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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

3ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE MIRASELVA 
Objetivo: Apresentação das diretrizes e propostas para uma Cidade Sustentável, no âmbito da Revisão 

do Plano Diretor 

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 3ª 

AUDIÊNCIA PÚBLICA DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE MIRASELVA, a ser realizada no dia 19 de 

outubro de 2021 (terça-feira) às 18h. 

Considerando as restrições impostas no Art. 3º do Decreto Estadual nº 4.230, de 16 de março de 2020, 

que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do Coronavírus - COVID-19, e garantindo os preceitos legais para a ampla 

participação da população interessada, a Audiência Pública será realizada no formato virtual, através 

do canal oficial da empresa de Geo Brasilis1 https://www.youtube.com/channel/UC1eHbFzmt91Qi00o-

HaCBEg 

A Audiência Pública terá a seguinte PROGRAMAÇÃO: 

• 18hs: Abertura da Audiência Pública; 

• 18h10: Apresentação das diretrizes e propostas para uma Cidade Sustentável; 

• 19hrs: Leitura das contribuições recebidas pelo meio online de comunicação; 

• 19h30h: Posicionamentos técnico de destaque quanto às manifestações recebidas; e 

• 19h45: Encerramento. 

Os materiais de apoio à Audiência Pública (Fase 3 – Diretrizes e Propostas para uma Cidade Sustentável) 

estarão disponíveis em versão impressa no Paço Municipal e no site da Prefeitura Municipal, 

www.miraselva.pr.gov.br, a partir do dia 8 de outubro, para conhecimento de todos. 

Sugestões e dúvidas sobre o conteúdo exposto na Audiência Pública, poderão ser encaminhadas 

durante o evento e até o final da apresentação técnica por meio do Chat Youtube da transmissão ao 

vivo. 

 
Miraselva, 01 de outubro de 2021. 

 
ROGÉRIO APARECIDO DA SILVA 

Prefeito Municipal de Miraselva 
 

 

                                                           
1 Empresa contratada pela Prefeitura Municipal para elaboração do trabalho de revisão do Plano Diretor de 
Miraselva, sob Contrato nº 039/2020. 


