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Tipo de Participação Limite de
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Forma de

Intervenção
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Presencial, na Câmara

de Vereadores

50 Oral

Escrita

Para ter acesso ao local da

atividade, o participante terá que

cumprir rigorosamente os critérios

de segurança, incluindo porte de

máscara e controle de temperatura

Virtual, na Plataforma

de Videoconferência

Zoom

250 Oral

Escrita, no chat da

plataforma

Para ter acesso à plataforma por

meio de celular, o aplicativo Zoom

Us deve ser instalado previamente

Virtual, no Youtube Livre acesso Escrita, no chat do

Youtube

-

PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIENCIAS PÚBLICAS DE

APRESENTAÇÃO DO DIAGNÓSTICO TÉCNICO DESENVOLVIDO NO
ÂMBITO DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DOS PLANOS

INTEGRADOS DE VASSOURAS – PLANO DIRETOR URBANÍSTICO E
PLANO DE MOBILIDADE URBANA

 
A Prefeitura Municipal de Vassouras, por intermédio da Secretaria de
Urbanismo e Patrimônio Histórico, com o apoio da Coordenação
Técnica e Equipe Técnica, no uso de suas atribuições legais, com
fundamento no Estatuto da Cidade (Lei Federal 10.257/2001) e
consoante com art. 15, inciso III da Política Nacional de Mobilidade
Urbana (Lei Federal 12.587/2012) torna público que realizará UMA
AUDIÊNCIA PÚBLICA em formato híbrido - presencial e virtual,
por videoconferência da plataforma “Zoom” e transmissão “on-line”
na plataforma “Youtube”.
 
A Audiência Pública tem por objetivo apresentar e discutir com os
participantes o Produto 2c – Diagnóstico Técnico do Plano de
Mobilidade que faz parte do processo de elaboração dos Planos
Integrados de Vassouras – PIV, de modo a reunir contribuições e
subsídios para melhor compreensão da realidade do município e seus
desafios em relação à política de mobilidade.
 
Data e assunto: A Audiência Pública do de Mobilidade abordará os
assuntos tratados no P2c - Diagnóstico Técnico de Mobilidade e será
realizada no dia 24 de agosto de 2021, de 18:00h às 22:00h.
 
Público-alvo: Associações representativas da sociedade civil e a
população do município de Vassouras.
 
Local:
Formato Presencial: A Audiência Pública do Plano Diretor e
Legislação Urbanística será realizada na Câmara Municipal de
Vassouras, à Rua Barão de Capivari, 20 – Centro.
Formato Virtual: Plataformas “Zoom” e “Youtube”
 
Em razão das restrições impostas pela pandemia do Covid-19, a
quantidade de pessoas para acesso físico ao local será limitada. Por
esse motivo, a participação nessa Audiência Pública poderá ocorrer de
forma virtual, pela plataforma de videoconferência “Zoom”. O evento
também poderá ser acompanhado por meio de transmissão ao vivo no
“Youtube”, o qual será gravado e permanecerá disponível para
consulta posterior.
Para participar da Audiências Pública, o(a) interessado(a) deverá fazer
inscrição prévia nos eventos, de acordo com a opção pelo formato
pretendido, conforme as informações no quadro abaixo.
 

 
Os documentos relativos ao Diagnóstico Técnico dos Planos
Integrados de Vassouras estão disponíveis para consulta dos
interessados na área da revisão do Plano Diretor no site da Prefeitura
Municipal de Vassouras: https://piv.vassouras.ibam.org.br/, podendo



ser obtidas informações e sanadas dúvidas através do e-mail:
piv.vassouras@gmail.com.
 
Além dos documentos diretamente objeto das Audiências Públicas,
podem ser encontradas no site outras informações relativas ao
processo de elaboração dos Planos Integrados de Vassouras.
 
Vassouras, 09 de Agosto de 2021
 
Atenciosamente,
GEOVANI NUNES DORNELAS
Secretário Municipal de Urbanismo e Patrimônio Histórico
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