
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 

  

A Prefeitura de Itabirito, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, 

em cumprimento a legislação, CONVIDA a população para a AUDIÊNCIA PÚBLICA com o 

objetivo de promover o debate público sobre o Programa Municipal Bolsa Atleta, a ser 

realizada no dia 19 de outubro de 2021, às 19 horas, no Plenário da Câmara Municipal de 

Itabirito, na Avenida Queiroz Júnior, 639 - Centro, Itabirito – MG. 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

A participação de todos os interessados é gratuita, e qualquer pessoa física ou jurídica 

poderá participar e contribuir no processo. Considerando a pandemia mundial de saúde do 

coronavírus, haverá a limitação de pessoas conforme a onda estabelecida pelo programa 

Minas Consciente.  

Em razão da lotação máxima do local (48 pessoas) os interessados em participar 

presencialmente poderão ser inscrever-se previamente na Secretaria Municipal de Esportes 

e Lazer (de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h00) ou através do formulário eletrônico 

(https://forms.gle/pyATGGm46KBy46JR6) até o dia 15 de outubro de 2021, às 18 horas. No 

dia da audiência, o acesso será dado por ordem de inscrição e em caso de vagas 

remanescentes, será liberado acesso até que se complete a lotação máxima permitida. 

Para aqueles que optarem pela presença física, será obrigatório o uso de máscara, de 

distanciamento social e do uso de todas as orientações de enfrentamento ao Covid-19. 

A audiência será transmitida ao vivo através da página do Facebook da Prefeitura de 

Itabirito (https://www.facebook.com/prefeituraitabirito). 

O público poderá manifestar as sugestões ou questionamento, exclusivamente sobre o 

Programa Municipal Bolsa Atleta, até o dia 15 de outubro de 2021 através do e-mail 

esporte@pmi.mg.gov.br ou presencialmente na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. 

No dia da audiência pública haverá oportunidade para manifestação da plateia (que deverá 

cumprir o tempo estipulado), ou por escrito, através de preenchimento de formulário próprio. 

As manifestações expostas durante a audiência pública serão incluídas em ata. 

A audiência pública será conduzida pelo Secretário Municipal de Esportes e Lazer, a quem 

caberá decidir sobre as questões da audiência. 

Ao final dos trabalhos da audiência pública será lavrada ata. 

 
 

Itabirito, 30 de setembro de 2021. 

 
 

RAPHAEL VON RODNOW NASCIMENTO 
Secretário Municipal de Esportes e Lazer 


