ATA Nº 13/2017 – Reunião da coordenação da Revisão do Plano Diretor do
Município com Equipe Técnica Municipal – ETM
Aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, às dezesseis
horas na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, atendendo a convocação do
Secretário de Planejamento e Vice-Prefeito Antonio Pedron, reuniu-se a
coordenação da revisão do Plano Diretor Municipal – PDM com a Equipe Técnica
Municipal – ETM para tratar do andamento dos trabalhos da revisão do Plano Diretor
e preparação para a segunda Oficina Temática. Presentes à reunião: 1- Tiago
Marcelo da Secretaria de Finanças, 2- Ana Paula Valandro da Secretaria de Saúde;
3 – Guilherme Seifert Neto da Vigilância Sanitária; 4– Liziane Behne do Ippub
Secretaria de Planejamento; 5- Dalcy Salvati da Secretaria de Planejamento; 6Marilda Galvan do Departamento de Trânsito DEBETRAN; 7- Inácio Pereira da
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico; 8- Claudiomar Loss da
Secretaria de Urbanismo; 9- Beatriz Bastos da Luz da Secretaria de
Desenvolvimento Rural; 10- Maria Lúcia Matarezi da Secretaria de Desenvolvimento
Rural departamento de Agricultura e Agropecuária; 11- Nelson Venzo da Secretaria
de Desenvolvimento Rural departamento de Interior; 12- Vanios Carlos Biehl da
Secretaria de Urbanismo; 13- Vilmar Rigo da Secretaria de Meio Ambiente; 14Antonio Pedron da Secretaria de Planejamento; 15- Adriano Roberto David da
Secretaria de Meio Ambiente; 16- Silvia Maria T. Lorenzetti da Secretaria de
Urbanismo; 17- Elio Vicente Pinto da Secretaria de Urbanismo; 18- Nileide T. Perszel
da Secretaria de Planejamento. Antonio Pedron, Secretário de Planejamento saudou
os participantes informando a retomada nos trabalhos da revisão do Plano Diretor
com objetivo de cumprir o calendário previsto. Apresentou o arquiteto e urbanista
Dalcy Salvati que passa a assumir a coordenação dos trabalhos e informou término
do contrato com a empresa Lahsa de consultoria no último dia 07 de janeiro, sendo
que a partir de agora os serviços serão conduzidos pelas equipes envolvidas e para
tanto solicitou o empenho dos integrantes da Equipe Técnica Municipal – ETM em
conjunto com a Comissão de Acompanhamento - CA. Antonio Pedron citou alguns
dos projetos do atual governo municipal que poderão ser estudados e inseridos na
revisão. A seguir passou a palavra a Dalcy Salvati que se apresentou informando
sua formação em Arquitetura e Urbanismo e Matemática e também expôs da sua
experiência e trajetória com Plano Diretor no município em 2006 em outros
municípios anterior ao Estatuto das Cidades, bem como sua participação na
Sudenge – Associação dos Arquitetos e Engenheiros do Sudoeste do Paraná e no
início deste mês aceitou o convite da Administração Municipal para a tarefa. Na
sequência o Secretário solicitou a apresentação dos demais participantes, sendo
que alguns iniciam nesta reunião considerando a transição de governo, cada
participante expôs a função desempenhada no executivo municipal e da efetiva
freqüência às reuniões de trabalho na ETM. Liziane Behne informou que participou
de fato no período da primeira coordenação, na ocasião Mônica Miró, quando as
reuniões eram realizadas no parque de exposições. Cláudio Loss e Élio Vicente
Pinto representaram a Secretaria de Urbanismo desde o início dos trabalhos sendo
que destacaram acompanhar mais especificamente a elaboração do código de obras
no período da Coordenadora Mônica. Silvia Lorenzetti do Urbanismo, Nelson Venzo
do Departamento de Interior e Guilherme Seifert da Vigilância Sanitária igualmente
informaram participar das reuniões deste o início dos trabalhos. Vanios justificou
ausências em razão de pouco tempo devido a demandas em seu expediente; Tiago
Marcello do Departamento de Tributação da Secretaria de Finanças disse
acompanhar desde o início as reuniões e que em sua opinião, a empresa de
consultoria é que centralizava as informações não permitindo maior interação.
Nileide T. Perszel informou colaborar com a revisão do Plano desde o final de 2015
até o momento, secretariando os eventos e serviços administrativos desta forma

acompanhando o processo e discussões. Da atual gestão Antonio Pedron secretário
municipal de Planejamento, Inácio Pereira secretário municipal da SEMDETEC e
Marilda Galvan diretora do DEBETRAN informaram participação na Audiência
Pública de outubro no parque de exposições. Da Secretaria de Meio Ambiente,
Adriano David atual secretário municipal e o diretor Vilmar Rigo expuseram da
intenção de contribuir especialmente nas questões relacionadas. Maria Lucia
Matarezi atual diretora do Departamento de Agricultura e Agropecuária comentou de
sua experiência profissional na área e da intenção de contribuir na revisão do Plano
especialmente nas demandas da área rural, lembrando que no atual governo a
Secretaria de Desenvolvimento Rural dividiu as atividades em Departamento de
Interior, que na ETM é representada por Nelson Venzo, e Departamento de
Agricultura e Agropecuária, a qual passa a integrar, juntamente com Beatriz Bastos
da Luz. Ana Paula Valandro da Secretaria de Saúde apresentou-se representando o
diretor Fernando Braz Pauli. Após apresentações o Secretário Antonio Pedron
solicitou ao coordenador Dalcy Salvati conduzir a reunião, tratando da realização da
segunda oficina. Dalcy informou que no início deste mês passou a estudar o material
existente, a leitura das atas de reuniões e assistiu as mídias de áudio e vídeo da
primeira Audiência Pública e da primeira Oficina temática; e o assunto principal
desta reunião é preparar a oficina para o dia nove, quinta-feira. Disse que seria
adequado um local com bancadas móveis favorecendo trabalho em grupo, mas por
conveniência aliando espaço físico e estrutura de telão e equipamentos optou-se
pela Câmara de vereadores; para discussão nos grupos está elaborando questões
pertinentes e relevantes. Elio Vicente Pinto lembrou que os trabalhos são de revisão
e não elaboração de novo Plano. Adriano David e Vilmar Rigo da Secretaria de Meio
Ambiente frisaram que as questões vêm de encontro com os anseios da pasta
citando dentre outros: bacias de contenção, preservação de nascentes, recuperação
de recursos hídricos e a revitalização do Parque Irmão Cirilo. Dalcy também
destacou inserção dos projetos de plano de governo como Cidadania e Educação
Ambiental, programas com Agroindústrias, Parque Linear, ampliação de novas
unidades de conservação e área ao entorno do aeroporto. Vilmar Rigo reiterou da
necessidade dizendo que parte da população não faz separação correta do lixo,
sendo que na sua maior parte vai para o aterro sanitário; informou ainda a
participação na última semana no encontro com universidades do município
representando em torno de 11 cursos. Maria Lúcia enfatizou as demandas na área
como poços artesianos e o Programa Plantar e Colher. Ao finalizar Dalcy opinou
perguntas individuais e em grupo para a oficina para posterior plenária. Antonio
Pedron agradeceu a presença e nada mais havendo a tratar declarou encerrada a
reunião ás dezessete horas e trinta minutos. Foi solicitado a mim Nileide T. Perszel,
a redação da presente ata, que é precedida pela lista de presença com assinatura
dos participantes.

