
 

 

PROCEDIMENTOS APLICÁVEIS À PRIMEIRA AUDIÊNCIA DO PLANO DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO DA REGIÃO METROPOLITANA DE MARINGÁ 

DO OBJETO  

A realização da Primeira Audiência Pública tem como objetivos informar, colher 

subsídios e debater o conteúdo do processo de elaboração do Plano de Desenvolvimento 

Urbano Integrado da Região Metropolitana de Maringá, em cumprimento aos princípios do 

Estatuto da Metrópole (Lei Federal n° 13.089/2015) e do Estatuto da Cidade (Lei federal n° 

10.257/2001). 

 

DA DISPONIBILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS 

Os relatórios técnicos que compõem o conteúdo da Audiência Pública estão 

disponíveis para consulta pública em: www.paranacidade.org.br; www.pduimaringa.com.br. 

Também estarão disponíveis, a partir de 24 de novembro de 2021, 

em: www.consultapublica.sedu.pr.gov.br.  

Questionamentos e dúvidas podem ser encaminhados através do sítio eletrônico 

www.pduimaringa.com.br.  

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

As Audiências Públicas são abertas a todos os interessados, que poderão apresentar 

sugestões e participar do evento, conforme disciplinado neste documento. 

As Audiências Públicas deverão ocorrer em locais, ou transmitidas em plataformas, de 

alto alcance, e em horários acessíveis à maioria da população.  

Para a realização da Primeira Audiência Pública do Plano de Desenvolvimento Urbano 

Integrado (PDUI) da Região Metropolitana de Maringá, diante da situação epidemiológica atual, 

serão atendidas todas as exigências de segurança sanitária e de distanciamento social dispostas 

no Decreto Estadual nº 9.224, de 29 de outubro de 2021, e suas alterações.  

Tendo em vista o objetivo de atingir todos os municípios da Região Metropolitana de 

Maringá e considerando as limitações do evento presencial, assim como as questões sanitárias 

expostas no parágrafo anterior, a presente audiência será realizada no formato híbrido, 

http://www.consultapublica.sedu.pr.gov.br/


contanto com os modelos presencial e virtual.  

DA REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A Primeira Audiência Pública será realizada no dia 09 de dezembro de 2021, às 18h30. 

A Primeira Audiência Pública será presidida pela Equipe Consultora e terá duração 

aproximada de 2h30 (duas horas e trinta minutos). 

A modalidade presencial do evento será sediada no Município de Maringá, no Plenário 

da Câmara Municipal de Maringá (Av. Papa João XXIII, 239 - Zona 2, Maringá - PR, 87010-260). 

O evento deverá respeitar a capacidade de lotação máxima de operação do local.  

A modalidade virtual do evento será realizada através das plataformas Zoom e 

Youtube.  

A participação na transmissão ao vivo através da plataforma Youtube poderá ser 

realizado através do canal: https://www.youtube.com/channel/UCQ6GwT_v6nAs8JyZC8fTNDA 

A participação virtual com direito de fala será realizada por meio da plataforma Zoom, 

mediante inscrição prévia.  

 

DA PARTICIPAÇÃO  

A inscrição para participação na modalidade presencial deverá ser realizada a partir 

das 18h30, mediante assinatura da lista de presença disponível no local. O número de inscritos 

está limitado à capacidade de lotação máxima do local, 150 (cento e cinquenta) pessoas.  

 Na modalidade presencial, aqueles que desejarem participar do evento com direito à 

fala devem complementar a ficha de contribuição durante a realização do evento, até às 19h50, 

conforme o modelo do ANEXO I.  

Não há limite no número de inscritos para fala na modalidade presencial. 

Será reservado apenas um tempo de fala – 2min (dois minutos) - por inscrito.  

Na modalidade virtual, os participantes poderão acompanhar o evento através das 

plataformas Zoom e Youtube.  

Não será necessária inscrição prévia para participar da transmissão ao vivo do evento 

através da plataforma Youtube.  

Aqueles que participarem do evento por meio da plataforma Youtube poderão 

contribuir no chat da transmissão.  



 

 

As contribuições coletadas através do chat da plataforma Youtube serão respondidas 

em relatório.  

A participação virtual com direito de fala será realizada a partir da plataforma Zoom, 

mediante inscrição através do link: www.pduimaringa.com.br 

As inscrições serão recebidas entre os dias 24 de novembro de 2021 e 04 de dezembro 

de 2021. 

Ao término da inscrição, o participante receberá uma mensagem automática de 

confirmação de inscrição no endereço de e-mail informado no cadastro. É de responsabilidade 

do participante organizar seus dispositivos e equipamentos eletrônicos para participação 

virtual. 

A inscrição é pessoal e intransferível. Somente será concedido acesso à sala virtual da 

plataforma Zoom aos interessados cujo nome seja equivalente ao informado no preenchimento 

do formulário. 

As participações com direito a fala serão limitadas ao tempo estabelecido na 

programação da Audiência Pública.  

O número de inscritos através da plataforma Zoom é limitado em 80 (oitenta) 

participantes.  

A listagem contendo a ordem das falas será publicitada em sítio eletrônico no dia 06 

de dezembro de 2021, no link: www.pduimaringa.com.br 

DA PROGRAMAÇÃO  

A Primeira Audiência Pública terá início às 18h30, com a seguinte programação prevista: 

18h30 – 18h45  Inscrições Presenciais. 

18h45 – 19h00 Abertura do evento. 

19h00 – 19h50 Apresentação Técnica. 

19h50 – 20h55 Participações (presenciais e virtuais). 

20h55 – 21h00 Encerramento do evento.  

 



DA CONDUÇÃO DOS TRABALHOS  

A Primeira Audiência Pública será declarada aberta e seguirá com a apresentação 

técnica da Equipe Consultora. 

Ao término da apresentação, a Equipe Consultora abrirá espaço para perguntas e 

contribuições ao vivo e online.  

Respeitando o disposto neste documento, o cerimonial irá anunciar a ordem de fala 

dos participantes, intercalando as contribuições presenciais e virtuais, iniciando pela 

modalidade presencial. 

Os inscritos terão 2min (dois minutos) para realizar suas contribuições com direito à 

fala. 

Não haverá tempo para réplicas ou tréplicas. 

 O tempo definido para as contribuições será de até 01h05 (uma hora e vinte minutos) 

cabendo ao Coordenador, caso necessário, prorrogá-lo por mais 10 (dez) minutos. 

Finalizando o tempo previsto, as perguntas e contribuições restantes serão 

respondidos diretamente no sítio eletrônico www.pduimaringa.com.br 

 Após as respostas, serão feitas as considerações finais e será encerrada a Primeira 

Audiência Pública do PDUI da Região Metropolitana de Maringá. 

O envio de perguntas sobre a Primeira Audiência Pública poderá ser feito a partir do 

sítio eletrônico (www.pduimaringa.com.br), durante o evento, ou em até 7 (sete) dias corridos 

após a sua realização. 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

A Equipe Consultora lavrará em até 5 (cinco) dias úteis a ata da respectiva Audiência 

Pública e a encaminhará à Equipe de Supervisão, permanecendo uma cópia da mesma à 

disposição dos interessados em sítio eletrônico (www.pduimaringa.com.br). 

  



 

 

ANEXO I – Modelo ficha de participação para modalidade presencial 

 


