
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE, PR 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA 2ª AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE, em consonância ao artigo 40, inciso 1, da Lei 10.257/2001, 
Estatuto da Cidade, e dispositivos pertinentes das Resoluções nºs. 25 (de 18/03/2005) e 34 (de 14/07/2005) 
do Conselho das Cidades convoca a população para participar da 2ª AUDIÊNCIA PÚBLICA para 
Apresentação da Análise Temática Integrada para a Revisão do Plano Diretor Municipal, para 
publicidade das propostas e atos administrativos dentro de um processo participativo, de modo a garantir 
a participação da população, entidades e associações representativas da comunidade. 

DATA: 21 de outubro de 2021 (Quinta-feira) 

HORÁRIO: das19h às 22h 
LOCAL: Teatro Municipal 
ENDEREÇO: Rua Itália, nº 287 - Bairro Centro, Fazenda Rio Grande/PR. 

PAUTA: "Convocação da população, associações representativas dos vários segmentos da comunidade, 
CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS TERRITORIAIS E AMBIENTAIS e Poder Legislativo para 
participação do processo de revisão do Plano Diretor Municipal". 

Será realizada a apresentação do ANÁLISE TEMÁTICA INTEGRADA. Submeter à apreciação dos 
participantes a caracterização das condições quali-quantitativas da cidade e do municipio, conforme os 
conteúdos previstos na Análise Temática Integrada, considerando as Leituras Técnica e Comunitária 
(Oficinas) 

ORDEM DO DIA: As audiências públicas serão realizadas em duas fases, sendo elas: 

1 - Procedimentos de Revisão do Plano Diretor Municipal de Fazenda Rio Grande ; 
(i) Abertura oficial; 
(ii) Apresentação da análise temática integrada para revisão do Plano Diretor; 
(iii) Aberta à participação popular; 
(iv) Encerramento. 

Esta audiência pública ocorrerá em formato híbrido (presencial e virtual), sendo que os interessados em 
participar de forma virtual poderão acessar o link que será disponibilizado na data do evento no site do 
Município de Fazenda Rio Grande (w,w1.íazendariogrande or.oov.br). 

A manifestação popular será realizada no dia da audiência, mediante preenchimento de formulário 
disponibilizado pela comissão organizadora, o qual poderá ser entregue de forma física, assim como através 
do endereço eletrônico audienciapublica@fazendariogrande.pr.gov.br e/ou whatsApp nº 99134 7933. 

O evento ocorrerá seguindo as recomendações da OMS (Organização Mundial da Saúde) quanto ao 
distanciamento social, bem como as leis e decretos regulamentadores vigentes, estadual e municipal, com 
controle na entrada e disponibilização de álcool em gel para os presentes e distanciamento social, sendo o 
uso de máscara obrigatório, o tempo todo. 

MAIORES INFORMAÇÕES: Contato com Hideki 3627-8526 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE, PR 
Endereço: Rua Jacarandá, 300, Centro - CEP - 83823-901, Fazenda Rio Grande, PR. 
(41 )3627-8500 lfazendariogrande.pr.gov.br I audienciapublica@fazendariogrande.pr.gov.br 

v~ Fazenda Rio Grande (PR), 16 de 

Lanes Randa Prates Marques 
Secretário Municipal de Urbanismo 
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