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REGULAMENTO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

Apresentação e discussão da minuta:
1. Emendas à Lei Complementar nº 1.224/2017 – Plano Diretor Participativo de Botucatu.

1.

Objetivo

A realização da presente audiência pública, aberta a qualquer
pessoa ou entidade interessada, tem por objetivo dar conhecimento, informar e esclarecer a
opinião pública, bem como obter sugestões sobre a minuta de Projeto de Lei acima
descritas.
2.

Data e Horário
A audiência pública será realizada no dia 02 de agosto de

2022, no Plenário da Câmara Municipal de Botucatu, e terá início às 19hs e término às
21hs.
3.

Registro de Presença

A pessoa ou entidade interessada deverá registrar sua
presença mediante o preenchimento de formulário, que será disponibilizado durante a
audiência pública, com a indicação do nome, endereço completo, telefone, e-mail e nome
da empresa, entidade ou órgão público que eventualmente represente.
4.

Procedimento

A audiência pública tem início com a formação da Mesa que
conduzirá os trabalhos e apresentação do projeto de lei e sua abertura será realizada pelo
Secretário Municipal Verde.
Após, será realizada a exposição da minuta de Projeto de Lei
que dispõe de emendas à Lei Complementar nº 1.224/2017 – Plano Diretor Participativo de
Botucatu.
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Encerradas as exposições, a Mesa passará a responder as
perguntas e pedidos de esclarecimentos apresentados pelos interessados na forma do item
5.
5. Elaboração de Perguntas e Pedidos de Esclarecimentos
Os interessados deverão realizar as perguntas, sugestões,
pedidos de esclarecimentos verbalmente, mediante inscrição durante a audiência. No caso
de transmissão remota, será esclarecido na abertura da audiência pública o formato e os
canais para registro de manifestações e contribuições on-line. Poderão os interessados após
ter exercido a manifestação se inscrever novamente, porém sempre será dado prioridade a
quem ainda não se manifestou.
Durante a exposição da minuta estará aberto o período para
inscrição das falas e após 10 minutos de finalizada a apresentação será encerrado o período
para inscrição de manifestações oral. No caso de transmissão remota o período para
manifestação se encerrará após 20 minutos de finalizada a apresentação.
As inscrições de perguntas, sugestões, pedidos de
esclarecimentos e informações serão chamadas pela Mesa na ordem em que forem
incluídas na lista de inscrição, sendo dada prioridade a quem ainda não se manifestou.
O autor da manifestação deverá se identificar com o nome
completo antes de realizar sua manifestação, nos dois formatos, sendo que no formato
remoto não serão aceitas manifestações sem a identificação do autor.
As perguntas e pedidos de esclarecimentos e informações
serão respondidos ao público na audiência pública, pela pessoa indicada pela Mesa, até o
término da audiência.
Não serão admitidas manifestações ou respondidas questões
que não sejam atinentes ao tema desta Audiência Pública.
6. Encerramento
O encerramento da Audiência Pública será efetuado pela
Mesa impreterivelmente às 21hs, podendo, no entanto, ser antecipado, se respondidas todas
as questões, esclarecimentos e não tiverem mais pessoas interessadas em se manifestar.
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7 – Disposições Finais:
O projeto de Lei em discussão ficará disponível para consulta
prévia no site oficial do Município www.botucatu.sp.gov.br.
Aqueles que não puderem se manifestar na Audiência
Pública, poderão fazê-lo por escrito através do endereço eletrônico
consultapublica@botucatu.sp.gov.br até às 21h do dia do evento, bem como de forma
antecipada.
A redação final da presente minuta será disponibilizada no
site da Prefeitura.
Outros procedimentos não previstos neste Regulamento e
necessários ao bom andamento dos trabalhos poderão ser adotados por meio de decisão da
mesa.
Botucatu, 08 de julho de 2022.
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