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ATA REFERENTE A 1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE 

FRANCISCO BELTRÃO 
 
Aos trinta e um (31) dias do mês de março de dois mil e seis (2006), às 19:00 horas, no Centro 
Comunitário do Bairro Cango do Município de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com a presença do 
Exmo. Senhor Vilmar Cordasso, Prefeito Municipal, os Membros de Equipe Técnica Municipal, abaixo 
nomeados: SONIA NACKE FAUST –Coordenadora do Plano Diretor Municipal, ANTONIO CARLOS 
BONETTI – Secretário de Urbanismo, JOANES VINAGA – Diretor do Departamento do Meio Ambiente e 
Agricultura, JOSÉ CARLOS KNIPHOFF – Chefe Departamento de Obras, ROBERTA BARDUCO DE 
OLIVEIRA – Diretora do Departamento de Planejamento Urbano, JULIANO LAGO – Procurador 
Municipal, CLAUDIOMAR LOSS – Chefe de Divisão de Fiscalização de Obras, JAIR CASANOVA – 
Diretor de Departamento de Administração Tributária, ROSANGELA HOLBOLD MISSIO DALPONT – 
Chefe de Serviços Administrativos, FABIO MONTEIRO GONÇALVES – Diretor de Departamento de 
Vigilância e Saúde, NATALINO LUIZ CANTU – Diretor de Departamento de Fiscalização, SILVIA 
LORENZETTI  - Chefe de Desenhos Técnicos; e, Zulma Schussel – RZS- Consultoria e Planejamento 
Ltda. - Coordenadora Geral, urbanista e responsável pela apresentação,  Munícipes em geral, conforme 
lista de presença em anexo que faz parte da presente Ata, para realização da primeira Audiência Pública 
para elaboração do Plano Diretor de Francisco Beltrão. 
 
A reunião foi amplamente divulgada através da rádio local assim como por meio de convites 
encaminhados. 
 
Aberta a 1ª Audiência Pública para elaboração do Plano Diretor de Francisco Beltrão pelo Secretário de 
Urbanismo da Prefeitura – Sr. Antonio Carlos Bonetti, o qual passou a palavra ao Exmo. Senhor Vilmar 
Cordasso, Prefeito Municipal, para fazer a abertura, o qual agradecendo a presença e participação de 
todos, apresentou a Empresa responsável pela elaboração do Plano Diretor e os integrantes da Equipe 
Técnica composta por funcionários municipais, falando da importância do planejamento de nosso 
município para os próximos 10 anos, pedindo também a colaboração dos presentes na condução dos 
trabalhos. Na seqüência foi passada a palavra à Senhora Zulma Schussel, a qual agradeceu a presença, 
a participação da comunidade e pediu a colaboração dos presentes na apresentação de sugestões 
visando o melhoramento do município. Explanando que essa audiência pública foi precedida de 
encontros preparatórios e coleta de dados junto aos órgãos e entidades públicas. Procedendo a seguir a 
apresentação de um CD, através de projetor multimídia, sobre a metodologia que será utilizada para a 
elaboração e apresentação do embasamento técnico administrativo legal do plano. Bem como, sobre a 
legalidade do Plano, sendo este o principal instrumento orientador da política de desenvolvimento dos 
municípios, conforme exigência da Lei Federal n° 10.257, de 10 de julho de 2001, que estabelece que 
todos os municípios devem se adaptar ao Estatuto da Cidade. Num primeiro momento falou sobre a 
organização do território do município, numa perspectiva para 10 (dez) anos, em seguia foi passado o 
fluxograma das atividades já realizadas, bem como as etapas a serem realizadas. Na seqüência foi 
falado sobre os estudos a serem realizados quanto os aspectos regionais, aspectos ambientais e 
aspectos sócio-econômicos do Município. Sendo falado também, que foi feito nesta data junto à 
comunidade local, uma pesquisa de opinião pública, que o plano realizará a avaliação temática de todos 
os dados coletados, e por último será elaborado o plano de ação e investimento. 
Posteriormente, a comunidade presente foi dividida em grupos, onde foi escolhido um relator para cada 
grupo.Cada grupo respondeu três questões apresentadas pela consultoria: 1- A importância do Plano 
Diretor para o Município; 2- Os cinco principais problemas do Município e as possíveis soluções; 3- As 
melhores coisas do Município. Houve manifestações das pessoas presentes em cada grupo e a seguir 
houve a apresentação de cada grupo. 
Após a apresentação dos grupos a arquiteta Zulma Schussel fez um resumo dos itens mais levantados. 
Na oportunidade foi dito que será oficializada nos próximos dias a Comissão de Acompanhamento para a 
elaboração do plano. 
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Foi passada a palavra para a analista do Paranacidade Nágila Freiria, representante do Paranacidade, 
que falou sobre o Estatuto da Cidade e a importância do Plano Diretor. A arquiteta salientou a 
necessidade da participação popular na elaboração do plano e orientou os presentes a auxiliarem na 
divulgação das próximas audiências públicas, de forma a propiciar uma maior participação nas 
discussões que ocorrerão nessas fases.  
Posteriormente foi deixada a palavra livre para pronunciamento dos participantes, como ninguém se 
manifestou, foi passada a palavra ao Exmo. Senhor Antonio Carlos Bonetti, representando o Sr. Prefeito 
Municipal, o qual agradecendo a presença de todos e a participação dos presentes, encerrou a reunião, 
da qual foi lavrada a presente Ata, que vai assinada por todos os presentes, a qual fará parte integrante 
do processo licitatório que resultou no Contrato nº 072/2006. 
 
