REGULAMENTO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA
I. OBJETO
A Audiência Pública da Revisão do Plano Diretor de Rio Grande da Serra a ser realizada
nos dias e locais indicados abaixo, tem por objetivo apresentar informações acerca do
desenvolvimento participativo da revisão do Plano Diretor Municipal – PDM, e coleta de
subsídios da participação popular.
II. DATA, HORÁRIO e LOCAL
A audiência Pública será realizada, conforme descrito abaixo:
 Dia 15/04, segunda-feira, às 18h00min, auditório multiúso da EMEB Primeira-dama
Zulmira Jardim Teixeira (Av. Dom Pedro I, nº428 – Centro, Rio Grande da Serra –
SP).
 Dia 29/04, segunda-feira, às 18h00min, auditório multiúso da EMEB Primeira-dama
Zulmira Jardim Teixeira (Av. Dom Pedro I, nº428 – Centro, Rio Grande da Serra –
SP).
III. PARTICIPAÇÃO DOS INTERESSADOS
1) A participação é aberta a todos os cidadãos do município de Rio Grande da Serra e
demais interessados.
2) Todos os participantes terão sua identificação registrada quando adentrarem as
instalações em que acontecerá a Audiência Pública, por meio de assinatura de lista, entre
as 18h00min e 18h30min.
3) Para fazer uso da palavra, os interessados deverão fazer inscrição para realização de
falas no acesso ao auditório, entre as 18h00min e 18h30min.
4) A quantidade de inscrições para fazer o uso da palavra estará limitada 20 inscritos, por
questões de tempo, será destinado 03 minutos para cada interessado inscrito.
5) Caso alguém deseje enviar a contribuição por escrito ou não poder participar da
audiência ou ainda, não conseguir fazer o uso da palavra, está aberto desde o dia 16 de
agosto de 2018 link no site para envio da contribuição no endereço,
<http://www.riograndedaserra.sp.gov.br/plano-diretor/>.
6) As contribuições que não versarem sobre matéria específica objeto desta audiência
serão consideradas prejudicadas e não serão consideradas.
IV. PROCEDIMENTOS
1. SOLENIDADE DE ABERTURA:
a) A Audiência Pública terá início com a formação da Mesa, no local, data e horário
previstos.
b) A Mesa será composta por representantes do Núcleo Gestor presentes, envolvidos no
Projeto.

c) A solenidade de abertura dos trabalhos será realizada em aproximadamente 10
minutos.
2. EXPOSIÇÃO TÉCNICA, QUESTIONAMENTOS E CONTRIBUIÇÕES
a) Tempo de exposição:
- Apresentação Técnica da revisão do PDM aproximadamente 50 minutos.
b) Abertura para fala:
- Após a apresentação técnica, os interessados inscritos previamente conforme item III
poderão apresentar questionamentos e contribuições ao processo.
c) Todos os depoimentos e exposições serão registrados por meio eletrônico (gravação
em áudio), de forma a preservar a integridade de seus conteúdos e o seu máximo
aproveitamento como subsídios ao aprimoramento a que se destina a Audiência Pública.
d) Ao fazer a inscrição e participar da Audiência Pública todos os participantes autorizam
a utilização e a divulgação das gravações áudios visuais, referidas no item anterior, bem
como dos demais materiais apresentados durante a Audiência Pública.
V. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após apresentação de questionamentos e contribuições o Núcleo Gestor realizará
considerações finais.
VI. DA DURAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Audiência Pública tem duração prevista para 18h00min às 21h00min.

