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Salto do Itararé-PR, terça-feira, 08 de dezembro de 2020.
CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

CONSIDERANDO a existência de pandemia do
coronavírus (COVID-19), nos termos declarados pela
Organização Mundial da Saúde - OMS;
CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 196 da
Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 6294/2020
que dispõe, no âmbito estadual, das medidas para enfrentamento
da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus;
CONSIDERANDO a alta escalabilidade viral do
coronavírus (COVID -19);
CONSIDERANDO que ao Município cabe a adoção de
medidas de prevenção, controle e contenção de riscos à saúde
pública, buscando evitar a disseminação da doença em seu
território;
A senhora ROSELI VERCHAI FARIA CAMPESE,
A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições
que lhe facultam o cargo, CONVOCA a população de Salto do
Itararé, Estado do Paraná, para participar da Audiência Pública
para avaliação do Relatório de Monitoramento e Avaliação do
Plano Municipal de Educação 2019, que realizar–sê-a no Prédio
da Secretaria Municipal de Educação, sito a Rua Eduardo Bertoni
Junior, 653, as 16:00 horas, dia 15 de dezembro do ano de 2020.
Com o único objetivo de resguardar o interesse da
coletividade na prevenção do contágio e no combate da
propagação do Coronavírus (COVID-19), fica limitado a 10 (Dez)
pessoas o número de participantes, com inscrições previa pelo email:
semed.saltodoitarare@educacao.pr.gov.br
para
participarem da AUDIENCIA PUBLICA.
Desde já contamos com sua valiosa presença.
Salto do Itararé, 08 de dezembro de 2020.
ROSELI VERCHAI FARIA CAMPESE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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