 
 
Francisco Beltrão, em 31 de março de 2006. 
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ATA REFERENTE A 2ª AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE 
FRANCISCO BELTRÃO 
 
Aos vinte e nove (29) dias do mês de junho de dois mil e seis (2006), às 19:00 horas, no Clube Marrecas 
do Município de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com a presença do Exmo. Senhor Vilmar 
Cordasso, Prefeito Municipal, os Membros de Equipe Técnica Municipal, abaixo nomeados: SONIA 
NACKE FAUST –Coordenadora do Plano Diretor Municipal, ANTONIO CARLOS BONETTI – Secretário 
de Urbanismo, JOANES VINAGA – Diretor do Departamento do Meio Ambiente e Agricultura, JOSÉ 
CARLOS KNIPHOFF – Chefe Departamento de Obras, ROBERTA BARDUCO DE OLIVEIRA – Diretora 
do Departamento de Planejamento Urbano, JULIANO LAGO – Procurador Municipal, CLAUDIOMAR 
LOSS – Chefe de Divisão de Fiscalização de Obras, JAIR CASANOVA – Diretor de Departamento de 
Administração Tributária, ROSANGELA HOLBOLD MISSIO DALPONT – Chefe de Serviços 
Administrativos, FABIO MONTEIRO GONÇALVES – Diretor de Departamento de Vigilância e Saúde, 
NATALINO LUIZ CANTU – Diretor de Departamento de Fiscalização, SILVIA LORENZETTI  - Chefe de 
Desenhos Técnicos; os membros da Comissão de Acompanhamento do Plano Diretor abaixo nomeados:  
Representantes do Governo Municipal 
SERGIO VITALINO GALVÃO – Secretário de Administração 
ANTONIO ADEMAR GARCIA – Secretário do Interior  
NEIVA TERESINHA BARBIERI DE OLIVEIRA – Secretária de Finanças 
ANTONIO CANTELMO NETO – Secretário da Saúde 
ADRIANA SALVADORI – Secretaria do Meio Ambiente e Agricultura 
ARILSON SABADIN – Assessor de Gabinete 
MARIA DE LOURDES VILLAR ARRUDA – Secretária de Ação Social 
DENÍLSO FABIANO FAUSTINO BALDO – Secretário da Indústria e Comércio 
OLÍVIA BASSO FERRARI – Secretária de Educação 
EWERTON LINEU BARETO RAMOS – Assessor Jurídico 
Representantes dos Segmentos Organizados da Sociedade Civil 
Associação Comercial e Empresarial de Francisco Beltrão – ACEFB 
ALEXANDRE PECOITS (T) SANDRA CARDOSO DIAS (S)  
Associação de Micro e Pequenas Empresas – AMPEBEL 
LAUDI C. ADANSKI (T); PAULO CARLET (S) 
Câmara dos Diretores Lojistas – CDL 
MARIA NELLI MONTAGNA (T); SYRLEI MARIA ZAPELINI (S) 
Sindicatos de Trabalhadores 
CANDIDO THOMAS SITNIEVSKI (T) JOSÉ ALTAIR CONSTANTINO (S) CÉLIO GENTIL CEZAR(S) 
Associações de Moradores – UNIBEL 
RENIR ALEXANDRE COMUNELO (T) VALCIR ANTONIO SANTI (S) 
Clubes de Serviço 
ARION TOLEDO CAVALHEIRO JUNIOR (T) BRUNO KRAUSPENHAR (S) 
Sindicatos de Empregadores: 
CELÇO MALACARNE (T) IVAN SIMONETTO (S) 
SUDENGE 
ERTAL DE VASCONCELOS OLIVEIRA (T) EDIMAR LUIZ NAVA (S) 
OAB 
GRACE VANSAN DE OLIVEIRA (T) LUIZ CARLOS D’AGOSTINI JUNIOR (S) 
UNIOESTE – DEPTO DE GEOGRAFIA 
PEDRO EDUARDO RIBEIRO DE TOLEDO (T) ARIADNE SILVIA DE FARIAS (S) 
e, Zulma Schussel – RZS- Consultoria e Planejamento Ltda. - Coordenadora Geral, urbanista e 
responsável pela apresentação,  Munícipes em geral, conforme lista de presença em anexo que faz parte 
da presente Ata, para realização da primeira Audiência Pública para elaboração do Plano Diretor de 
Francisco Beltrão. 
A reunião foi amplamente divulgada através da rádio local assim como por meio de convites 
encaminhados. 
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Aberta a 3ª Audiência Pública para elaboração do Plano Diretor de Francisco Beltrão pelo Secretário de 
Urbanismo da Prefeitura – Sr. Antonio Carlos Bonetti, para fazer a abertura, o qual agradecendo a 
presença e participação de todos passou a palavra para a arquiteta Sônia Faust, Coordenadora Municipal 
do Plano Diretor, que falou sobre o encaminhamento dos trabalhos. Na seqüência foi passada a palavra 
à Senhora Zulma Schussel, a qual agradeceu a presença, a participação da comunidade e pediu a 
colaboração dos presentes na apresentação de sugestões visando o melhoramento do município. 
Explanando que essa audiência pública teve como objetivo: discussão das propostas e diretrizes assim 
como da legislação básica municipal, incluindo o processo de planejamento e gestão municipal; 
Apreciação das proposições para a legislação básica; Aprovação do plano de ação e investimentos; 
Avaliação dos produtos finais do Plano Diretor Municipal; Definição dos critérios para a atualização do 
Plano; Criação do Conselho de Desenvolvimento Municipal. 
Depois da explanação da arquiteta, a arquiteta Anive Alcântara Soares apresentou as propostas 
referentes ao sistema viário e transportes públicos. 

