
ATA DA PRIMEIRA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO 
PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO. 
 
Ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis às quatorze horas, 
no plenário da Câmara de Vereadores do Município de Francisco Beltrão, reuniram-
se os interessados que atenderam ao Edital de Convocação assinado pelo Prefeito 
Municipal Antonio Cantelmo Neto e publicado a partir de 14/05/2016 em jornal 
oficial, com a seguinte pauta: 1-Nominar os componentes da comissão de 
acompanhamento da elaboração da revisão do Plano Diretor Municipal – PDM e 
esclarecer as devidas atribuições; 2-Esclarecer as fases que compõem a 
implementação do processo de planejamento local e estratégias para a elaboração 
da revisão do Plano Diretor Municipal de Francisco Beltrão – PDMFB, em 
observação aos requisitos constitucionais e legais; 3-Apresentação de dados 
preliminares para dar suporte a elaboração da revisão do Plano Diretor Municipal de 
Francisco Beltrão – PDMFB – PR; 4- Sondagem preliminar sobre as necessidades e 
aspirações comunitárias afeta ao Plano Diretor Municipal – PDM; 5-Forma de 
participação popular, mobilização, identificação e convocação das entidades, 
associações e movimentos sociais atuantes no Município, à participação do 
processo. Constatada presença de público em considerável número que lotou os 
espaços do plenário, sendo constituído por representantes de universidades como 
professores e acadêmicos, lideranças de Associação de Moradores, membros de 
conselhos comunitários, servidores públicos municipais do executivo e legislativo, 
entre eles, secretários, diretores, membros da Equipe Técnica Municipal do Plano 
Diretor – ETM, Prefeito Municipal e Vice-Prefeito, vereadores, profissionais liberais, 
engenheiros, arquitetos, agentes imobiliários e demais cidadãos. Inicialmente foi 
disponibilizada lista de presença aos participantes que desejassem registrar sua 
presença. Na abertura, Rafael Júnior responsável pelo protocolo anunciou a 
composição da mesa convidando: o Senhor Prefeito Antonio Cantelmo Neto, 
presidente da Câmara Municipal Senhora Vereadora Elenir Maciel, vice-prefeito 
Senhor Eduardo Scirea, Secretário de Planejamento Senhor Gervásio Alvício 
Kramer. Após composição da mesa, convidado para fazer uso da palavra, o Senhor 
Gervásio Kramer, Secretário de Planejamento, em breve exposição falou da 
importância que representa a revisão do Plano Diretor do Município para o 
crescimento e desenvolvimento sustentáveis da cidade. Disse que esta primeira 
Audiência Pública contem um caráter mais expositivo sobre a proposta de trabalho 
de revisão do Plano Diretor. Enfatizou que esta tarefa deve envolver todos os 
segmentos organizados da sociedade, aqui presentes ou não, a partir do 
conhecimento do Plano de Ação no sentido de oferecerem suas contribuições para 
definir que Município nós queremos para a sociedade e o que devemos fazer para 
termos o Município que sonhamos, ou seja, com oportunidades para todos e com 
qualidade de vida para a população. Disse ainda será um período de muito trabalho 
que exigirá de cada um dos integrantes, tanto do poder público, quanto das 
representações sociais, espírito criador e capacidade transformadora, concluiu 
dizendo: aliado aos problemas do Município é preciso ter em mente também as 
potencialidades que a natureza nos oferece para transportar para o lado da 
eficiência e bem-estar, e assim, transformando as oportunidades em 
desenvolvimento sustentável. Na seqüência, fez uso da palavra a Senhora 
Vereadora Elenir Maciel, falando em nome dos vereadores parabenizou a equipe 
técnica e a sociedade representada pelo espírito de atuar na Revisão do Plano 
Diretor; reiterou as palavras do Secretário Gervásio que disse: para o melhor 
andamento dos trabalhos de revisão do plano é importante conhecer que cidade nós 
temos, que cidade queremos e o que precisamos fazer para termos a cidade que 
queremos. A seguir, o Prefeito Municipal no uso da palavra disse ser um trabalho 



árduo, criterioso, demorado, fundamentando sua fala nos critérios técnicos que 
devem prevalecer na definição de novas regras que serão emanadas da Revisão do 
Plano Diretor, respeitando a supremacia do interesse público sobre o interesse 
privado, o prefeito disse ainda que a revisão que resultará em uma nova lei de 
postura quando á obras e novos empreendimentos imobiliários com vistas à atender 
a harmonia entre todos os setores produtivos, tanto no setor da produção 
agropecuária quanto na expansão comercial, industrial e de serviços. Em seguida 
Mônica Miró coordenadora da Equipe Técnica Municipal – ETM, solicitou ao 
protocolo a leitura do texto que continha os tópicos principais reiterando as principais 
atribuições e responsabilidades da ETM, continuando Mônica apresentou a arquiteta 
Silmara Brambilla Strassburger, diretora da empresa Lahsa Planejamento e 
Empreendimentos Ltda, empresa contratada para consultoria e assessoria na 
revisão e atualização do Plano Diretor e convidou a expor o Plano de Trabalho. 
Silmara definiu o que é o Plano Diretor e da necessidade de sua revisão e 
atualização, esclarecendo que objetivo da revisão voltada à atual realidade é o 
desenvolvimento sustentado do município, tendo em vista as aspirações da 
coletividade, e que uma vez concluído, este irá nortear a atuação do poder público e 
da iniciativa privada na promoção e controle do desenvolvimento urbano e rural, na 
manutenção e ampliação dos serviços públicos essenciais visando assegurar 
melhores condições de vida para a população. A seguir passou a descrever as 
etapas que envolvem a elaboração do Plano de Trabalho, os temas a serem 
abordados e apresentou dados preliminares levantados de diagnóstico de 
problemas, bem como sondagem preliminar das aspirações da comunidade, que 
darão suporte a elaboração da revisão do Plano Diretor. Seguindo, Silmara nominou 
os integrantes da Equipe Técnica Municipal e relacionou a legislação de amparo 
legal na construção do Plano Diretor, destacando que este deverá estar compatível 
com a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Plano Plurianual – PPA, Lei de 
Orçamento Anual – LOA, Lei Orgânica do Município, Plano de Desenvolvimento 
Regional, Lei de Responsabilidade Fiscal e Agenda 21; finalizando abordou a forma 
de participação popular no processo, de mobilização, convocação e atuação.  
Concluída a explanação técnica, o Secretário de Planejamento Gervásio Kramer, 
mais uma vez agradeceu a presença de todos e salientou a importância da 
participação nos próximos eventos que envolvem a sociedade no contexto do Plano 
Diretor, e declarou encerrada esta primeira Audiência Pública cujas presenças em 
lista anexa integram a presente ata, elaborada e assinada por mim Mônica Rorato 
Miró, coordenadora da Equipe Técnica Municipal – ETM do Plano Diretor Municipal 
– PDM e assinada pelo Secretário de Planejamento Gervásio Alvício Kramer. 
 
 
       ________________________                       _________________________ 
              Mônica Rorato Miró                                     Gervásio Alvício Kramer 


