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ATA DA REUNIÃO ETM
Aos vinte e sete dias do mês de agosto de 2018, às oito horas e quinze minutos,
reuniram-se no auditório da Prefeitura Municipal de Chopinzinho, membros da
Equipe Técnica Municipal – ETM, Jovani Martins, Juceane de Fátima Biava,
Fernando Gressana, Ana Kelle Malaguti, Talita B. K. Dalsasso e Thiago Voracoski
Santos, para discutirem o cronograma das atividades finais do processo de revisão
do Plano Diretor. Para a definição de cronograma das atividades dos membros da
ETM, primeiramente, definiu-se as datas para a realização da última audiência
pública, a qual deve ser realizada dia 29/10/2018. Partindo desta definição, ficou
também agendada a Reunião de Consolidação do Plano Diretor, para o dia
19/11/2018. Definiu-se também que todos os trabalhos deverão estar prontos e
revisados até o dia 10/10/2018, para que no dia 11/10/2018, seja publicado o edital
de convocação da última audiência pública, onde todas as minutas das leis
integrantes do novo Plano Diretor Municipal serão publicadas no site do Município http://www.chopinzinho.pr.gov.br/portal/planodiretor.php para análise da população.
Diante dessas definições, foram elaborados os cronogramas de atividades de cada
integrante da ETM. O Sistema de planejamento e gestão do PDM, de
responsabilidade de Roquelani Lorenzi e Jovani Martins deverá ser entregue à ETM
até o dia 30/09/2018; PAI – Plano de Ação e Investimentos e Minuta do Código de
Posturas de responsabilidade de Jovani Martins serão entregues e disponibilizados
até o dia 15/09/2018; Minuta do PDM a cargo de Juceane Biava deverá ser entregue
até o dia 24/09/2018; Minuta do Código de Obras a cargo de Juceane Biava e Talita
Dalsasso deverá ser entregue até o dia 14/09/2018; Minuta do Parcelamento do
Solo a cargo de Talita Dalsasso e Juceane Biava deverá ser entregue até o dia
21/09/2018; Minuta do Sistema Viário a Cargo de Ana Kelle deverá ser entregue até
o dia 10/09/2018; Minuta do Uso e Ocupação do Solo, a cargo de Jovani Martins,
Talita Dalsasso e Ana Kelle, até o dia 28/09/2018. Devido a ausência da integrante
da ETM Suelen Angelica Battistuz, será realizada uma reunião entre Jovani Martins
e a Suelen em conjunto com o Secretário de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente
para o cumprimentos dos prazos acima estipulados das obrigações inerentes àquela
Secretaria. Ficou definida oficina técnica para o dia 03/09/2018 às 8h30min, na
ACEC, para tratar com os representantes da ACEC de algumas reivindicações e
questionamentos acerca da Legislação de Uso e Ocupação do Solo. Também ficou
definido que será realizada uma Oficina Técnica para tratar da Lei de Parcelamento
do Solo, ficando para ser definida, posteriormente, esta data. Ficou definido que
cada servidor irá fazer seu cronograma de atividades que deverá ser apresentado
para suas chefias imediatas para conhecimento, para posterior conhecimento do
Prefeito das necessidades de dedicação de cada servidor na atribuição conferida
junto à ETM para a finalização do processo de Revisão do Plano Diretor. Não
havendo mais pronunciamentos, foi encerrada a reunião às dez horas, da qual foi
lavrada a presente ata por mim, Jovani Martins, _______________________, que,
depois de lida e aprovada, foi assinada.

Juceane de Fátima Biava
Coordenadora da ETM
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4ª Fase
Plano de Ação e Investimento – PAI e Institucionalização do PDM
a) 1 Reunião técnica de capacitação
Apresentar métodos e técnicas para: i) definir o Plano de Ação e Investimentos (citado
no item 4.4.1); ii) institucionalizar o PDM (citado no item 4.4.2); iii) propor o sistema de
planejamento e gestão do PDM (citado no item 4.4.3); iv) propor ajustes da estrutura
organizacional (citado no item 4.4.4); v) realizar 1 Oficina “Leitura Técnica”, 1 Oficina
“Leitura Comunitária”, 4ª Audiência Pública e Conferência da revisão do PDM.
