
^ ROBTUIUDf irawpuf

fPLANO PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ-PI
DIRITOR

NÚCLEO GESTOR DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL

ATA DA 3° AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PROCESSO DE REVISÃO DO PLANO

DIRETOR PARTICIPATIVO DA CIDADE DE URUÇUÍ-PI.

Na data de 24 de Novembro de 2021, por volta das 19 horas no Plenário da Câmara Municipal

de Vereadores de Uruçuí-PI, tivera início à terceira audiência pública do Processo de Revisão do

Plano Diretor do Município de Uruçuí-PI. Os trabalhos iniciaram-se com a composição da mesa

honra. Foram convidados a compô-la o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal

de Vereadores Manoel Pereira Borges, o Conselheiro Federal da OAB - Pi Dr. Chico Couto de

Noronha Pessoa Filho, a Presidente da Associação dos Trabalhadores Rurais de Uruçuí Sra.

Aizenira Maria, bem como o Procurador do Município Sávio Aurélio que representou a

Secretária Municipal de Meio Ambiente Lucenir Rodrigues e, portanto, presidiu o trabalho,

conforme Decreto Municipal ns 188/2021. Na ocasião fora inicialmente apresentada pelo

mestre de cerimônia, ilustríssimo Senhor Jocelino Pereira de Sousa a importância do Plano

Diretor como instrumento de gestão democrática da cidade. A audiência pública contou com

abertura do Presidente que esclarecera sobre a natureza dos trabalhos que seriam apresentados

naquela noite, lera o regulamento da audiência pública e dispusera sobre os assuntos que seriam

discutidos e expostos. Logo em seguida a apresentação do regulamento e delimitação da pauta

da audiência, desfez-se a mesa de honra e formou-se a mesa técnica com os os senhores Rômulo

Marques, arquiteto especialista em planejamento urbano e gestão socioambiental das cidades,

e as advogadas Dra. Taísa Cavalcante e Shérad Araújo, que assessoram o município neste

processo de Revisão. Na referida audiência fora mostrado a população e aos membros de

segmentos sociais presentes, o projeto de Lei elaborado e que será devidamente protocolado

para votação ainda na sessão legislativa vigente. Após todas as explanações fora deferido aos

presentes a oportunidade de fazerem suas contribuições orais, vez em que o Jornalista Antônio

Fernandes "cobra choca" fez uso da palavra. Após as contribuições fora informado aos presentes

que todas as sugestões apresentadas seriam encaminhadas ao Núcleo Gestor para discutirem a

forma de serem abordadas na revisão do Plano Diretor. Por fim o Presidente da mesa, declarou

encerrada a audiência pública. Todos os presentes assinaram lista de freqüência que será

publicada em meios oficiais de comunicação junto com esta ata. A referida audiência pública

fora totalmente gravada em áudio e vídeo e pode ser consultada por qualquer interessado no

site YouTube sob o link https://www.youtube.com/watch7vsX_J_TIU43Fk. Sendo tudo

expressão fiel da verdade, eu Reisimar Gomes de Sousa, Secretária do Núcleo Gestor de Revisão

do Plano Diretor do Município de Uruçuí-Pi, lavro a presente ata que é redigida por mim, e
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assinada por todos os que compareceram à reunião online ou que tomaram ciência de todos os

atos nela.

Uruçuí-PI, 24 de Novembro de 2021.

REISIMAR GOMES DE SOUSA

Secretária do Núcleo Gestor


