EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DO TRABALHO DE REVISÃO
DO PLANO DIRETOR E DA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DE
VALINHOS
Objetivo: Apresentação e discussão da proposta para a revisão do Plano Diretor e da
Lei de Uso e Ocupação do Solo de Valinhos.
A Prefeitura Municipal de Valinhos, através da Secretaria Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente, em atendimento às disposições legais, CONVIDA a
população, sociedade civil em geral, as sociedades de bairros e demais organizações
não governamentais, entidades e quaisquer outros segmentos representativos, para
participarem da AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DO TRABALHO DE
REVISÃO DO PLANO DIRETOR E DA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DE
VALINHOS, a ser realizada no AUDITÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES, situado à Rua Ângelo Antônio Schiavinato, nº 59, no bairro Residencial
São Luiz, no dia 06 DE AGOSTO (SABADO), considerando a seguinte
PROGRAMAÇÃO:
1. 08h:00 as 08h:30 - Recepção dos participantes e assinatura da lista de presença;
2. 08h:30 – Abertura da audiência pública com breve apresentação das propostas
pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente;
3. 09h:00 as 09h:40 – Espaço reservado para Manifestação do Ministério Público
de São Paulo;
4. 09h:40 as 12h:00 – Espaço reservado para manifestação dos inscritos (05
minutos por inscrito);
5. 12h:00 as 13h:00 – Intervalo para almoço
6. 13h00 as 17h:00 – Espaço reservado para manifestação dos inscritos (05
minutos por inscrito);
7. 17h:00 – Encerramento.
DAS REGRAS GERAIS:
•
•

•

•

O material de apoio para a Audiência Pública está disponível para consulta no
site da prefeitura em: https://www.valinhos.sp.gov.br/portal/secretariaspaginas/189/plano-diretor---2018/ sob denominação REVISÃO 04.
As INSCRIÇÕES para manifestação na Audiência Pública deverão ser realizada
através de formulário próprio a ser disponibilizado no site da Secretaria de
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente entre os dias 01/08/2022 a
05/08/2022.
No período das inscrições, entre as 08h:30 as 16h:00, será possível o pedido
físico de protocolo de inscrição através do Guichê da Secretaria de
Desenvolvimento e Meio Ambiente usado o mesmo formulário eletrônico geral,
a ser realizado com auxílio de servidor público designado.
Para a inscrição de fala serão obrigatórios os seguintes requisitos:
o Identificação da Pessoa Física ou Jurídica;
o Se representada por procurador, apresentar a procuração;
o Fornecimento de telefone e/ou e-mail para contato;
o Breve descritivo do(s) assunto(s) a ser(em) tratados na manifestação,
devendo ser pertinentes a pauta da Audiência Pública;
o Para pessoas jurídicas, obrigatória a anexação de cópia do instrumento
de constituição com comprovação de representação do indicado para
manifestação;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Não serão aceitas quaisquer alterações de inscritos, nem procurações e
substabelecimentos fora do prazo de inscrição;
É vedada a inscrição de mais de uma manifestação por pessoa, ainda que na
condição de representante de pessoa jurídica;
As inscrições que não respeitarem os requisitos anteriores serão indeferidas e
comunicadas aos interessados pelo e-mail constante na inscrição;
O tempo de fala de cada inscrito será limitado a 5 minutos, devendo a fala
restringir-se aos apontamentos apresentados na manifestação constante na
inscrição;
A ordem de fala das manifestações respeitará a ordem cronológica de inscrições;
Os tempos de fala deverão ser seguidos de forma rigorosa, com interrupção da
fala que ultrapassar o tempo limite, não sendo possível em hipótese alguma sua
extensão ou troca da ordem de inscritos;
A Audiência Pública será gravada e disponibilizada para consulta popular;
Terminadas as falas de todos os inscritos, a audiência poderá ser encerrada
antes do horário máximo previsto.
Após o encerramento da Audiência Pública será aberto prazo de 10 dias corridos
para protocolo de novas manifestações;
Após o encerramento do prazo para novas manifestações, a Secretaria de
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente terá 10 dias corridos para análise e
publicação, no site oficial da Prefeitura do Município de Valinhos, das respostas
a tais manifestações;
A ATA da Audiência Pública será publicada na Imprensa Oficial em até 5 dias
úteis após realizada, aberto então prazo de 5 dias úteis para eventuais
impugnações aos termos constantes na Ata;
Como anexo da ATA constará também cópia da planilha das inscrições
efetivadas.

VALINHOS, 14 DE JULHO DE 2022

EDUARDO GALASSO CALLIGARIS
Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente
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