Gabinete da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN
Assunto: Convite
À Sociedade Civil Organizada Pau-ferrense

É com imensa satisfação que a Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros-RN entrega à
sociedade pau-ferrense seu Plano Diretor Participativo (PDP).
Como é de amplo conhecimento, os trabalhos para a elaboração do Plano Diretor
iniciaram no ano de 2015, ocorrendo grande lapso temporal para sua efetiva legalização até os
dias atuais.
A gestão Valorizando nossa Gente tomou o desafio para si e, nesses primeiros 7 meses
de gestão, disponibiliza a versão final do PDP para última consulta pública, com o intuito de
apresentá-lo e discuti-lo democraticamente antes de oferecê-lo à apreciação da douta Casa
Legislativa Municipal.
Devido o momento pandêmico da COVID-19 e respeitando as formas democráticas de
organização da sociedade civil, apresentamos a seguinte metodologia de audiência pública com
fins a garantia da participação popular na elaboração e fechamento do Plano Diretor
Participativo de Pau dos Ferros.
Seguem as normativas procedimentais:
1. A minuta do PDP estará disponível no site da Prefeitura Municipal de Pau dos
Ferros até o dia 02/08/2021 para fins de consulta e estudo no link:
https://www.paudosferros.rn.gov.br/publicacoes.php
2. A sociedade civil organizada pau-ferrense terá direito a voz e voto por 01 (um)
representante delegado de sua respectiva instituição na Audiência pública a ocorrer dia
03/08/2021 | 13h | Casa de Cultura Joaquim Correia;
3. O delegado poderá apresentar os destaques oriundos da leitura e estudo previamente
realizados do PDP no momento da Audiência pública;
4. Cada apresentação de destaques durará até 5 minutos;
5. Os destaques serão acatados ou rejeitados pela assembleia presente, com anuência da
mesa técnica responsável pela elaboração do plano, que conduzirá os trabalhos;
6. As inscrições para proposições de destaques por parte dos delegados serão recebidas
pelo cerimonial do evento durante o momento de apresentação do PDP pela mesa técnica;
7. As instituições são representações organizadas por segmento social, de acordo com as
seguintes instruções abaixo:
Segmentos sociais
Gestores, administradores públicos e legislativo municipal - representante do Executivo e
Legislativo municipal, órgãos da administração direta, empresas, fundações públicas e
autarquias em seus respectivos níveis.
Movimentos sociais e populares - movimentos e associações comunitárias/moradores.
Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros - CNPJ: 08.148.421/0001-76 | AV. Getúlio Vargas, 1323 - Centro

Trabalhadores representados por suas entidades sindicais - sindicatos, federações,
confederações e centrais sindicais de trabalhadores legalmente constituídos.
Empresários relacionados à produção e ao financiamento do desenvolvimento urbano e
territorial - entidades representativas da classe empresarial, de todos os tamanhos (grande,
médio, pequeno e micro), federações, confederações, clube de lojistas, cooperativas.
Entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa - associações profissionais e entidades que
congregam setores ligados às universidades, ao meio acadêmico e institutos de pesquisa na
área urbana.
Organizações Não Governamentais - ONGs com atuação na área do desenvolvimento urbano
e territorial.
Conselhos de Classe - Conselhos locais, regionais e federais de profissionais.
8. No momento do credenciamento, os delegados deverão portar consigo 02 documentos,
sendo: a) documento de identificação com foto; b) declaração da instituição que representa,
assinada pelo seu representante maior;
Segue abaixo a programação:
Programação da Audiência pública do PDP
Dia 03/08/2021 (Terça-feira) | Casa de Cultura Joaquim Correia
13h – Credenciamento (delegados)
13h30min – Abertura (cerimonial e composição de mesa)
Exma. Sra. Marianna Almeida Nascimento (Prefeita)
Exmo. Sr. Renato Alves (Vice-Prefeito)
Exma. Sra. Ver. Francisca Itacira Aires Nunes (Presidente da Câmara dos Vereadores)
Francisco Ubaldo Lobo Bezerra de Queiroz (Procurador Geral-PMPF)
Eng. Francisco Iuri Aires Nunes (SEPLAN-PMPF)
Prof. Dr. Agassiel de Medeiros Alves (UERN)
Prof. Dr. Clawsio Rogerio Cruz de Sousa (UFERSA)
Prof. Dr. Eduardo Raimundo Dias Nunes (UFERSA)
Profa. Dra. Larissa da Silva Ferreira Alves (SEDUC/PMPF e UERN)
14h – Apresentação do Plano Diretor Participativo (PDP) pela mesa técnica
Profa. Dra. Larissa da Silva Ferreira Alves (SEDUC/PMPF e UERN) - Coordenadora
Eng. Francisco Iuri Aires Nunes (SEPLAN-PMPF)
Prof. Dr. Agassiel de Medeiros Alves (UERN)
Prof. Dr. Eduardo Raimundo Dias Nunes (UFERSA)
Francisco Ubaldo Lobo Bezerra de Queiroz (Procurador Geral-PMPF)
14h às 14h40min – Cerimonial recebe as inscrições de destaques pelos delegados
14h40min às 15h30min – Apresentação dos destaques pelos delegados
15h30 – Apreciação dos destaques pela assembleia e pela mesa técnica
16h – Encerramento
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