
ATA Nº 08/2016 – Reunião da coordenação da Revisão do Plano Diretor do 
Município com a Consultoria e Assessoria. 
 
Aos dez dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis às quatorze horas, 
na sala de reuniões da Secretaria de Urbanismo no paço municipal, reuniram-se a 
coordenação e assessoria de revisão do Plano Diretor, atendendo à convocação da 
Coordenadora da Equipe Técnica e Diretora do Departamento de Informação, 
Pesquisa e Planejamento Municipal Sônia Mara Nacke Faust, com a seguinte pauta: 
1) análise do estágio dos trabalhos; 2) revisão de cronograma; 3) definição para 
Audiência Pública; 4) compor equipe de acompanhamento por entidades públicas e 
sociedade civil; 5) Contrato com empresa de Consultoria e Assessoria. Presentes à 
reunião: Sônia Mara Nacke Faust Coordenadora da Equipe Técnica e Diretora do 
Departamento de Informação, Pesquisa e Planejamento Municipal DIPPM; Gervásio 
Alvício Kramer Secretário de Planejamento, Eduardo Augusto Scirea Secretário de 
Urbanismo; João Paulo Danieli da Secretaria de Urbanismo; Clécio Luiz Menegotto 
Secretário de Administração e Silmara Brambilla Strassburger diretora da empresa 
Lahsa Planejamento e Empreendimentos Ltda, empresa contratada para consultoria 
e assessoria na revisão e atualização do Plano Diretor. O Secretário de 
Planejamento, Gervásio Kramer abriu a reunião, expondo a situação quanto à 
evolução dos trabalhos de Revisão do Plano Diretor. Esclareceu que se houver uma 
decisão em concluir os trabalhos até o final do ano de 2016, haverá necessidade de 
se concentrar total esforço para dar a devida celeridade. A equipe presente 
considerou difícil, pois poderia comprometer a qualidade no produto final, ou seja, o 
Novo Plano Diretor. Concluiu-se então que a finalização se estenderá até o primeiro 
trimestre de 2017. Seguindo a pauta, foi definida a alteração na data da Audiência 
Pública constante no cronograma como dia 18 de outubro, sendo transferida para o 
dia 27 de outubro às dezenove horas no Auditório do Centro de Eventos do Parque 
de Exposições Jayme Canet Júnior. Na sequência foi definida a composição da 
Equipe de Acompanhamento, constituída de entidades públicas e a sociedade civil, 
assim organizada: os membros do setor público seriam indicados pelos seguintes 
órgãos: IAP, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Urbanismo, Secretaria de 
Desenvolvimento Rural, Vereadores, Secretaria de Planejamento. Pela sociedade 
civil organizada os membros serão indicados pelas seguintes entidades: ACEFB, 
CDL, UNIBEL, Universidades e Entidades de Ensino Superior, Observatório Social, 
Sindicato de Engenheiros e Arquitetos e Sindicato da Construção Civil. Ficou 
definido que todas as entidades, tanto públicas como da sociedade civil serão 
convidadas por ofício a indicar um membro titular e um suplente. Por fim, atendendo 
a Recomendação Administrativa 02/2016 da 3ª Promotoria do Ministério Público, 
deliberou-se a prorrogação do prazo de votação do Plano Diretor para o primeiro 
trimestre de 2017 (item 1.5) bem como prorrogação de parte pertinente do contrato 
entre o Município e a empresa Lahsa até o final do trimestre de 2017, ou seja, até a 
conclusão da Lei do Novo Plano Diretor, sem aditivo de valor. Encerrados os 
trabalhos para esta reunião, eu Sônia Mara Nacke Faust elaborei esta ata que vai 
assinada pelos participantes presentes à reunião. 
 