Participantes: Assessoria, ETM e CMC.
Data: 04/12/2017 – 08h30m - Realizada
b) 1 Reunião técnica preparatória
Organizar e complementar os dados e informações solicitados e definir os
procedimentos necessários para realização das: i) atividades da 4ª Fase; ii) 1 Oficina
“Leitura Técnica” e 1 Oficina “Leitura Comunitária”; iii) 4ª Audiência Pública; e, iv)
Conferência da revisão do PDM.
Participantes: Assessoria e ETM.
Data: 04/12/2017 – 08h30m - Realizada
c) 1 Oficina “Leitura Técnica”
“Plano de Ação e Investimento – PAI e Institucionalização do PDM” - definir as ações e
investimentos prioritários para a implementação do PDM; elaborar minutas de
anteprojetos de lei do PDM e das leis urbanísticas; elaborar proposta de sistema de
planejamento e gestão do PDM e de ajustes da estrutura organizacional.
Participantes: Assessoria, ETM, representantes do poder executivo, membros do CMC
e representantes do poder legislativo (comissões temáticas).
Data: 09/04/2018 – 19h00m - Realizada
d) 1 Oficina “Leitura Comunitária”
“Plano de Ação e Investimento – PAI e Institucionalização do PDM” - definir as ações e
investimentos prioritários para a implementação do PDM; elaborar minutas de
anteprojetos de lei do PDM e das leis urbanísticas; elaborar proposta de sistema de
planejamento e gestão do PDM e de ajustes da estrutura organizacional.
Participantes: Assessoria, população e associações representativas dos vários
segmentos da comunidade.
Data: 09/04/2018 – 19h00m - Realizada
e) 4ª Audiência Pública
“Plano de Ação e Investimento - PAI e Institucionalização do PDM” - Submeter à
apreciação dos participantes as ações e investimentos prioritários para a
implementação do PDM, as minutas de anteprojetos de lei do PDM e das leis
urbanísticas, o sistema de planejamento e gestão do PDM e os ajustes da estrutura
organizacional, considerando as Leituras Técnica e Comunitária.
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Participantes: equipe da consultoria, ETM, representantes poder executivo, CMC,
representantes do poder legislativo, representante do Ministério Público, população e
associações representativas dos vários segmentos da comunidade.
Data: 30/04/2018 – 19h00m - Realizada
f) Oficina “Leitura Técnica”
“Discussão proposta da Lei de Uso e Ocupação do Solo – Tabela de Atividades”
Participantes: ETM, ACEC – Associação Comercial e Empresarial de Chopinzinho.
Data: 03/09/2018 – 08h30m
g) Oficina “Leitura Técnica”
“Discussão proposta da Lei de Parcelamento”
Participantes: ETM, Empresas de Topografia, Imobiliárias e Loteadores.
Data: A Definir
h) 5ª Audiência Pública
“Plano de Ação e Investimento - PAI e Institucionalização do PDM” - Submeter à
apreciação dos participantes as ações e investimentos prioritários para a
implementação do PDM, as minutas de anteprojetos de lei do PDM e das leis
urbanísticas, o sistema de planejamento e gestão do PDM e os ajustes da estrutura
organizacional, considerando as Leituras Técnica e Comunitária.
Participantes: equipe da consultoria, ETM, representantes poder executivo, CMC,
representantes do poder legislativo, representante do Ministério Público, população e
associações representativas dos vários segmentos da comunidade.
Data: 29/10/2018 – 19h00m
i) Conferência da revisão do Plano Diretor Municipal
“Pactuação do Plano Diretor Municipal” - Submeter à apreciação dos participantes a
síntese da versão final preliminar do PDM para pactuação”.
Participantes: Assessoria, ETM, representantes do poder executivo, CMC,
representantes do poder legislativo, representante do Ministério Público, população e
associações representativas dos vários segmentos da comunidade.
Data: 19/11/2018 – 19h00m
j) 1 Reuniões técnicas de consolidação
Ajustar as análises e respectivos documentos relativos às atividades da 4ª Fase em
decorrência da 4ª Audiência Pública, 5ª Audiência Pública e em decorrência da
Conferência da revisão do Plano Diretor Municipal.
Participantes: Assessoria.
Data: 20/11/2018 – 08h00m

