GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS

Diretrizes Gerais da Audiência Pública nº 002/2017

I. OBJETO

A presente Audiência Pública, aberta a qualquer interessado, tem por objetivo
apresentar e obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento do
Projeto de Concessão de obra no Parque Capivari, localizado no Município de
Campos do Jordão/SP.

II. DATA, HORÁRIO E LOCAL

Para possibilitar o acesso de todos os interessados ao conteúdo do Projeto, será
realizada Audiência Pública no dia 14/12/2017, com início de credenciamento às
11h, na Secretaria Municipal de Turismo, sita à Avenida Doutor Januário Miraglia,
s/nº, Praça João de Sá – Bairro Capivari, Campos do Jordão/SP.

III. PARTICIPAÇÃO DOS INTERESSADOS

1. A Audiência é aberta a todos os interessados.
2. No dia da Audiência, todos os participantes terão sua identificação registrada
quando adentrarem as instalações em que será realizada a Audiência Pública,
sendo obrigatória a apresentação de documento pessoal com foto.
3. Por questões de limitações de espaço, a quantidade de participantes da
audiência estará limitada à capacidade física do local em que a Audiência será
realizada, observando-se a ordem de chegada dos participantes.
4. Após a apresentação do Projeto, os interessados poderão se manifestar por
escrito. Todos poderão questionar pontos do Projeto, dirimir dúvidas e fazer
sugestões, por meio de formulário que será distribuído no início da Audiência.
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5. Todas as questões – ou grupo de questões – serão lidas pelo mestre de
cerimônias

e

respondidas

pela

equipe

designada

para

apresentação,

preferencialmente durante a Audiência Pública.
6. Sendo formuladas questões de maior complexidade, as respostas serão
apresentadas no prazo máximo de 15 dias úteis no site da Secretaria de Estado dos
Transportes Metropolitanos.

IV.

PROCEDIMENTOS

1. SOLENIDADE DE ABERTURA
a) A Audiência Pública terá início com a formação da Mesa Diretora, no local, data e
horário designados.
b) A Mesa Diretora será composta pelos representantes dos órgãos vinculados ao
projeto.
c) O Presidente da Sessão poderá, a seu exclusivo critério, chamar para tomar
assento à mesa, técnicos e consultores, conforme exigir a exposição dos trabalhos.

2. EXPOSIÇÃO TÉCNICA, QUESTIONAMENTOS E CONTRIBUIÇÕES
a) Apresentação do projeto.
b) Questionamentos e contribuições – Após apresentação do tema, será aberto
espaço

para

questionamentos

e

contribuições a

serem

oferecidas pelos

participantes. Ambos deverão ser feitos por escrito, em formulário que será
distribuído no início da Audiência Pública.
c) Todos os questionamentos 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 participar da Audiência Pública, todos os presentes autorizam a utilização e a
divulgação pela Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos das
gravações, referidas no item anterior, bem como dos demais materiais apresentados
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durante a Audiência Pública.

V. DA DURAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Audiência Pública poderá ter o encerramento antecipado ou prorrogado, a critério
do Presidente da Sessão.

VI.

ENCERRAMENTO

O encerramento da Audiência Pública será efetuado pelo Presidente da Sessão, no
momento em que concluída a exposição das questões e sugestões pelos
participantes, e das eventuais respostas apresentadas – de acordo com os tópicos 5
e 6 do item III – ou a critério do Presidente, nos moldes do item V.
Após a Sessão, a Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos publicará
em seu site, os documentos apresentados, as respostas às questões formuladas,
bem como o áudio e a transcrição da Audiência.

Rua Boa Vista, 175 – Edifício Cidade II – Bl. B - 10º andar – PABX: 3291-2100 - FAX: 3291-2191
CEP 01014-001 – São Paulo – SP.
3/3

