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PLANO PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI-PI
DIRETOR

NÚCLEO GESTOR DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL

ATA DE REUNIÃO DO NÚCLEO GESTOR DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR

PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE URUÇUÍ-PI.

Na data de 24/09/2021 às 17:00 horas por meio de aplicativo de reuniões online

denominado Zoom Cloud Meetings utilizando-se do link:

hltps://us02web.zoom.us/i/81173368285?pwd=d293VmVEMGg5MzZ3cmllRzliUWEtKdz09

acontecera a 1° (primeira) reunião do Núcleo Gestor de Revisão do Plano Diretor Municipal de

Uruçuí-PI. Na ocasião fora debatido a relevância da revisão do Plano Diretor Municipal para o

desenvolvimento adequado das cidades, bem como apresentado a forma que se darão os trabalhos,

apresentou-se a equipe técnica nomeada por portaria do Executivo Municipal, bem como contou-

se com esclarecimentos sobre o projeto que será dividido em etapas capazes de extrair uma

adequada leitura comunitária da sociedade bem como uma razoável leitura técnica das condições

do' rtiunicípio de Uruçuí no que tange a sua legislação e condições geomorfológicas e atinentes a

erijgenharia e urbanização da cidade. Ressaltou-se na reunião a importância da observação das

etapas e da FIRME PARTICIPAÇÃO SOCIAL, pois neste grande processo de elaboração do

p(aijo diretor, a sociedade é quem mais tem a ganhar, pois no referido documento, poderão ser

transcritos todos os seus anseios e expectativas por meio de sentenças normativas com força
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CQgente. A reunião contou com a participação de membros do Núcleo Gestor, e equipe de

assessoria fornecida pelo município para esclarecimentos. Estabeleceram-se ritos para a

realização da primeira audiência pública que acontecerá dia 07 de Outubro de 2021 no plenário

tJa,Çâmara Municipal de Vereadores de Uruçuí, bem como estabeleceram-sc regras de habilitação
p^^ que a sociedade participe do processo. Acordou-se ainda que a Senhora Reisimar Gomes de
S,ç,u^a seria a secretária do Núcleo Gestor, cabendo-lhe a redação de atas e as funções de
secretariado dos trabalhos. Sendo tudo expressão fiel da verdade, eu Reisimar Gomes de Sousa,

Ç^pptária do Núcleo Gestor de Revisão do Plano Diretor do Município de Uruçuí-PI, lavro a
presente ata que é redigida por mim, e assinada por todos os que compareceram à reunião online

tomaram ciência de todos os atos nela deliberados.

ÜVÜçuí-PI, 24 de Setembro de 2021.
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REISIMAR GOMES DE SOUSA

Secretária do Núcleo Gestor
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