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Plano Diretor do Município de Medianeira – Revisão e Atualização 
Ata nº 004/2006 
Aos sete dias do mês de agosto de dois mil seis, reuniram-se no Salão da Igreja Matriz, 
às nove horas para a Definição de Macroobjetivos e Diretrizes , membros da 
Consultoria contratada, Equipe Técnica Municipal nomeada pela portaria 118/2006, da 
Comissão de Acompanhamento nomeada pela portaria 119/2006, e Munícipes que se 
fizeram presentes e registrados em lista de presença. A Arq. Carla Ott, Coordenadora 
da Equipe Técnica Municipal agradece a presença de todos, lembra da entrega da 
Avaliação Temática Integrada pela Consultoria que foi revisada pela Equipe Técnica 
Municipal e em especial da reunião realizada no dia 03 de agosto com o prefeito, vice-
prefeito, secretários e membros da equipe técnica municipal para a análise final dos 
condicionantes, deficiência e potencialidades , que serão trabalhados hoje nas 
oficinas através de proposições e diretrizes e passa a palavra para a Arq. Solange 
Smolarek Dias, Coordenadora Geral da Consultoria que realizou o treinamento para os 
resultados das oficinas. Solange inicia os trabalhos tecendo comentários sobre o 
funcionamento das Oficinas, bem como o desenvolvimento dos trabalhos durante o dia. 
Na Seqüência os grupos foram divididos conforme preferências e necessidades. Os 
grupos deveriam ser divididos para 6 temas, mas como o aspecto infra-estrutura e 
serviços públicos elencava uma demanda de informações, houve uma subdivisão do 
grupo, formando 7 (sete) oficinas para cada aspecto analisado nas tabelas dos 
condicionantes, deficiência e potencialidades: 1. Regional; 2. Ambientais; 3. Sócio-
econômicos; 4. Sócio-espaciais; 5. Infra-estrutura e Serviços públicos; 6. Institucionais. 
Em seguida foi repassado aos grupos para que os mesmos pudessem decidir o relator 
e orador. Solange comentou sobre a reunião realizada na quinta-feira com a Equipe 
Técnica do Plano Diretor, a apresentação dos condicionantes, deficiências e 
potencialidades a partir da análise final da Equipe Técnica e repassada hoje aos 
grupos. Os grupos tiveram dez minutos para debaterem essas questões em conjunto. 
Solange deu seqüência comentando sobre os sonhos que os munícipes têm em relação 
ao Município de Medianeira. Eles teriam o cenário atual a partir da descrição feita nos 
seis grupos, e o que gostariam de mudar a cerca de cada grupo, quais os sonhos de 
cada munícipe dentro desses seis grupos. Em seguida foi questionado aos grupos 
sobre a visão dentro do município de Medianeira, explicitando seus desejos e 
aspirações de forma racional. Em relação à visão, formular um cenário do futuro claro e 
objetivo, explicitar visualmente para o grupo de análise o que se sonha para a cidade, 
tecendo exemplos aos grupos. Solange colocou que para chegarmos a um cenário 
desejado, não poderíamos abrir mão de princípios firmes, fortes que não mudassem. 
Prosseguiu os trabalhos explicando que os grupos deveriam elencar de três a cinco 
princípios, (credos e crenças) que os grupos não abrissem mão. Qual o cenário 
desejado, até o ano de dois mil e dezesseis, o cenário atual e o plus da visão, e 
prosseguiu o trabalho (cenário atual, visão e os princípios) para se chegar ao cenário 
desejado. Os seis grupos decidiram os macroobjetivos. Encerrou-se os trabalhos no 
período da manhã. Reiniciou-se os trabalhos no período da tarde a partir das treze e 
trinta horas. Solange colocou que os grupos que não tivessem concluído os trabalhos 
no período da manhã poderiam terminar já no início da tarde, prosseguiu o trabalho 
com os grupos com a construção das Diretrizes. Na seqüência Solange apresentou no 
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datashow as distribuições do cenário atual, sonho, visão (em 2016) Medianeira, 
princípios, cenário que deseja, propostos pelos 6 (seis) grupos; posteriormente 
houveram comentários e debates por parte de todos. Os comentários foram definidos e 
alterados na medida em os grupos concordavam e discordavam das colocações feitas 
pelos colegas, (alterados ou não de imediato na planilha). As sessões temáticas foram 
debatidas no grande grupo, e aprovação da planilha. Após a apresentação ao grande 
grupo, das propostas de cenário atual, sonho, visão, princípios e cenário desejado, 
Solange encerrou os trabalhos às 16 horas e trinta minutos com a análise final da 
vocação do Município feita em conjunto com os presentes. Encerradas as atividades, a 
consultoria fará a correção textual e socializará com todos os participantes as decisões 
tomadas nas oficinas para conhecimento e ou contribuições, tendo em vista que as 
diretrizes e proposições serão apresentadas na segunda audiência no dia 24 de agosto. 
Nada mais tendo sido tratado encerro a presente Ata que vai assinada por mim, Maria 
Jaquelina Steinbach e acompanhada pela Lista dos que se fizeram presentes nas 
Oficinas.  


