Estado do Paraná

V

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASELVA
Lei nº 4.245 – 27-07-1960

CNPJ – 75.845.529/0001-05

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
4ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE MIRASELVA
Objeto: Plano de Ação de Investimentos (PAI) e Institucionalização do PDM
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASELVA, em atendimento às disposições legais, CONVIDA a
população, sociedade civil em geral, as sociedades de bairros e demais organizações não
governamentais, entidades e quaisquer outros segmentos representativos, para participarem da 4ª
AUDIÊNCIA PÚBLICA DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE MIRASELVA, a ser realizada no dia 13 de
dezembro de 2021 (segunda-feira) às 18h30, nos formatos:
•

VIRTUAL (recomendado): por meio de acesso a link específico da transmissão ao vivo do evento
através

do

canal

oficial

da

empresa

de

Geo

Brasilis

https://www.youtube.com/channel/UC1eHbFzmt91Qi00o-HaCBEg, onde a comunidade local
poderá assistir à Audiência, participar do chat e encaminhar contribuições de maneira remota e
segura, considerando as restrições impostas para enfrentamento da emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do Coronavírus - COVID-19;
•

PRESENCIAL: ocorrerá no prédio da Prefeitura Municipal, situado na Rua São Paulo, 10, onde os
interessados poderão assistir a transmissão ao vivo da apresentação da Audiência, sendo
obrigatório o uso da máscara de proteção cobrindo o nariz e a boca durante todo o evento.

A Audiência Pública terá a seguinte PROGRAMAÇÃO:
•

18h30: Abertura da Audiência Pública;

•

18h40: Apresentação do Plano de Ação de Investimentos (PAI) e da Institucionalização do Plano
Diretor Municipal;

•

19h20: Leitura das contribuições recebidas pelo meio online de comunicação e manifestação dos
interessados que estiverem presencialmente;

•

19h40h: Posicionamento técnico de destaque quanto às contribuições recebidas; e

•

19h50: Encerramento.

Os materiais de apoio à Audiência Pública (Fase 4 – Plano de Ação e Investimentos e Institucionalização
do PDM) estarão disponíveis em versão impressa no Paço Municipal e no site da Prefeitura Municipal,
(https://www.miraselva.pr.gov.br/), a partir do dia 7 de dezembro, para conhecimento de todos.
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Sugestões e dúvidas sobre o conteúdo exposto na Audiência Pública poderão ser realizadas conforme
segue:
•

VIRTUAL: Chat Youtube da transmissão ao vivo; e

•

PRESENCIAL: através do uso da palavra, após a apresentação técnica.

Miraselva, 26 de novembro de 2021.

ROGÉRIO APARECIDO DA SILVA
Prefeito Municipal de Miraselva

