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ATA Nº 002/2019 COMISSÃO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVA 

NOMEADA ATRAVES DAS PORTARIAS Nº 7.164/2018, 7.238/2019 E 7.260/2019). Aos 

19 dias do mês de junho de 2019, na Rua Engenheiro Urbano de Pádua Araújo, 28 na Sala 

da Secretaria Municipal de Obras Viação e Serviços, as 09hrs:30min, reuniram-se em 

reunião os seguintes membros da comissão de Revisão do Plano Diretor Participativo que 

assinaram a lista de presença, sendo: Felipe Gustavo Pascutti (Secretaria de Obras); Antonio 

Luvizotto Neto (Secretaria de Obras); e como convidada Camila Rodrigues de Moraes 

Claudio (Arquiteta Urbanista da Secretaria de obras) e representando a Empresa vencedora 

da Licitação o Sr. Thiago Gomes (Arquiteto Urbanista sócio e consultor em infraestrutura. 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, além de 

pontos importantes no que tange as áreas de parcelamentos de solo, matrizes municipais e 

programas digitais que o município utiliza. Em explanação o representante da empresa 

vencedora do processo licitatório POLO PLANEJAMENTO comentou da necessidade de 

uma reunião com todos os membros da comissão, esta por sua vez servirá para sanar 

duvidas, apresentar a empresa e seu corpo técnico e estabelecer a estratégia de ação. 

Ressaltou 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. O Coordenador concordou e marcou a 

data de 15 de agosto de 2019, as 10 horas da manhã no salão nobre da Prefeitura Municipal 

para a realização da reunião, além disso em comum acordo ficou determinado que a ordem 

de Serviço para inicio do serviço será emitida no dia 01/08/2019, data esta que será iniciado 

efetivamente os trabalhos, e será ponto de partida dos 10 meses para o termino. Ainda 

caberá ao coordenador formular oficio circular informando os membros da data da reunião e 

sua pauta. Assim foi considerada encerrada a reunião, sendo esta ATA assinadas pelo 

coordenador, vice coordenador da Comissão, Camila Rodrigues de Moraes Claudio e Thiago 

Gomes. 

 

 

 

 

 

  Felipe Gustavo Pascutti           Antonio Luvizotto Neto 

Coordenador da Comissão    Vice Coordenador da Comissão 

 

 

 

 

 

 

  Camila Rodrigues de Moraes          Thiago Gomes 

Arquiteta Urbanista Secr. Obras    Polo Planejamento 

 


