
 ATA 11

PAUTA: 1. Definições sobre a Audiência Pública da Etapa 02.
2. Reestruturação do Grupo de Mobilização e Comunicação
3. Definições sobre a realização das Oficinas da Etapa 03 - Oficinas

Comunitárias Propositivas     

DATA: 18/07/2018                                             LOCAL: Secretaria do Meio Ambiente - SMAM

As oito horas e trinta minutos do dia dezoito do mês de julho de dois mil e dezoito, em segunda
chamada, na Secretaria do Meio Ambiente - SMAM, iniciou-se a reunião do Núcleo Gestor para a
Revisão do Plano Diretor.  Presentes  os membros,  conforme lista  de presença,  que faz parte
integrante da presente ata. Inicialmente, foi dado boas vindas aos presentes pela Presidente, Sra.
Ana Paula Wickert. Foi comentado que inicialmente era para o Núcleo Técnico e Núcleo Gestor
conversar sobre a Audiência Pública do diagnóstico. Os trabalhos do diagnóstico demoraram mais
que o previsto devido à divergências entre os Planos Urbanístico, Desenvolvimento, Mobilidade,
Saneamento, etc. O atraso foi devido à necessidade de confirmar os dados. Foi dito que o Núcleo
Gestor poderá colaborar com os trabalhos de diagnóstico, que não é o papel do Núcleo Gestor,
mas se quiserem serão bem vindos.  Foi  informado também que a SEPLAN não se negou a
receber  propostas  fora  do  prazo,  algumas  foram  enviadas  este  mês  e  por  serem  dados
importantes foram aceitos. Há uma preocupação de não se deixar pontos importantes de fora do
diagnóstico,  como é o caso das pedreiras que surgiram novamente.  A Audiência Pública não
poderá ocorrer em agosto conforme o cronograma tentativo. A Audiência Pública para aprovação
do Diagnóstico deverá ocorrerá apenas no final do mês de agosto ou início do mês de setembro.
Certamente a  fase de Diagnóstico será a mais longa. Para não haver maior atraso no processo,
serão iniciados os trabalhos de elaboração das oficinas temáticas. A tentativa é de que as 11
oficinas sejam realizadas de forma ágil, como tem uma dinâmica diferente poderá ser feita em até
20 dias. A idéia da reunião de hoje será que não fique apenas uma pessoa falando, que haja
maior participação pois existem ativos intelectuais importantes no Núcleo Gestor que poderão
trazer  muito  mais  para  os trabalhos.  Será feito  outro formato para realização da mobilização
Social. A mobilização social para o segundo semestre será mais geral, pois irá abranger todo o
município.  Serão  feitas  divulgações  através  de  cartazes,  rádio,  jornal,  entrevistas  com  os
secretários e o site da Prefeitura. Não terá mais as motos, pois este tipo de divulgação era para as
territoriais. O Núcleo Gestor poderá auxiliar mais nestas oficinas. A idéia inicial é realizar a divisão
do Núcleo Gestor em 11 grupos de acordo com as entidades e cada grupo se responsabiliza por
uma Oficina Temática. Os trabalhos serão diferentes do Grupo de mobilização que eram poucos
para resolver a comunicação de todo o processo da Etapa 02. Cada grupo irá receber uma ficha e
será responsável por uma oficina, propondo local, sugestão de data e horário, pode ser de manhã,
tarde ou noite.  Durante a semana ou no sábado. De acordo com a metodologia, as palestras
técnicas sobre o tema deverão ter a duração de 20 minutos e após serão realizadas discussões
em grupos pequenos e exposição das idéias para o grande grupo. Cada grupo do Núcleo Gestor
deverá  sugerir  um  ou  mais  palestrantes.  Em  agosto  as  fichas  deverão  ser  devolvidos  e
apresentada as idéias. Deverá ser visto a agenda do palestrante indicado, se haverá custo. Foi
dito que existem vídeos no Portal das cidades que poderão ser utilizados nas oficinas. Cada grupo
do Núcleo Gestor irá dizer qual será a sua idéia para a Mobilização das pessoas para participação
nas oficinas.  A idéia de dividir  em temas é para não sobrecarregar  o pessoal.  A participação
deverá ser por semelhança das entidades. Cada um receberá a ficha e a descrição dos temas por
grupo. Isso irá agilizar o processo e dar autonomia ao Núcleo Gestor. Os temas são: Mobilidade
Sustentável  –  Transporte  Motorizado,  Mobilidade   Sustentável  –  Transporte  Não  Motorizado,
Espaços  Públicos  e  Equipamentos  Sociais  –  Equipamentos  Sociais,  Espaços  Públicos  e
Equipamentos  Sociais  –  Espaços  Públicos  e  Equipamentos  de  Lazer,  Desenvolvimento



