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Prefeitura Municipal de  
Riachão das Neves publica: 

 
 
 
• Edital de Convocação Para a Audiência Pública de Revisão do Plano 

Diretor.  
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Convocação para a Audiência Pública  
 

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA  
 

A Prefeitura Municipal de Riachão das Neves convida toda a população para a Audiência Pública de 
Revisão do Plano Diretor: 

 
Dia: 07 de outubro de 2020 

Horário: 19 horas 
 

Em virtude da ocorrência da pandemia do novo Coronavírus, causador da doença conhecida como 
Covid-19, e respeitando as recomendações de distanciamento social, a atividade será realizada por 

vídeo conferência, no aplicativo BlueJeans, e transmitida pelo YouTube. 
 

Esta Audiência Pública tem como objetivo apresentar e discutir as propostas de diretrizes de 
desenvolvimento e de zoneamento do município. As propostas comporão o Plano Diretor, instrumento 

que orienta o desenvolvimento da cidade, visando melhorias para a vida da população nas áreas 
urbanas e rurais.  

 
São convocados a participar todos os interessados na discussão sobre o município de Riachão das 

Neves: toda a população, associações, entidades, sindicatos, conselhos e universidades. 
 

Também serão realizadas oficinas participativas, conforme a seguinte programação: 
 

� Oficina I – tema: área rural: dia 08 de outubro de 2020, às 09 horas; 
� Oficina II – tema: área urbana: dia 08 de outubro de 2020, às 14 horas. 

 
As oficinas também serão realizadas em vídeo conferência pelo aplicativo BlueJeans e transmitidas 

pelo YouTube. 
 

Para participar, inscreva-se pelo seguinte link: http://bit.ly/PDRiachaodasNeves_Inscricao.  
Para mais informações, acesse: https://www.neoenergia.com/pt-br/jalapao. 

 
Participe! 

 
 

ANDREI LOPES ARRUDA 
Coordenador Geral da Revisão do PDP 
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