
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA 
Estado do Paraná 

 
 
 

 

Plano Diretor do Município de Medianeira – Revisão e Atualização 
Ata nº 010/2006 
Aos vinte e oito dias do mês de novembro de dois mil e seis, às nove horas, reuniram-
se na sala de reuniões do Paço Municipal de Medianeira, Paraná, os membros da 
Equipe Técnica do Plano Diretor, designados conforme Portaria nº 118/2006, e 
Consultoria Smolarek Arquitetura Ltda, para Oficina da Fase 05 sobre o Plano de 
Ações . A Coordenadora da Equipe Técnica, Arq. Carla Ott deu início agradecendo a 
presença de todos, observando que os trabalhos do Plano Diretor estão na fase final. 
Convidou a equipe novamente para a realização do treinamento da Comissão de 
Acompanhamento, e também a Terceira Audiência Pública. Em seguida passou a 
palavra para a Arq. Solange Smolarek que prosseguiu o trabalho explicando sobre os 
procedimentos e implementações do Plano Diretor. A Arq. Denise da Consultoria deu 
continuidade tecendo comentários sobre o Plano de Trabalho, Primeira Audiência 
Pública, Avaliação Temática Integrada, Segunda Audiência Pública, Definição das 
Diretrizes e Proposições Legislação e Sistema de Planejamento. O Plano Diretor tem 
validade de dez anos, baseado no PPA e LDO do Município. Critérios Utilizados 
redundarão em: estratégias, diretrizes e políticas. São as Diretrizes e Estratégias que 
embasam esse plano de ação, sendo que todo o processo será referendado através de 
estratégias. Continuou apresentando o grupo de Análise das fases anteriores, 
Macroobjetivos e Diretrizes que embasaram o Plano de Ação. Na seqüência, o 
economista Alexandre, também membro da Consultoria teceu comentários sobre a 
planilha formulada para o Plano de Ação, sobre valores e a capacidade de 
endividamento do Município. Elencou as ações de acordo com o que foi passado para a 
Consultoria, se tomar por base o custo sobre o plano de ações. Programas Contínuos 
(ligados a LDO e PPA), e outros ligados a investimentos, mesmo porque os programas 
contínuos não vão se perder, avaliar a mensuração desses valores. Priorizar essas 
ações durante os cinco anos de acordo com o que o Município poderá executar. 
Solange encerrou os trabalhos ressaltando sobre alguns procedimentos da Terceira 
Audiência Pública a realizar-se no dia sete de dezembro do ano vigente, no CPC 
Arandurá. Ficou acordado que os membros da Equipe Técnica repassariam os dados 
complementares para o Contador Aguinaldo do Setor da Contabilidade, também 
membro da Equipe, para fechamento do Plano de Ação até o dia 01 de dezembro para 
que a Consultoria receba os dados compilados pelo Aguinaldo até o dia 04 de 
dezembro. Carla encerrou a reunião reforçando o convite para o próximo trabalho e a 
participação no levantamento de dados de cada setor para o Plano de Ação, conforme 
mencionado acima. Nada mais havendo a tratar encerro a presente Ata que vai 
assinada por mim Maria Jaquelina Steinbach e pelos demais presentes. 
 
 
 
 
 
 