Posteriormente, a comunidade presente se manifestou, considerando que haveria necessidade de mais 
discussão sobre os produtos apresentados. Ficou definido que haveriam mais reuniões para discussão 
da minuta de legislação apresentada, antes do seu encaminhamento para a Câmara Municipal. 
Posteriormente a analista do Paranacidade, engenheira Nágila Freiria falou sobre os tarbalhos 
executados e parabenizou a prefeitura pela condução do Plano. Foi deixada a palavra livre para 
pronunciamento dos participantes, e como ninguém se manifestou,foi passada a palavra ao Exmo. 
Senhor Antonio Carlos Bonetti, representando o Sr. Prefeito Municipal, o qual agradecendo a presença 
de todos e a participação dos presentes, encerrou a reunião, da qual foi lavrada a presente Ata, que vai 
assinada por todos os presentes, a qual fará parte integrante do processo licitatório que resultou no 
Contrato nº 072/2006. 
 
 
 
Francisco Beltrão, em 31 de agosto de 2006. 
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ATA REFERENTE A 3ª AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE 
FRANCISCO BELTRÃO 
 
Aos trinta e um (31) dias do mês de março de dois mil e seis (2006), às 19:00 horas, no Centro 
Comunitário do Bairro Cango do Município de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com a presença do 
Exmo. Senhor Vilmar Cordasso, Prefeito Municipal, os Membros de Equipe Técnica Municipal, abaixo 
nomeados: SONIA NACKE FAUST –Coordenadora do Plano Diretor Municipal, ANTONIO CARLOS 
BONETTI – Secretário de Urbanismo, JOANES VINAGA – Diretor do Departamento do Meio Ambiente e 
Agricultura, JOSÉ CARLOS KNIPHOFF – Chefe Departamento de Obras, ROBERTA BARDUCO DE 
OLIVEIRA – Diretora do Departamento de Planejamento Urbano, JULIANO LAGO – Procurador 
Municipal, CLAUDIOMAR LOSS – Chefe de Divisão de Fiscalização de Obras, JAIR CASANOVA – 
Diretor de Departamento de Administração Tributária, ROSANGELA HOLBOLD MISSIO DALPONT – 
Chefe de Serviços Administrativos, FABIO MONTEIRO GONÇALVES – Diretor de Departamento de 
Vigilância e Saúde, NATALINO LUIZ CANTU – Diretor de Departamento de Fiscalização, SILVIA 
LORENZETTI  - Chefe de Desenhos Técnicos; e, Zulma Schussel – RZS- Consultoria e Planejamento 
Ltda. - Coordenadora Geral, urbanista e responsável pela apresentação,  Munícipes em geral, conforme 
lista de presença em anexo que faz parte da presente Ata, para realização da primeira Audiência Pública 
para elaboração do Plano Diretor de Francisco Beltrão. 
 