Econômico e Inovação, Meio Ambiente e Ocupação do Território – Meio Ambiente, Meio Ambiente
e Ocupação do Território – Habitação e Ocupações, Meio Ambiente e Ocupação do Território –
Paisagem e Patrimônio,  Meio Ambiente e Ocupação do Território – Uso e Ocupação do Solo,
Gestão,  Participação  e  Controle  Social  –  Instrumentos  do  Estatuto  da  Cidade,  Gestão,
Participação e Controle Social. A metodologia terá 3 momentos, o primeiro será um nivelamento
técnico  realizado  pelo  palestrante,  o  segundo  será  a  divisão  dos  presentes  em grupos  para
trabalhar as propostas por tema, com utilização de cartelas, respondendo perguntas direcionadas
e no final os grupos expõe suas proposta e será elencada as que forem prioritárias. As datas
deverão ser propostas para o final do mês de setembro ou outubro. O início dos trabalhos não
deverá  ser  antes  do  dia  07  de  setembro  em  virtude  do  feriado.  Em  agosto  será  feita  as
adequações  das  datas  e  locais  e  levar  para  a  cidade  este  processo.  As  idéias  podem  ser
diferentes e não só no formato fechado dentro de sala, mas também em lugares públicos abertos.
Foi solicitada a divisão dos grupos e preenchimento das fichas de identificação. Foram entregues
formulários para preenchimento das idéias, locais, dias e horários, além de como se pretende
mobilizar as pessoas para participação. Estes formulários deverão ser entregues preenchidos na
reunião do Núcleo Gestor de agosto (15/08/2018). O Senhor Ubiratan Oro, representante do CMDI
solicitou a possibilidade de reunir todas as oficinas no mesmo grupo e realizar apenas 05 Oficinas
e  não  11  devido  à  conexão  dos  assuntos.  Paulo  Severo,  representante  do  Núcleo  Técnico
respondeu  que  foi  estipulado  na  metodologia  realizar  as  oficinas  por  tema  para  ter  um
aprofundamento no assunto, e se não dividir em oficina por tema, algum tema pode ser perdido,
por isso foi  decidido fazer grupos por  oficina.  A Secretária  disse que se formasse apenas 05
grupos iria sobrecarregar o pessoal, pois tem grupos com apenas uma oficina e outros como o do
meio ambiente que são quatro assuntos. Ubiratan Oro sugeriu fazer grupos por área (de acordo
com as 05 áreas) e depois dividir em subgrupos por tema. Thiago Capuano, representante da
UAMPAF disse que se for dividido em 05 grupos as pessoas irão procurar os grupos em que
tenham maior afinidade. Ademar Marques, representante da Agenda 21 sugeriu juntar a comissão
de mobilização para elaboração de uma metodologia de trabalho das oficinas, com temas e sub-
temas pois todos os temas tem correlação e terão de interagir. A Secretária corrigiu que não seria
metodologia  e  sim  mobilização  social.  Ademar  disse  que  os  temas  tem interação  entre  si  e
deverão ser trabalhados juntos para evitar  a fragmentação. Paulo Carbonari,  representante da
CDHPF  que  não  estão  discutindo  como serão  as  oficinas  e  sim  a  preparação  das  oficinas.
Secretária disse que a idéia é dividir em 11 grupos para preparar a oficina. Grupos muito grandes
se  dispersam  e  tem  dificuldade  em  se  reunir.  O  tema  deverá  ser  organizado  pelo  grupo
responsável. A idéia é que o grupo responsável pela oficina irá participar da oficina no dia de sua
realização, com a organização e recebimento das pessoas que estarão participando. As oficinas
serão  separadas  e  não  pode  ser  modificada  pois  foi  aprovada  desta  maneira.  Carla  Portal,
representante da UPF sugeriu que seja feita uma reunião para definir as participações por temas
maiores. Secretária disse que participar todos poderão e que hoje deverá ser formado os grupos
senão  as  oficinas  ocorrerão  apenas  em  novembro.  Mauro  Leno  Silvestrin,  representante  da
FUNAI, sugeriu que sejam feita uma reunião com os 11 grupos. Secretária disse que o Núcleo
Gestor não teria fôlego para participar de tudo. Que nas oficinas territoriais não houve grande
participação do Núcleo Gestor. Em agosto as idéias poderão ser compartilhadas mas que hoje
será apenas definido os 11 grupos que trabalharão os temas. Secretária sugeriu que os grupos
tragam as idéias e o Núcleo Gestor aprova em agosto. A reunião será feita como mesa redonda.
Ademar Marques disse que os grupos podem ter 5 integrantes, mas que apenas uns pensam a
entidade sozinha. Secretária sugeriu que tudo que for sugerido deverá ser a provado pelo grupo.
As oficinas serão separadas. O palestrante que participar de uma oficina não poderá participar de
outra. A metodologia exige fragmentação. A oficina deverá ser focada. Ubiratan Oro disse que isso
irá amenizar as discrepâncias. Thiago Capuano disse que tem 5 grupos e 11 temas (oficinas) que
cada integrante tem afinidades diferentes, cada um escolhe o grupo em que tiver maior afinidade
com o assunto e subdivisão para tratar de cada um dos temas.Eliana Bortolon, representante da
Secretaria  de  Saúde disse tem a impressão que se está  voltando a discussão para  o início.
Secretária disse que a idéia é a organização da realização das oficinas. Wilson Lill, representante
da Secretaria de Cidadania e Assistência Social sugeriu fazer os 11 grupos e depois decidir como



