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Plano Diretor do Município de Medianeira – Revisão e Atualização 
Ata nº 011/2006 
Aos sete dias do mês de dezembro de dois mil e seis, reuniram-se no CPC - Arandurá, 
os membros da Portaria 118/06 – Equipe Técnica e Portaria 119/06 – Comissão de 
Acompanhamento do Plano Diretor, para Treinamento da Comissão de 
Acompanhamento, esse Treinamento refere-se aos seguintes aspectos: criação, 
atribuições, composição e funcionamento do Conselho de Desenvolvimento Municipal – 
CDM. Tal Treinamento embasa-se no ANTEPROJETO DE LEI DO PLANO DIRETOR  
do Município de Medianeira, entregue pela consultoria ao Município em seis de 
novembro de dois mil e seis. A Coordenadora da Equipe Técnica do Plano Diretor Carla 
Ott deu início a programação passando a palavra para o Vice-Prefeito Ricardo Endrigo 
que agradeceu a presença de todos e ressaltou a importância desse trabalho na reta 
final do Plano Diretor. Solange da Smolarek Arquitetura prosseguiu fazendo ressalvas a 
partir do Anteprojeto de Lei do Plano Diretor Municipal; sendo: Fundamentação, 
Diretrizes e Proposições de Desenvolvimento, Macrozoneamento, Planejamento e 
Gestão de Desenvolvimento: (Gestão Integrada Participativa e do Sistema de 
Planejamento, Conselho Municipal de Planejamento, Finalidades e Atribuições, 
Composição, Processo de Revisão e Atualização do PDM) Sistema de 
Acompanhamento e Controle Social, Infrações e Sanções, Disposições Transitórias, 
Legislação Derivada e dos Anexos. Solange ressaltou sobre o Planejamento e Gestão 
de Desenvolvimento, comentou sobre Gestão Integrada Participativa, sua definição e 
importância para o Município, sobre o Conselho Municipal de Planejamento suas 
finalidades e atribuições e também sobre a Composição do Conselho Municipal de 
Planejamento; Processo de Revisão e Atualização do PDM. Finalizou sua fala a partir 
de uma citação reflexiva sobre o texto: Porque o planejamento urbano deve ficar na 
mão da população e não com um técnico preparado para isso? (Trecho da entrevista de 
Raquel Rolnik) comentou para que fizéssemos uma análise da nossa atuação, partindo 
do princípio que são poucos os que participam – (a população). Não havendo 
manifestações dos membros presentes, Solange encerrou o Treinamento. Nada mais 
tendo sido tratado encerro a presente Ata que vai assinada por mim Maria Jaquelina 
Steinbach e pelos demais presentes.   
                           
 
 