A reunião foi amplamente divulgada através da rádio local assim como por meio de convites 
encaminhados. 
 
Aberta a 1ª Audiência Pública para elaboração do Plano Diretor de Francisco Beltrão pelo Secretário de 
Urbanismo da Prefeitura – Sr. Antonio Carlos Bonetti, o qual passou a palavra ao Exmo. Senhor Vilmar 
Cordasso, Prefeito Municipal, para fazer a abertura, o qual agradecendo a presença e participação de 
todos, apresentou a Empresa responsável pela elaboração do Plano Diretor e os integrantes da Equipe 
Técnica composta por funcionários municipais, falando da importância do planejamento de nosso 
município para os próximos 10 anos, pedindo também a colaboração dos presentes na condução dos 
trabalhos. Na seqüência foi passada a palavra à Senhora Zulma Schussel, a qual agradeceu a presença, 
a participação da comunidade e pediu a colaboração dos presentes na apresentação de sugestões 
visando o melhoramento do município. Explanando que essa audiência pública foi precedida de 
encontros preparatórios e coleta de dados junto aos órgãos e entidades públicas. Procedendo a seguir a 
apresentação de um CD, através de projetor multimídia, sobre a metodologia que será utilizada para a 
elaboração e apresentação do embasamento técnico administrativo legal do plano. Bem como, sobre a 
legalidade do Plano, sendo este o principal instrumento orientador da política de desenvolvimento dos 
municípios, conforme exigência da Lei Federal n° 10.257, de 10 de julho de 2001, que estabelece que 
todos os municípios devem se adaptar ao Estatuto da Cidade. Num primeiro momento falou sobre a 
organização do território do município, numa perspectiva para 10 (dez) anos, em seguia foi passado o 
fluxograma das atividades já realizadas, bem como as etapas a serem realizadas. Na seqüência foi 
falado sobre os estudos a serem realizados quanto os aspectos regionais, aspectos ambientais e 
aspectos sócio-econômicos do Município. Sendo falado também, que foi feito nesta data junto à 
comunidade local, uma pesquisa de opinião pública, que o plano realizará a avaliação temática de todos 
os dados coletados, e por último será elaborado o plano de ação e investimento. 
Posteriormente, a comunidade presente foi dividida em três grupos, onde foi escolhido um relator para 
cada grupo.Cada grupo respondeu três questões apresentadas pela consultoria: 1- A importância do 
Plano Diretor para o Município; 2- Os cinco principais problemas do Município e as possíveis soluções; 3- 
As melhores coisas do Município. Houve manifestações das pessoas presentes em cada grupo e a seguir 
houve a apresentação de cada grupo. 
Após a apresentação dos grupos a arquiteta Zulma Schussel fez um resumo dos itens mais levantados. 
Na oportunidade foi dito que será oficializada nos próximos dias a Comissão de Acompanhamento para a 
elaboração do plano. 
Foi passada a palavra para a arquiteta Gildete Bonetti Vescosi, representante do Paranacidade, que falou 
sobre o Estatuto da Cidade e a importância do Plano Diretor. A arquiteta salientou a necessidade da 
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participação popular na elaboração do plano e orientou os presentes a auxiliarem na divulgação das 
próximas audiências públicas, de forma a propiciar uma maior participação nas discussões que ocorrerão 
nessas fases.  
Posteriormente foi deixada a palavra livre para pronunciamento dos participantes, como ninguém se 
manifestou, foi passada a palavra ao Exmo. Senhor Antonio Carlos Bonetti, representando o Sr. Prefeito 
Municipal, o qual agradecendo a presença de todos e a participação dos presentes, encerrou a reunião, 
da qual foi lavrada a presente Ata, que vai assinada por todos os presentes, a qual fará parte integrante 
do processo licitatório que resultou no Contrato nº 072/2006. 
 
 
 
Francisco Beltrão, em 31 de março de 2006. 
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Reunião Técnica I 

 
 

 
Reunião Técnica II 
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Reunião Técnica III 

 
 

 
Reunião Técnica IV 
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Reunião Técnica IV 

 

 
Reunião de Vereadores 31/08/2006 

 


