PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ N.º 76.002.641/0001-47

CONVITE AUDIÊNCIA PÚBLICA – 08/07/2016
A Prefeitura Municipal de Rio Negro/PR tem a honra de convidá-lo para participar da
Audiência Pública para análise e discussão sobre os seguintes assuntos:
1. Alteração do Plano Diretor Municipal, especificadamente a inclusão do inciso V no artigo
57 da Lei nº 1771/2007, que dispõe sobre o Código de Posturas:
Art. 57. Para ser concedido o Alvará de Localização e Funcionamento pela Prefeitura Municipal de Rio Negro, as
instalações de qualquer estabelecimento comercial, industrial ou prestador de serviços qualquer que seja o ramo de
atividades a que se destinam deverão ser previamente vistoriados pelo órgão competente, no que diz respeito às
seguintes condições:
...
V – apresentação anual do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS nas modalidades PGRS Completo,
relatório de PGRS ou justificativa, conforme necessidade.

2. Ampla discussão sobre a existência de interesse público na alienação por venda ou
permuta de um terreno localizado na Rua Joanez Paz Ribas Pereira, Lote nº 47, Quadra nº 4, Bairro
Volta Grande, neste município, conhecido como “Loteamento Carlos Fuchs”, com área de 385,80m².
Em caso de permuta o imóvel será destinado para o Programa Social Habitacional do Município.
3. Mudança e correção do traçado da Rua Mario Alves Teixeira de Freitas, Bairro Bom Jesus,
até a via marginal Sul da Rodovia BR 116, com canalização de parte do córrego Bom Jesus e
fechamento de parte da Rua Nacle Gibran visando à melhoria do tráfego e minorar riscos de
acidentes e melhor aproveitamento de áreas adjacentes.
A Audiência Pública será realizada no Cine Teatro Antonio Cândido do Amaral, na Sede da
Prefeitura, sito a Rua Juvenal Ferreira Pinto, nº 2070, Bairro Seminário, no dia 08 (oito) de julho de
2016, às 14:00 horas.
A documentação relativa ao tema desta Audiência Pública está à disposição de qualquer
interessado para exame e extração de cópias na Procuradoria e Assessoria Jurídica desta Prefeitura,
bem como pelo link: http://www.rionegro.pr.gov.br/atos_audiencias.php
Desde já agradecemos pela vossa presença.

Rio Negro, 17 de junho de 2016.
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