caso de ausência em 

alguma reunião, para tanto apresentou uma tabela com dados mínimos para o preenchimento 

e retorno a coordenação. Disse ainda que irá encaminhar aos membros da comissão cópia do 

diagnóstico do plano em suas respectivas áreas, para que os membros tenham melhor 

entendimento do trabalho a ser executado. Solicitou que os membros que quiserem relatar 

dificuldades e problemas, apresentando soluções para cada caso, devendo ser encaminhado 

para coordenação. Foi entregue aos membros cópias das Portarias de nomeação. Duvidas 

foram sanadas no decorrer da reunião. A comissão fez duas solicitações uma solicitando a 

presença do departamento jurídico nas reuniões e outra de nomear como membros 

funcionários das Secretarias Municipais de Saúde, Esportes, Turismo, isso será encaminhado 

ao Gabinete e departamento jurídico para providencias. Assim foi considerada encerrada a 

reunião, sendo esta ATA assinadas pelo coordenador e vice coordenador da Comissão e 

anexado lista de presença com assinatura dos membros participantes. 

 

 

 

 

 

  Felipe Gustavo Pascutti           Antonio Luvizotto Neto 

Coordenador da Comissão    Vice Coordenador da Comissão 


