EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
Apresentação e aprovação das Ações do Plano Municipal Saneamento Básico
de

Tapiratiba,

conforme

preconizado

junto

ao

Inquérito

Civil

nº

14.0702.0000108/2015

INTRODUÇÃO
A

PREFEITURA

MUNICIPAL

DE

TAPIRATIBA,

representada por seu Prefeito Ramon Jesus Vieira, no exercício de suas
atribuições legais e constitucionais;
CONSIDERANDO o que consta do Inquérito Civil nº
14.0702.0000108/2015, com a finalidade da elaboração do Plano Municipal de
Saneamento de abrangência municipal;
CONSIDERANDO que foram executados os serviços
estabelecidos no Termo de Referência para elaboração do Plano Municipal de
Saneamento e que o mesmo passou por revisão interna junto aos servidores
municipais;
CONSIDERANDO

a

superveniência

de

dúvidas

e

questionamentos, provenientes de analistas do material;
CONSIDERANDO a conveniência e racionalidade de as
dúvidas e questionamentos serem tratados de maneira conjunta e de a
discussão possibilitar a participação de toda a comunidade local de Tapiratiba;
Resolve CONVOCAR AUDIÊNCIA PÚBLICA, a ser
realizada no dia 27 de janeiro de 2021, às 09:00 horas, de forma virtual, em
decorrência da pandemia de COVID-19, por meio de VÍDEO CONFERÊNCIA
utilizando o serviço gratuito de reuniões “Google Meet”, com o objetivo de
apresentar o Plano Municipal de Saneamento, bem como as Ações propostas
junto ao Plano de Ações do instrumento, conforme solicitações expedidas no
bojo do Inquérito Civil nº 14.0702.0000108/2015.
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ANDAMENTO DAS ATIVIDADES
Os trabalhos observarão a seguinte dinâmica: mediação da
apresentação por servidor da municipalidade, apresentação do diagnóstico e
ações do Plano Municipal de Saneamento Básico pelos técnicos da empresa
Hiper Ambiental EIRELI EPP, contratada para elaboração do serviço,
assegurando-se, em seguida, aos interessados cadastrados participar dos
debates.
A disciplina e agenda da Audiência Pública serão as
seguintes:
I – A Audiência será aberta às 09:00 horas pelo membro
da Prefeitura Municipal, que coordenará os trabalhos, o acesso à sala virtual
ficará disponível pelo menos 15 minutos antes do horário de início.
II – A palavra será assegurada aos expositores que
comporão a mesa, por 1 hora, extensíveis por até 30 minutos.
III – Será dada a palavra aos cidadãos e cidadãs
presentes que se inscreverem para falar, por 10 minutos.
IV – Ao final será dada a palavra àqueles que forem
instados a esclarecer eventuais dúvidas, por 5 minutos.
V – O lapso de tempo das intervenções acima indicadas
poderá ser adequado pela coordenação, conforme eventual necessidade
decorrente da dinâmica dos trabalhos desenvolvidos durante a Audiência
Pública.
CADASTRO DE PARTICIPANTES
O cadastramento de cidadãos, agentes públicos e
entidades civis será realizado pela Prefeitura Municipal pelo link de cadastro:
https://forms.gle/JMov4xM79irmaViE7, até o dia 26 de janeiro de 2021, ou
presencialmente, até às 16:00 horas do dia 26 de janeiro de 2021, no Setor
de Planejamento da Prefeitura Municipal de Tapiratiba. No caso de
cadastramento pelo link, o usuário deverá preencher os campos dos
formulários conforme indicado no enunciado, preenchendo informações
verdadeiras e com endereço de e-mail e número de telefone móvel válidos, pois
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serão os locais de envio do link de convite para participação do evento. Os
dados dos inscritos não serão utilizados fora das finalidades desta Audiência
Pública.
DA PARTICIPAÇÃO
PARTICIPAÇÃO:

A

participação

utilizando

COMPUTADORES não exige instalação de nenhum programa de computador,
apenas conexão à internet. A participação utilizando DISPOSITIVOS MÓVEIS
necessita da instalação do aplicativo gratuito “Google Meet” bastando instala-lo
anteriormente ao horário do evento.
É OBRIGATÓRIO o cadastro para participação, tendo em
vista a necessidade de acesso ao evento por meio de endereço eletrônico
enviado minutos antes do início do evento.
DO REGISTRO E PUBLICIDADE
A Audiência Pública será gravada em áudio e vídeo, sendo
lavrada, em até 30 dias após sua realização, memória com registros sucintos
dos trabalhos, com posterior disponibilização aos interessados no sítio da
Prefeitura Municipal. A cópia da lista de participantes será também publicada.
Divulgue-se amplamente o presente edital, concitando a
participação da população local e diligenciando, especialmente:
(i) A publicação do presente edital por três dias consecutivos nos meios de
comunicação da Prefeitura Municipal de Tapiratiba, com antecedência mínima
de 15 dias.
(ii) A afixação do presente edital em locais estratégicos da Prefeitura Municipal
e secretarias.
Tapiratiba/SP, 12 de janeiro de 2021.

Assinado de forma digital por

RAMON JESUS
RAMON JESUS
VIEIRA:17206853803
VIEIRA:17206853803
Dados: 2021.01.12 10:58:53 -03'00'
____________________________________
Ramon Jesus Vieira
Prefeito Municipal
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