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Rio Brilhanle - MS

Ata da Audlência Pública Debate sobre a Ampllação do Perímetro Urbano do

MunicÍpio de Rlo Brilhante - MS

Nos quatorzes dias do mês de maio de dois mll e dezenove, no salão de reuniões da

Previdência, localizada na rua Athayde Nogueira, ns1033 ás 08 horas. A Sra Carmen

Matsunaka iniciou a audiência com cumprimento â todos os presentes ê o

agradecimento pela presença de todos. A mesa diretora foi composta a seguir, dando

inicio as explorações á respeito á audiência. O chefe de gabinete Aleson AlÍplo

Cándido, representante do Prefeito Donato Lopes da Silva declara a abertura da

Audiência Pública para debater sobre a Ampllação do PerÍmetro Urbano do MunicÍpio

de Rio Brilhante. A Sra Carmen comeÇa a explanar sobre a área a ser ampliada

conforme foi requerida pelos proprietários. O Sr. lrapuan Junior apresentou a área

através de mapas do perÍmetro urbano e área rural, estipulando os llmites e

respondendo os questionários dos presentes. O vereador Adão justifica o porque da

Audiência Pública, sendo uma das etapas do processo para ampliação do perÍmetro,

vários questionamentos foram levantados e esclarecidos pela Sra Carmen Matsunaka e

pelos componentes da mesa dlretora.
Para a ampliação da área urbana se faz necessário que se observe o Plano Diretor do

MunicÍpio, o qual fol explanado pela Sra Carmen de forma a explicar as normas

necessárlas para o entendimento e legalidade de ampliação do perímetro urbano do

municÍpio, após esclarecimentos sobre o Plano Diretor e suas características e

adequações, a Sra Carmen Matsunaka abre para questionamentos quando os

presentes colocou varias duvidas que foram esclarecidas pelos componentes da mesa.

A Sra Carmen Matsunâka coloca em votação a ampliação do perÍmetro urbano, O Sr'

Juraci coloca em questão problemas na mobilidade llnear no perímetro urbano, a ser

considerado nas próximas reuniões do Plano Diretor. A votação se da por unaminidade
pela aprovação da ampliação do perímetro urbano requerido por Renato Ceruti Facco

e por Sebastião Carlos Borges. A Audiência Pública se encerra com os agrãdecimentos

da Sra. Carmen Matsunaka a todos os presentes que assinou a lista de presença. Esta

lavrada e assinada por mim, Con su elo Nogueira de Alcântara
e demais presentes conforme lista
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