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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE À 

APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL 

 

A Prefeitura Municipal de Taquaraçu de Minas, em consonância aos termos do 

artigo 40 da Lei Federal nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) e conforme recomendação 

constante do artigo 8ª da Resolução nº 25/2005 do Conselho das Cidades (Ministério 

das cidades), visando assegurar a participação dos cidadãos no processo de 

implementação do Plano Diretor Municipal, convoca toda a população do município 

para “Oficina / Audiência Pública – Potencialidades, Conflitos e Desejos”, conforme 

cronograma de elaboração do Plano Diretor em formato híbrido (presencial e online), a 

ser realizada na seguinte data/hora/local: - 03 de agosto de 2021, terça-feira, às 18:00 

horas, à Rua Candido Ventura, nº 309, Bairro Centro, na sede da Câmara Municipal de 

Taquaraçu de Minas e de forma virtual, realizado através do canal 

https://www.youtube.com/channel/UCI1ruFboqggHx8SZjn1P4Xw, em virtude das 

restrições sanitárias impostas pela COVID-19. 

Na oportunidade, serão discutidas as Potencialidades, Conflitos e Desejos dos 

munícipes em relação ao território de Taquaraçu de Minas, apresentação do cronograma 

de trabalho do Plano Diretor Municipal e a composição dos novos grupos de 

acompanhamento, representantes do Poder Executivo, Legislativo e Sociedade Civil.  

Os participantes estarão sujeitos à observância do Protocolo de Segurança 

Sanitária estabelecido pelas autoridades estaduais e municipais, sendo obrigatório o uso 

de máscara facial com cobertura de nariz e boca, de álcool em gel e distanciamento em 

relação aos presentes.  

Ficam assim convocadas todas as associações e demais entidades representativas 

dos vários segmentos da sociedade civil e demais interessados.  

O  presente edital de convocação será publicado no site da Prefeitura 

(https://www.taquaracudeminas.mg.gov.br), fixado em sua Sede, localizada à Rua Dr. 

Tancredo de Almeida Neves, nº 225, Centro da Cidade, bem como nas Secretarias 

Municipais e outros locais públicos, para que o mesmo tenha ampla divulgação.   

 

Taquaraçu de Minas, 15 de julho de 2021. 

 

MARCÍLIO BEZERRA DA CRUZ 

Prefeito Municipal  
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