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PRESIDÊNCIA

Protocolo nº

18.023.360-1

Interessado:

Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA

Assunto:

Audiência Pública nº 001/2021-APPA

DELIBERAÇÃO N° 8/2021 APPA
Considerando que durante a realização da audiência pública foram relatados, por meio do
chat, algumas instabilidades dos sistemas utilizados;
Considerando que a audiência pública é um instrumento da democracia participativa que
possibilita à população atuar diretamente no processo de formação das decisões.
Considerando que a perfectibilização da participação é realizada por meio de amplo acesso
aos debates realizados durante a Audiência Pública,
Considerando que os documentos técnicos foram colocados à disposição da sociedade desde
17/Set/2021, data da publicação do aviso de convocação no diário oficial do estado do Paraná
(Edição nº 11018 - Diário oficial comércio, indústria e serviços), determino:

1. A continuidade da audiência pública, a ser realizada no dia 5 (cinco) de novembro de
2.021, com início às 14 horas, para possibilitar maiores debates com a sociedade e maior
participação da comunidade portuária
2. A ampla divulgação da data, pelos mesmos meios que foram anteriormente divulgadas,
bem como, por envio de convites as Autoridades Municipais e principais representantes
da Comunidade Portuária.
3. Por analogia à Audiência Pública 001/2020 da APPA, estabeleço que a audiência pública
prevista no âmbito do Aviso de Audiência Pública nº 001/2021-APPA ocorrerá no modelo
virtual no dia 5 de novembro de 2.021 com início às 14h e término quando da
manifestação do último inscrito, sendo 18h o horário limite para encerramento.
4. Quanto à dinâmica da audiência pública virtual, será a seguinte:
4.1. Toda a sessão virtual será transmitida via streaming à toda internet, gravada e
disponibilizada no canal de licitações da APPA no “Youtube”;
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4.2. Não é necessária inscrição para assistir a Audiência Pública;
4.3. Os interessados em manifestar-se na audiência deverão se inscrever pelo aplicativo
de mensagens “Whatsapp” no número (41) 99124-0258. O período de inscrição será
a partir da data da publicação até às 10h do dia 05 de novembro de 2021;
4.4. Não serão aceitas inscrições feitas fora do prazo e de modo diverso ao estabelecido
no item 4.3.
4.5. Os interessados poderão se manifestar entrando na sala de reunião criada no
aplicativo “ZOOM” ou enviando suas contribuições por vídeo, áudio ou até mesmo
por escrito no “Whatsapp”.
4.6. Os vídeos e áudios citados no item 4.5 não podem ultrapassar 5(cinco) minutos.
4.7. No ato da inscrição, o interessado deverá indicar a modalidade de manifestação, e se
optar pelo envio de vídeo, áudio ou por escrito, deverá fazê-lo pelo “Whatsapp” até
às 10h do dia 5 de novembro de 2021.
4.8. Caso opte por se manifestar durante a reunião criada no aplicativo “ZOOM”, no ato
de inscrição, o interessado deverá se manifestar nesse sentido e encaminhar seu
endereço eletrônico de login no “ZOOM” para ser convidado a entrar.
4.9. Em caso de problemas computacionais para utilização da ferramenta “ZOOM" será
realizada uma segunda tentativa de conexão ao final de todas as contribuições. Caso
os problemas persistam, o interessado poderá encaminhar sua contribuição pelo
“Whatsapp” imediatamente.
5. Publique -se no Diário Oficial do Estado do Paraná e jornal de circulação local.

Em, 22/10/2021

Luiz Fernando Garcia da Silva
Diretor Presidente
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