
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 
 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE TURISMO SUSTENTÁVEL  

DE PARAIBUNA - SP 

 

 
A Prefeitura do Município de Paraibuna/SP, através do seu 

Departamento de Planejamento, Gestão e Turismo, Divisão de 

Desenvolvimento Turístico, pelo presente EDITAL CONVOCA a 

população para AUDIÊNCIA PÚBLICA do Anteprojeto de Lei que dispõe 

sobre  A REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE TURISMO SUSTENTÁVEL DE 

PARAIBUNA/SP, que se realizará nos termos deste Edital.  

 

A Audiência Pública tem por objetivo apresentar a minuta, 

esclarecer e discutir junto à população sobre a finalização do 

Anteprojeto de Lei a ser encaminhado à Câmara Municipal de 

Vereadores, sendo que as manifestações recebidas serão apreciadas 

como subsídios ao projeto. 

 

A Audiência Pública de que trata o presente EDITAL será realizada 

no dia 27 de janeiro de 2021, com sua instalação marcada para às 

18h no Teatro Oficina “Ana Zito”, localizado na Rua Dr. João 

Fonseca, 61 – Centro – Paraibuna, Estado de São Paulo.  

 

O Anteprojeto de Lei e a versão preliminar do plano permanecerão 

à disposição dos interessados para consulta pública, no horário 

das 08h às 15h, de 12 de janeiro de 2021 a 26 de janeiro de 2021, 

no Departamento de Planejamento, Gestão e Turismo, Divisão de 

Desenvolvimento Turístico, na Rua Major Ubatubano, 169 – Centro – 

Paraibuna, Estado de São Paulo, telefone (12) 3974-2030, e estarão 

disponíveis no Portal da Prefeitura de Paraibuna, página 

eletrônica: www.paraibuna.sp.gov.br.  

 

REGULAMENTO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 

I - DO OBJETO 

 

1. As audiências públicas são eventos públicos que permitem a 

participação de qualquer pessoa ou entidade interessada no assunto 

objeto da discussão, visando oferecer informações, dirimir dúvidas 

e permitir o posicionamento da população sobre o Anteprojeto de 

Lei que dispõe sobre a REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE TURISMO 

SUSTENTÁVEL DE PARAIBUNA, Estado de São Paulo. 

 

2 – DATA, HORÁRIO E LOCAL DA AUDIÊNCIA: 27 de JANEIRO de 2021 com 

início às 18h, no Teatro Oficina “Ana Zito”, localizado na Rua 

Dr. João Fonseca, 61 - Centro, encerramento previsto para às 20h. 

II - DA PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO 

 

1. A participação é garantida a todo cidadão, morador da cidade 

de Paraibuna, mediante presença nos eventos e/ou encaminhamento 



de considerações e proposições por escrito, observados os termos 

abaixo: 

 

a) Diante ao enfrentamento da pandemia do Covid-19, as 

inscrições só serão realizadas através do e-mail: 

imprensa@paraibuna.sp.gov.br. 

Os questionamentos, indagações e propostas deverão ser 

enviados, por e-mail até o dia 26 de janeiro de 2021 e serão 

respondidos por este mesmo endereço eletrônico. 

 

b) Os participantes presentes terão direito a uma única 

manifestação para apresentação das sugestões ou comentários, 

que deverá ser realizada em até dois (02) minutos, obedecida 

a ordem de inscrição;  

 

c) Esgotada a apresentação a respeito da sugestão, passar-se-

á aos demais inscritos, sucessivamente; 

 

d) Para bom andamento dos trabalhos, nas manifestações de 

apoio ou reprovação à proposta do Anteprojeto de Lei ou das 

sugestões apresentadas, fica vedado o uso de instrumentos 

acústicos ou de quaisquer meios que conturbem a discussão;  

 

e) O horário de encerramento da Audiência Pública não 

ultrapassará às 20h, preferencialmente; 

 

f) Após a apresentação de todos os inscritos, os trabalhos 

serão encerrados com o registro das sugestões recebidas na 

ata da audiência. 

 

g) Poderão ser apresentados recursos, mediante requerimento 

no Protocolo Geral da Prefeitura do Município de Paraibuna, 

no prazo de 01 (hum) dia, diante da resposta da mesa técnica 

ao questionamento do participante, visando dirimir quaisquer 

dúvidas a respeito do Anteprojeto de Lei e seu andamento;  

 

h) Todas as considerações e proposições protocolizadas nos 

termos deste EDITAL/REGULAMENTO serão analisadas pelo corpo 

técnico responsável pela elaboração do Anteprojeto de Lei, 

independentemente de sua apresentação oral.  

 

III – DOS PROCEDIMENTOS PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 

1. O conteúdo da Audiência Pública será registrado em ATA 

específica, a qual deverá ser acompanhada da respectiva lista de 

presença e gravação de áudio; 

 

2. A Audiência Pública será composta de três fases, permitindo a 

abordagem de todas as questões do Anteprojeto de Lei: 
 

1ª Fase – Abertura da Audiência Pública 

  

a) Instalação dos trabalhos, com a composição da mesa 

Coordenadora da Audiência Pública, que será composta pelas 

seguintes autoridades: 

 



1 - Prefeito Municipal; 

2 - Presidente da Câmara Municipal de Paraibuna 

3 - Presidente do Comtur. 

4 – Diretor do Departamento de Planejamento, Gestão e Turismo 

5 – Presidente da Associação Comercial e Empresarial de 

Paraibuna 

 

b) Abertura: pronunciamento do Diretor do Departamento de 

Planejamento, Gestão e Turismo; em seguida a palavra será 

dada aos integrantes da mesa. 

 

 

2ª Fase – Apresentação do Anteprojeto de Lei 

  

a) Exposição: apresentação e justificativas e demais aspectos 

relevantes do Anteprojeto de Lei (Revisão do Plano Diretor de 

Turismo Sustentável de Paraibuna/SP) pela equipe técnica da 

empresa contratada responsável pelo trabalho, abordando os 

seguintes tópicos: 

1 – Plano Diretor de Turismo e sua importância para a Cidade; 

2 - Importância da participação popular no processo; 

3 - Demanda Turística do Município; 

4 - Inventário Turístico; 

5 – Apresentação Power Point das principais questões inerentes 

à Revisão do Plano Diretor de Turismo Sustentável de 

Paraibuna; 

 

 

 

3ª Fase – Apresentação de dúvidas e sugestões pelos participantes 

e Encerramento da Audiência Pública 

  

a) Manifestação dos interessados inscritos, obedecida à ordem 

de inscrição e demais disposições deste Edital; 

 

b) Esclarecimentos da equipe técnica às manifestações 

apresentadas pelos participantes; 

 

c) Encerramento da audiência pública nos termos do presente 

Edital a ser proferido pelo Prefeito Municipal Victor de 

Cassio Miranda. 

 

IV – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1. A Coordenação da Audiência Pública será responsável por 

analisar e decidir sobre questões relativas à sua dinâmica 

eventualmente omissas neste Edital. 

 

 

E, para conhecimento público, é expedido o presente Edital de 

Convocação. 

 

 

Paraibuna (SP) 

em 11 de janeiro de 2021 

 



 

 

Victor de Cassio Miranda 

Prefeito Municipal de Paraibuna - SP 

 


