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Plano Diretor do Município de Medianeira – Revisão e Atualização 
Ata nº 005/2006 
Aos sete dias do mês de agosto de dois mil seis, reuniram-se na sala de reuniões, 
às onze horas para o Treinamento dos Vereadores que integram a Comissão 
de Acompanhamento nomeada pela portaria 119/2006 do Plano Diretor 
Participativo de Medianeira, o Prefeito Municipal Elias Carrer, o Vice-prefeito 
Ricardo Endrigo, os vereadores: Jean Carlos Bogoni, José Valdir Linhares (Tati), 
Alcir Bombassaro, João Ulisses Corrêa (Nego Ulisses), Ademir Paulino Ferrari, 
Alcides Marques, o Paraná Cidade representada Arq. Giselle Cazarim de Souza, a 
Consultoria contratada representada pela Coordenadora Arq. Solange Smolarek Dias 
e a Coordenadora da Equipe Técnica Municipal a Arq. Carla Ott. A Coordenadora da 
Equipe Técnica Municipal a Arq. Carla Ott, deu início aos trabalhos justificando o 
treinamento em separado dos vereadores que integram a Comissão de 
Acompanhamento e pedindo desculpas pela data do treinamento e da primeira 
audiência pública terem ocorrido no dia 09 de maio que foi dia de sessão da Câmara 
Municipal, comenta sobre as fases já ocorridas, a entrega da Avaliação Temática 
Integrada que foi revisada pela Equipe Municipal. Lembra que durante o dia 
presente está ocorrendo as oficinas para proposições e diretrizes com a equipe 
técnica e tendo sido convidados os membros da comissão de acompanhamento 
nomeada pela portaria 119/2006 na qual os vereadores também foram convidados 
e observa que os trabalhos continuarão no período da tarde para a participação dos 
mesmos. Carla passa em seguida a palavra para Coordenadora da Consultoria a 
Arq. Solange Smolarek Dias, que dando seqüência aos trabalhos entregou um texto 
explicativo sobre a participação da comissão de acompanhamento e ressaltou a 
importância da participação de todas as pessoas nomeadas que representam o 
Governo Executivo Municipal, Legislativo e Judiciário e segmentos legalmente 
constituídos de toda a sociedade do Município. Colocou ainda que o indivíduo 
nomeado representa todo grupo a que pertence. A competência da Comissão, 
primeira e básica é acompanhar a Equipe Técnica Municipal, opinar nas fases do 
processo correspondentes a elaboração, cabendo aos participantes opinarem sobre 
a referida elaboração. Essa Comissão de acompanhamento opinará sobre: criação, 
atribuições, composição e funcionamento do Conselho de Desenvolvimento Urbano 
que acompanhará a implementação, controle e atualização do Plano Diretor 
Municipal. Os componentes da Comissão trarão os pontos de vistas e discussões das 
partes que representam para a referida Comissão. O Plano é elaborado para uma 
perspectiva de médio prazo, geralmente dez anos, e que deve estar sujeito a 
reavaliações periódicas, sem prazos definidos. As perguntas que devem ser feitas: 
Que município temos? Que município desejamos? O que fazemos para alcançar o 
município que desejamos? Solange continua, observando que das fases de 
elaboração foi concluída a Fase 02 que levantou os dados do Município e chegou nas 
análises dos condicionantes, deficiências e potencialidades. Hoje estamos 
começando a Fase 03 das proposições e diretrizes. O Ministério das Cidades e o 
Estatuto das Cidades exigem uma maior participação pública, é o processo de 
gestão democrática. Não há mais ênfase somente na equipe técnica e sim com a 
participação da comunidade representada pela comissão de acompanhamento. O 
resultado do Plano Diretor terá em suma a face daqueles que discutiram e 
participaram das fases de elaboração. A Arq. Carla Ott lembra aos vereadores que 
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todo o material do processo de elaboração encontra-se disponível no site do 
Município em Link do Plano Diretor para conhecer os membros que integram as 
portarias 118 e 119/2006 e o processo até o presente momento, observa que houve 
uma revisão da Fase 02, juntamente com a Consultoria e o Paraná Cidade no dia 31 
de julho e a revisão geral da equipe técnica no dia 03 de agosto das análises dos 
condicionantes, deficiências e potencialidades, na qual houve participação do 
Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários e membros da Equipe Técnica Municipal. Solange 
enfatiza a implantação do Planejamento Estratégico, com um macro-zoneamento da 
situação geral do Município: que gerará o plano de ações. O resultado final será a 
elaboração das Leis e uma proposta de estrutura de planejamento. O Plano de 
ações deve integrar a maior quantidade de ações. A ações não podem ficar somente 
na fala, mas em ações efetivas para concretizar as diretrizes. O prazo do Plano 
Diretor é teoricamente 10 anos, por isso devemos ter propostas factíveis para que 
as ações sejam concretizadas. Basicamente Solange enfatiza que a fala dela é 
mostrar a importância da participação dos vereadores no processo de elaboração da 
Revisão e Atualização do Plano Diretor Participativo de Medianeira. Ricardo observa 
que se não participarmos da elaboração das diretrizes comprometemos a elaboração 
do Plano Diretor. Giselle lembra que embora o Plano Diretor vale para um prazo de 
10 anos, o Plano de Ação vale para um prazo de 5 anos e o que não estiver 
contemplado compromete a liberação de recursos para concretizar as ações 
previstas. Ricardo observa que as diretrizes devem estar integradas com a LDO, 
PPA, entre outros, por isso Solange enfatiza a importância da implantação de um 
sistema de planejamento, não somente uma secretaria, mas um planejamento 
estratégico que integre todos os setores públicos para a correta gestão dos 
recursos. Carla lembra da data da segunda audiência pública e solicita que cada um 
dos vereadores convide munícipes nas quais representa. O Executivo agradeceu a 
presença de todos e não havendo dúvidas, encerrou-se a reunião. Encerro a 
presente ata que vai assinada por mim, Coordenadora da Equipe Técnica Municipal, 
Arq. Carla Ott e acompanhada pela Lista de Presença dos que se fizeram presentes 
na reunião. 
 
 


