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RELATÓRIO DAS OFICINAS TÉCNICAS E REUNIÕES- FASE 1



A - REUNIÃO TÉCNICA DE ASSINATURA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS

A reunião que tratou da assinatura do contrato de prestação de serviços ocorreu às

14:00 horas do dia 15 de julho de 2022, nas dependências da Prefeitura Municipal de Planalto

com o prefeito, vice-prefeito e o Secretário de Administração e um Representante da Equipe

Técnica Municipal.

Com a leitura dos documentos elaborados em 2012 foram discutidos os principais

pontos a serem observados durante a elaboração da revisão do Plano Diretor Municipal, como:

● Implantação de Áreas Industriais de acordo com a proximidade com o perímetro urbano e

graus de risco à população;

● Grande parte da população do município é de uma faixa etária mais elevada e que

necessita de mais atendimento na área da saúde;

● Implantação de áreas de lazer e bem estar para idosos;

● Implantação de estruturas de inovação e tecnologia para desenvolver a indústria e

comércio e para instigar a permanência dos jovens no município;

● Estruturação com mais profissionais e atendimentos nas estruturas públicas do município;

● Analisar as vantagens da proximidade do município com instituições de ensino como a

Universidade Federal da Fronteira Sul em Realeza, e o Instituto Federal do Paraná em

Capanema.

Imagem 1: Reunião Técnica para assinatura do contrato de prestação de serviços.



Lista 1- Reunião Técnica para assinatura do contrato de prestação de serviços.





B - REUNIÃO TÉCNICA PREPARATÓRIA
A reunião Reunião Técnica Preparatória e Reunião Técnica de Consolidação ocorreu às

15:00 horas do dia 15 de julho de 2022, nas dependências da Prefeitura Municipal de Planalto

com a Equipe Técnica Municipal e da Consultoria.

Foram apresentadas a metodologia de trabalho proposta, a equipe técnica de

acompanhamento e o cronograma de trabalho e o que será realizado em cada fase da revisão do

plano diretor de Planalto. Também foi discutido o Check-List da preparação da Audiência Pública

e pontos a serem apresentados.

Check List preparatório para a Audiência Pública:

● Transmissão no facebook e gravar (verificar a possibilidade de transmitir pessoas que

falaram por videoconferência);

● Previsão de participantes

● Lista de presença

● Transmissão para o Paranacidade – verificar;

● Transmissão para a Promotoria Pública – verificar (convite);

● Convite para os vereadores;

● Convite para o Colégio;

● Convite para entidades municipais;

● Convite para a população em geral;

● Ver com empresa que vai cuidar, para transmitir os slides para o online;

● Ver com a empresa que vai cuidar, para transmitir falar online;

● Ver local da página da prefeitura onde estará as informações da revisão;

Imagem 2: Reunião Técnica Preparatória



Imagem 3: Reunião Técnica Preparatória

LINK DA PASTA COM FOTOS E VÍDEOS DA REUNIÃO
https://drive.google.com/drive/folders/1J7bJZ23fL4oHFyEDrV4XCChdnLmabtbO?usp

=sharing

Lista 2- Reunião Técnica Preparatória e Reunião Técnica de Consolidação



C - OFICINA DE “LEITURA TÉCNICA” - “AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO PLANEJAMENTO E
GESTÃO URBANA DO MUNICÍPIO”

A Oficina de “leitura técnica” - “avaliação do desempenho do planejamento e gestão

urbana do município” ocorreu às 13:30 horas do dia 23 de agosto de 2022, nas dependências da

Prefeitura Municipal de Planalto.

Foi discutida a implantação do Plano Diretor elaborado em 2012, observando as

diretrizes e proposições que foram ou não implantadas.

Avaliando-se os pontos apresentados na Análise Técnica Integrada – ATI e nas

Diretrizes e Proposições do Plano Diretor de Planalto em 2012, verifica-se que estas últimas

estão distribuídas em análises nos seguintes eixos, considerando os aspectos:

● Aspectos Regionais

● Aspectos Ambientais

● Aspectos Socioeconômicos

● Aspectos Socioespaciais

● Aspectos Infraestrutura e Serviços Públicos

● Aspectos Institucionais

Para a análise dos elementos positivos, negativos e limitantes do Município, utiliza-se o

método de Avaliação Temática Integrada é a CDP – Condicionantes, Deficiências e

Potencialidades, conforme indicado no Termo de Referência. O objetivo é identificar as principais

ações a serem propostas para o Município.

● As Deficiências são carências que necessitam de ações imediatas;

● Os fatores Condicionantes possuem restrições necessitando de atenção especial; e

● As potencialidades significam os aspectos positivos do Município que necessitam

de ações que favoreçam seu desenvolvimento e sua otimização.