serão realizadas. Mauro Leno Silvestrin disse que poderá ser realizada a reunião por oficina e
depois pode-se realizar uma reunião maior com as oficinas de temas similares. Thiago Capuano
mostrou preocupação com a marcação de datas próximas para realização das oficinas. Secretária
disse que todas as datas serão discutidas em agosto. Mauro Leno Silvestrin, solicitou se há a
possibilidade de participação em duas oficinas diferentes. A Secretária disse que os grupos ficarão
responsáveis por toda a oficina,  não só participar,  mas auxiliar  na execução da oficina,  fazer
inscrição. Não deverá ser separado o suplente e titular em grupos diferentes. A idéia é que a
instituição faça parte de apenas um grupo. Paulo Carbonari disse que o pessoal está em polêmica
se serão 05 ou 11 grupos e não está percebendo outro problema, as pessoas se escalarem para o
trabalho. Foi dito também que ele não concorda que o grupo seja responsável pelas questões
operacionais na realização das oficinas, pois os grupos não terão estrutura para este trabalho.
Que as entidades não poderão ser transformadas em executivos. Secretária disse que tudo é
sugestão.  Sugeriu  que se faça votação para verificar  quantos grupos serão formados.  Carlos
Eduardo, representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, sugeriu que a participação
pode ser ampliada, que devem ser formados os grupos e abrir votação para ver se serão 05 ou 11
grupos. Realizada a votação ficou 17 votos para formação de 11 grupos e 05 votos para formação
de 05 grupos e 01 abstenção. O CMDI como tem 04 participantes podem participar de 02 grupos,
sendo um titular e um suplente em cada grupo. Após foi feita a relação de pessoal por grupo. A
relação de grupos ficou a seguinte:

OFICINA 01 – MOBILIDADE SUSTENTÁVEL – TRANSPORTE MOTORIZADO

ENTIDADE NOME CONTATO

UAMPAF THIAGO CAPUANO thiago.capuano@gmail.com

SECRETARIA DE SEGURANÇA
NELSON JANDIR FEULA 
FILHO

nelsonf@pmpf.rs.gov.br

ASSOCIAÇÃO BAIRRO SÃO  JOSÉ RUBERSON STIEVEN rubersons@pmpf.rs.gov.br

OFICINA 02 – MOBILIDADE SUSTENTÁVEL – TRANSPORTE NÃO MOTORIZADO

ENTIDADE NOME CONTATO

COMPEDE EMERSON DREBES emersond@pmpf.rs.gov.br, 
emersondrebes@hotmail.com  
996279084

AGENDA 21

ADEMAR DE OLIVEIRA 
MARQUES

ade.marques@terra.com.br

IZABEL CRISTINA LOPES agenda21passofundo@gmail.com

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FERNANDO CARLOS BICCA fernandobc@pmpf.rs.gov.br

OFICINA 03 – ESPAÇOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS SOCIAIS – EQUIPAMENTOS SOCIAIS

ENTIDADE NOME CONTATO

CRECI

JOÃO ALBERTO 
QUARESEMIN DE OLIVEIRA

jaqo.51@bol.com.br
99969-5942

VALDIR PERIN SALLES
valdirsalles@hotmail.com
999780076

SECRETARIA DE SAÚDE ELIANA BORTOLON elianab@pmpf.rs.gov.br

SECRETARIA DE CIDADANIA 
E ASSISTÊNCIA SOCIAL

WILSON PEDRO LILL wilsonp@pmpf.rs.gov.br



OFICINA 04 – ESPAÇOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS SOCIAIS – ESPAÇOS PÚBLICOS E
EQUIPAMENTOS DE LAZER

ENTIDADE NOME CONTATO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO JOSÉ CARLOS ARRUDA josep@pmpf.rs.gov.br

SECRETARIA DE TRANSPORTES E 
SERVIÇOS GERAIS

CRISTIAM THANS cristiamt@pmpf.rs.gov.br

INSTITUTO HISTÓRICO DE PASSO 
FUNDO - IHPF
ihpf@ihpf.com.br

FERNANDO BORGMANN 
SEVERO DE MIRANDA

fernandobsmiranda@gmail.com

DJIOVAN VINÍCIUS 
CARVALHO

djiovanc@gmail.com

OFICINA 05 – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO 

ENTIDADE NOME CONTATO 

SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CARLOS EDUARDO 
LOPES DA SILVA

carlosl@pmpf.rs.gov.br

SECRETARIA DE FINANÇAS

DORLEI FRANCISCO 
MAFFI

dorleim@pmpf.rs.gov.br

MONCLAR MARGOTTO 
JUNIOR

monclar@pmpf.rs.gov.br

OAB
LUCIANO DE ARAÚJO 
MIGLIAVACCA

lucmig@hotmail.com

CMDI UBIRATAN ORO u2oro@yahoo.com.br - 99981-4708

OFICINA 06 – MEIO AMBIENTE E OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO – MEIO AMBIENTE 

ENTIDADE NOME CONTATO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
RUBENS MARCON 
ASTOLFI

rubensa@pmpf.rs.gov.br

GESP
PAULO FERNANDO 
CORNÉLIO

paulo-cornelio@saude.rs.gov.br; 
gesppf@hotmail.com

CORSAN

ALTAIR MATTER
altair.matter@corsan.com.br, 
999096731/3314 7514

MONICA VANZO
monica.vanzo@corsan.com.br, 3313 
9461

OFICINA 07 – MEIO AMBIENTE E OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO – HABITAÇÃO E OCUPAÇÕES

ENTIDADE NOME CONTATO

UPF
CARLA PORTAL 
VASCONCELLOS

carlaportalupf@gmail.com / 
carlaportal@upf.br

FUNAI MAURO LENO SILVESTRIN
cr.passofundo@funai.gov.br
funai.crpfundo@funai.gov.br

