INFORMATIVO SET / 2015

Plano Diretor

P A R T I C I P A T I V O

PREPARAÇÃO PARA A CONFERÊNCIA
Entenda o Anteprojeto de Lei
Para esclarecer sobre o Anteprojeto de Lei do Plano Diretor Participativo e o encaminhamento de
propostas, a equipe técnica da Subsecretaria de Planejamento do Território (Ssplat) realiza um plantão de
esclarecimentos. Todos os interessados podem agendar um horário até 28 de setembro, das 15 horas às
17h30. Ligue e agende: 3690-7738/7366.

Envio de propostas
para o Anteprojeto
Buscando organizar e incentivar o diálogo
entre os representantes e suas bases, todas as
propostas de alteração do Anteprojeto de lei
deverão ser encaminhadas por meio de um
Delegado Titular. Ou seja, cidadãos e cidadãs
que desejarem contribuir deverão enviar suas
ideias para os delegados representantes de sua
região ou entidade.
As sugestões deverão ser encaminhadas pelos
Delegados Titulares, até 28 de setembro de
2015, de duas formas:
* On-line: Acesse o formulário na página do
PDP-JF, preencha os campos obrigatórios
informando o nome e o e-mail do Delegado
Titular.
* Pessoalmente: Deverão ser entregues na
Secretaria de Planejamento e Gestão (Avenida
Brasil, 5º andar, 2001 – Centro), das 9 horas às
11h30 e das 15 horas às 17h30.
Os formulários entregues devem conter a
assinatura de um Delegado Titular. A SeplagJF também disponibiliza formulários impressos
para serem retirados na própria Secretaria.

Por que participar?
A Conferência do PDP-JF é o momento de
consolidar todo o trabalho desenvolvido. As
sugestões de alteração à Lei encaminhadas
pelos delegados serão apresentadas, discutidas
e votadas na Conferência que acontecerá nos
dias 16 e 17 de outubro de 2015.
Delegado! Participe e mobilize suas bases
para somar esforços na formulação de
propostas que poderão ser encaminhadas até o
dia 28 de setembro de 2015.

Acesse o site
www.planodiretorparticipativo.pjf.mg.gov.br
e acompanhe novas informações
sobre a realização da conferência.
Contatos:

3690-7738/7366
ou
planodiretor@pjf.mg.gov.br