Em reunião com os departamentos e a Equipe Técnica Municipal – ETM, foram

discutidas as estratégias e aplicações apontadas no plano diretor anterior a respeito do

planejamento e gestão urbana do município de Planalto considerando os apontamentos das

ações a serem elaboradas para o município de 2012 a 2022 e chegou-se às seguintes conclusões:



● As diretrizes e proposições apontadas, indicaram muitas ações que são difíceis de

medir a sua evolução;

● Muita as deficiências apontadas, não trazem soluções, ou pelo menos um indicativo

para tentar resolvê-las;

● Na construção das novas proposições, deve-se ter o cuidado para que as mesmas

consigam apresentar parâmetros de controle, onde as mesmas devem apresentar

quando se enquadrar: o que será feito, para quem, um indicativo de quantidade da

ação e um tempo de execução;

● O município teve um aumento territorial maior que o previsto no plano diretor;

● Grande parte da população do município é de uma faixa etária mais elevada e que

necessita de mais atendimento na área da saúde;

● O município sofre de constante falta de emprego;

● Muitos munícipes trabalham em outras cidades e utilizam Planalto apenas como

“cidade dormitório”;

● Emigração constante dos jovens em busca de melhores oportunidades fora do

município;

● Implantação de Áreas Industriais de acordo com a proximidade com o perímetro

urbano e graus de risco à população;

● Grande parte da população do município é de uma faixa etária mais elevada e que

necessita de mais atendimento na área da saúde;

● Implantação de áreas de lazer e bem estar para idosos;

● Implantação de estruturas de inovação e tecnologia para desenvolver a indústria e

comércio e para instigar a permanência dos jovens no município;

● Estruturação com mais profissionais e atendimentos nas estruturas públicas do

município;

● Analisar as vantagens da proximidade do município com instituições de ensino como

a Universidade Federal da Fronteira Sul em Realeza, e o Instituto Federal do Paraná

em Capanema.



Imagem 4: Oficina de Leitura Técnica.

Imagem 5: Oficina de Leitura Técnica.

LINK DA PASTA COM FOTOS E VÍDEOS DA OFICINA

https://drive.google.com/drive/folders/1YxA3jZdJehTFm73VCIB2DxWl7khBciwQ?usp
=sharing



Lista 3- Oficina de Leitura Técnica.







D- 1º AUDIÊNCIA PÚBLICA

Com o objetivo de informar o início, os motivos, a importância, o cronograma, os

métodos e técnicas previstas, e debater as questões relativas ao processo de revisão do PDM,

colocadas tanto pela administração municipal como pelos seus participantes, no dia 06 de agosto

de 2022, ás 19:30, foi realizado a 1° Audiência Pública de Revisão do Plano Diretor de Planalto.

Como participantes foram convidados a estarem presentes a Equipe Técnica Municipal,

o supervisor do PARANACIDADE, os membros provisórios do Conselho Municipal da Cidade,

representantes do poder legislativo e do poder executivo, representante do Ministério Público, a

população e associações representativas dos vários segmentos da comunidade.

Ao longo da audiência foram apresentados os conceitos e bases legais do Plano Diretor,

o cronograma físico de trabalho, com base nas atividades, produtos e cronograma previstos no

termo de referência, identificando obrigatoriamente as fases e respectivos itens, participantes,

responsáveis e datas para entrega dos produtos e realização e coordenação de audiências

públicas, e conferência de revisão do Plano Diretor Municipal.

Também foram apreciados os métodos e técnicas a serem adotados para a execução das

atividades, e eventos integrantes dos itens 2 (dois) e 3 (três) do termo de referência que orienta

os trabalhos.

Foi deixado claro para os participantes que o objetivo do trabalho é avaliar a capacidade

institucional da administração municipal, para desempenhar as funções pertinentes às áreas de

planejamento e gestão urbana, no que se refere aos seguintes aspectos:

i. objetivos, diretrizes e proposições do PDM vigente;

ii. implementação do Plano de Ação e Investimentos - PAI;

iii. regulamentação da legislação urbanística vigente;

iv. implementação dos instrumentos do Estatuto da Cidade;

v. atividades de licenciamento e fiscalização do parcelamento do solo, para fins urbanos,

edificações e obras, e localização e funcionamento das atividades econômicas, e ainda

do cumprimento de demais posturas municipais;

vi. provisão de infraestrutura e equipamentos, e prestação de serviços públicos;

vii. sistema de planejamento e gestão do PDM vigente; e,

viii. desempenho do Conselho Municipal da Cidade.



Como forma de participação, além da possibilidade de estar presente no espaço onde

aconteceu o evento, a população também pode estar acompanhando via plataforma digital, onde

ficou gravado o evento: https://fb.watch/get5IYs20J/. Ao final do evento, a equipe esteve

disponível para conversar com os participantes para sanar dúvidas e curiosidades sobre a

atividade.

Imagem 6:  1ª Audiência Pública

Imagem 7:  1ª Audiência Pública

https://fb.watch/get5IYs20J/


Imagem 8:  1ª Audiência Pública

LINK DA PASTA COM FOTOS E VÍDEOS DA AUDIÊNCIA
https://drive.google.com/file/d/1beMAhTRcBxAuaSonU95_mxve1xERa9zO/view?usp=sharing

LINK DO VÍDEO DA AUDIÊNCIA COMPLETA
https://fb.watch/get5IYs20J/

https://drive.google.com/file/d/1beMAhTRcBxAuaSonU95_mxve1xERa9zO/view?usp=sharing
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