SECRETARIA DE HABITAÇÃO
PAULO CÉSAR CALETTI caletti@pmpf.rs.gov.br

ALTAIR MARTINS altairs@pmpf.rs.gov.br

OFICINA 08 – MEIO AMBIENTE E OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO – PAISAGEM E PATRIMÔNIO

ENTIDADE NOME CONTATO

CONSELHO MUNICIPAL DE 
POLÍTICAS CULTURAIS

MIRIAN CARASEK miriancarasek@upf.br



SECRETARIA DE CULTURA
cultura@pmpf.rs.gov.br

PEDRO ALMEIDA pedrocn@pmpf.rs.gov.br
pedroalmeidacontato@gmail.com

FERNANDA X. THEIS fernandax@pmpf.rs.gov.br

PASSOTUR DIORGES OLIVEIRA diorgeso@pmpf.rs.gov.br

LUCIANO FORTES lucianof@pmpf.rs.gov.br

OFICINA 09 – MEIO AMBIENTE E OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO – USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

ENTIDADE NOME CONTATO

AEAPF atendimento@aeapf.com.br EDUARDO ROSSATTO arq.eduardort@outlook.com

SINDUSCON: 
sindusconpf@sindusconpf.com.br - 
3311-8155, 2103-5101 e 2103-5102

EDIVAL BALEN edival-balen@via-rs.net - 99981.1190

CMDI LEONARDO BUSSOLOTTO leonardo@bussolottoadvocacia.com.
br
99943-0446

CRESOL MARCOS GERHARDT marcos@gerhardt.pro.br

OFICINA 10 – GESTÃO, PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL – INSTRUMENTOS DO ESTATUTO DA
CIDADE

ENTIDADE NOME CONTATO

SEPLAN

PAULO ANTONIO BUSI DE 
SEVERO

base.planejamento1@gmail.com
paulosevero.urb@gmail.com

CHRIS BORTOLUZZI 
BILIBIO

chrisb@pmpf.rs.gov.br

IMED: francieli.teixeira@imed.edu.br
ANDRÉA QUADRADO 
MUSSI

andrea.mussi@imed.edu.br

SECRETARIA DE OBRAS

FELIPE SCIPIONI felipes@pmpf.rs.gov.br

GISLAINE PRAETORIUS 
MELLO ALVES

gislaine@pmpf.rs.gov.br

OFICINA 11 – GESTÃO, PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL

ENTIDADE NOME CONTATO

COMISSÃO DE DIREITOS 
HUMANOS DE PASSO FUNDO

PAULO CÉSAR 
CARBONARI

carbonari@ifibe.edu.br
Cel. 54 99187 7876

PROCURADORIA GERAL DO 
MUNICÍPIO

CAROLINE THANS 
SEGANFREDO

carolinec@pmpf.rs.gov.br

IFSUL

GUSTAVO CARDOSO 
BORN

gustavo.born@passofundo.ifsul.edu.br

BRUNA DA SILVA PEREIRA bruna.pereira@passofundo.ifsul.edu.br

SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO

ELIANA FÁTIMA DE ZORZI elianaz@pmpf.rs.gov.br

Foi  relembrado  aos  presentes  que  a  próxima  reunião,  conforme Regimento  Interno  será  dia
15/08/2018 às 08h15min em primeira chamada e 08h30min em segunda chamada na Secretaria
do Meio Ambiente - SMAM e que todos deverão trazer a planilha de propostas preenchidas. A
reunião encerrou-se às nove horas e cinquenta minutos.














