CONVITE
AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2017
PLANO DIRETOR E PLANO DE MOBILIDADE URBANA
–-------------------------------------------------------------------------------------------------------

A CIDADE QUE TEMOS E A CIDADE QUE QUEREMOS!

–-------------------------------------------------------------------------------------------------------Of. CID 339

Nova Bassano, 08 de novembro de 2017.

A Prefeitura Municipal de Nova Bassano convida as entidades representativas e os cidadãos do município para a I
Audiência Pública do processo de revisão do Plano Diretor e elaboração do Plano de Mobilidade Urbana, a ser
realizada no dia 30 de novembro de 2017, às 19h00min, na Sociedade Esportiva Cultural Bassanense – SECB,
de acordo com o seguinte Regulamento:
Regulamento da Audiência Pública nº 01/2017
Plano diretor e Plano de Mobilidade Urbana
Objetivo: Sensibilizar os atores sociais e cidadãos do município para o processo de Revisão do Plano Diretor e
Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana, no período de novembro de 2017 a junho de 2018, a ser
implementado pela Equipe Técnica Municipal, com assessoria de Equipe Técnica da Universidade de Caxias do
Sul.
Tal sensibilização visa transmitir a metodologia das atividades a serem desenvolvidas, bem como obter a adesão
dos cidadãos e entidades representativas para o encaminhamento de sugestões em prol de uma cidade com mais
qualidade.
Inscricão para manifestações: Os participantes interessados em se manifestar podem fazê-lo oralmente ou por
escrito.
- As manifestações orais serão limitadas a 3 minutos, por inscrito, e dependerão de inscrição prévia, que será aceita
até 30 minutos após o início da audiência junto aos Coordenadores dos Trabalhos.
- As manifestações por escrito devem ser claramente identificadas e encaminhadas aos Coordenadores dos
Trabalhos.
Duração da Audiência: A audiência terá duração de até 2 horas.
Metodologia da Audiência:
1 – Abertura dos trabalhos e formação da mesa.
2 – Espaço de 15 minutos para apresentação do Prefeito e Técnicos Municipais.
3 – Espaço de 15 minutos para apresentação da metodologia por integrantes da Equipe Técnica da UCS
4 – Espaço para manifestação pessoal dos inscritos: até 3 minutos para cada um, limitado ao tempo da Audiência
Pública de 2 horas.
Dessa forma, solicitamos que a entidade/instituição indique 2 (dois) representantes para atuarem
como atores sociais na revisão do Plano Diretor e elaboração do Plano de Mobilidade Urbana até o dia 22 de
novembro de 2017, através de ofício-resposta, no e-mail: planodiretor@novabassano.rs.gov.br.
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Prefeito Municipal
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