
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

CONSULTA PÚBLICA

ALTERAÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO

O  MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA,  por intermédio do  Conselho do Plano

Diretor de Guarapuava - CONCIDADE, no uso das atribuições que lhes são

inerentes, 

CONSIDERANDO o disposto no art. 40, § 4º, inciso I, e 43, ambos da Lei

Federal n.º 10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade; ainda,

CONSIDERANDO o  disposto  nos  artigos  7º  e  8º,  da  Lei  Complementar

Municipal n.º 070/2016 – Plano Diretor do Município;

CONSIDERANDO o disposto na Resolução Recomendada, do Conselho das

Cidades, de n.º 83, de 08 de dezembro de 2009; e

CONSIDERANDO a necessidade de se assegurar a participação popular na

tomada de decisões, como forma de se privilegiar a gestão democrática da

cidade,

PROMOVE

CONSULTA PÚBLICA SOBRE A ALTERAÇÃO DE DIRETRIZ DE SISTEMA

VIÁRIO  DO  DISTRITO  DE  ENTRE  RIOS,  NO  PLANO  DIRETOR  DO

MUNICÍPIO. 

A CONSULTA PÚBLICA será realizada entre os dias 12 a 15 de setembro

de 2022, e qualquer cidadão ou cidadã, interessados em participar, poderá

ter  acesso  ao  conteúdo  dos  documentos  que  a  compõe,  no  website  da

Prefeitura  Municipal,  por  meio  do  link:  www.guarapuava.pr.gov.br,  e,

também,  presencialmente,  junto  ao  Centro  de  Planejamento  Urbano  e

Habitacional de Guarapuava – CEPLUHG, situado à Rua Pedro Alves,  n.º

104,  Bairro  Batel,  no  horário  compreendido  das  13  h  às  17  h.  Para

informações  adicionais,  poderá  entrar  em contato,  ademais,  por  meio  do

telefone (42) 3623-1041.

Durante  o  período  da  CONSULTA  PÚBLICA,  os  interessados,  além  de

poderem formular sugestões e/ou questionamentos, deverão manifestar-se,

http://www.guarapuava.pr.gov.br/


por meio do seguinte endereço eletrônico: concidade@concidade.com.br, do

seguinte modo:

1) Sou  favorável à alteração da Diretriz de Sistema Viário, com relação à

interrupção da previsão do prolongamento da Rua Código 15393; ou,

2) Sou  contra a  alteração  da  Diretriz  de  Sistema Viário,  com relação  à

interrupção da previsão do prolongamento da Rua Código 15393;

No  e-mail  deverá  haver  a  identificação  do(a)  votante,  por  meio  do

fornecimento do nome completo e CPF.

Ato contínuo, fica designado debate, para o dia 19 de setembro de 2022, a

partir das 19 h, a ser realizado junto à Associação dos Amigos Bolonistas

de Entre Rios – AABER, localizada à Rua Europa, n.º 1005, Colônia Vitória,

Distrito de Entre Rios.

Nestes termos, é expedido o presente EDITAL DE CONSULTA PÚBLICA, que

será  publicado  no  Boletim  Oficial  do  Município,  website  da  Prefeitura

Municipal e divulgado nos meios e locais de ampla circulação de pessoas, de

forma a ser dado ao mesmo a mais ampla divulgação. 

Registre-se e publique-se.

Guarapuava, em 08 de setembro de 2022.

FERNANDO DAMIANI

Vice-Presidente do CONCIDADE


