EDITAL Nº 001/2017
AUDIÊNCIA PÚBLICA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA, por meio da
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e do Comitê Diretor do Processo de
Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (Portaria Nº 333/2017),
comunica a todos os interessados que fará realizar no próximo dia 28 de julho
de 2017, no horário das 10 às 12 horas, na Câmara Municipal de Araçoiaba da
Serra, sita à rua Professor Toledo, 668, Centro, nesta cidade, AUDIÊNCIA
PÚBLICA para apresentação e submissão à apreciação pública da proposta do
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ARAÇOIABA DA
SERRA, nos termos da Lei Federal nº 11.445/2007. A referida audiência tem
por objetivo apresentar e submeter à apreciação pública a proposta do Plano
Municipal de Saneamento Básico – PMSB de nossa cidade, elaborada a partir
de estudos pormenorizados da situação do Município na área de saneamento,
onde foram detectadas as necessidades e indicadas as soluções
correspondentes de forma a pautar as políticas públicas a serem desenvolvidas
nessa área nos próximos anos. Sendo assim, a participação da população é da
maior importância para que conheça o Plano e possa dar sua contribuição em
seu aperfeiçoamento, ressaltando que políticas de saneamento adequadas
significam prevenção de doenças, melhores condições de vida e mais saúde
para todos. A partir do dia 19 de julho de 2017 e até o dia 27 do mesmo mês, o
Plano
estará
disponível
no
“site”
oficial
do
Município
(www.aracoiaba.sp.gov.br), no saguão da Prefeitura Municipal, sita à avenida
Luane Milanda Oliveira, nº 600, Jardim Salete, nesta cidade, no horário das 8
às 17 horas, de segunda-feira a sexta-feira, e na sede da Secretaria de
Agricultura e Meio Ambiente, sita à praça da Bandeira, s/n°, Centro, nesta
cidade, no horário das 8 às 17 horas, de segunda-feira a sexta-feira, para
consulta pública, através da qual poderão ser apresentadas sugestões e
contribuições sobre o assunto e que deverão ser encaminhadas via Internet no
endereço eletrônico indicado no “site” ou através de formulário próprio
disponibilizado na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Os comentários e
sugestões deverão ser fundamentados, referindo-se aos artigos, parágrafos e
incisos do PMSB, fazendo-se acompanhar de textos alternativos e/ou
substitutivos, quando envolverem sugestões de inclusão ou alteração parcial ou
total de qualquer dispositivo. Todas as participações e contribuições deverão
ter sua autoria identificada e serão registradas por meio eletrônico, de forma a
preservar a integridade de seus conteúdos e o seu máximo aproveitamento
como subsídios ao aprimoramento do ato regulamentar a ser expedido.
Araçoiaba da Serra, 18 de julho de 2017.
MARÍLIA MACHADO DE MORAES
Secretária de Agricultura e Meio Ambiente
Presidente do Comitê Diretor do Processo de Elaboração do
Plano Municipal de Saneamento Básico

