EDITAL DE CONVOCAÇÃO
AUDIÊNCIA PÚBLICA n° 001/2018
O MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, SC, através da SECRETARIA
DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO, com a finalidade de
atendimento ao princípio comunitário e ao princípio da participação popular, que
se fundamenta nos direitos do cidadão e da comunidade, nos termos do inciso I,
do § 4º, do artigo 40, do Estatuto da Cidade (Lei federal nº 10.257, de 10 de julho
de 2.001), do artigo 29, inciso XII, da Constituição Federal, e, do Art. 9°, inciso I,
e, Arts. 364 a 371, todos da Lei Complementar Municipal n° 146 de 28 de
dezembro de 2012, visando a exposição das alterações a serem implementadas
na legislação municipal que trata do Plano Diretor Participativo (Lei
Complementar Municipal n° 146 de 28 de dezembro de 2012), convoca
AUDIÊNCIA PÚBLICA nos seguintes termos:
1. OBJETIVO E MATÉRIA: Informar, colher subsídios, promover debates e
esclarecimentos sobre as propostas aprovadas nas reuniões ordinárias e
extraordinárias do CONCISLO no Exercício de 2017, para fins de alteração da
Lei Complementar Municipal n° 146 de 28 de dezembro de 2012, que institui o
Plano Diretor Participativo do Município de São Lourenço do Oeste e dá outras
providências, nos termos do Art. 365 da referida lei;
2. DO LOCAL, DATA E HORA: A Audiência Pública será realizada no dia 09 de
abril de 2018, com sua instalação marcada para as 18:30 horas no Teatro
Professor Arno Ignácio Etges, sito à Via Parque, s/nº, Bairro Cruzeiro, em São
Lourenço do Oeste, SC, anexo ao Centro de Eventos Governador Luiz Henrique
da Silveira, com prazo máximo previsto para o encerramento até as 21:00 horas
do mesmo dia;
3. PARTICIPANTES: Audiências públicas são eventos públicos que permitem
a participação de qualquer pessoa ou entidade interessada nos assuntos objeto
da discussão, sem distinção ou discriminação de qualquer natureza, com a
finalidade de obter a posição das diferentes partes envolvidas no tema a ser
decidido, que devem ter igualdade de espaço e tempo para expressar sua
opinião, e cuja deliberação, registrada em ata, deverá acompanhar o projeto de
lei que objetivará a alteração da Lei Complementar Municipal n° 146 de 28 de
dezembro de 2012, que institui o Plano Diretor Participativo do Município de São
Lourenço do Oeste e dá outras providências;
4. CREDENCIAMENTO: O interessado em debater os assuntos objeto da
audiência, apresentar sugestões ou realizar comentários, deverá proceder sua
inscrição até as 18:30 horas do dia 09 de abril de 2018, junto ao próprio local,
referindo o assunto da pauta a que pretende se referir.
5. FORMA DE PARTICIPAÇÃO: Ao ingressar no local a pessoa deverá registrar
sua presença preenchendo a lista de presenças que estará disponível. As
perguntas, sugestões, comentários, pedidos de esclarecimentos e informações
deverão ser realizadas por escrito e ou verbalmente, na própria audiência
pública, por meio do preenchimento de formulário próprio disponibilizado no
início do evento. As perguntas, sugestões, comentários, pedidos de
esclarecimentos e informações serão lidas e respondidas ao público na
Audiência Pública, pela pessoa indicada pela Mesa Coordenadora. Havendo
excesso de questões a serem debatidas, para que o prazo de encerramento seja
observado, as respostas às questões não respondidas serão encaminhadas no

prazo máximo de 10 dias aos e-mails indicados no formulário próprio preenchido.
Eventuais dúvidas e casos omissos serão resolvidos pela Mesa Coordenadora.
6. DISPONIBILIDADE DAS PROPOSTAS: As propostas que motivaram a
realização da audiência ora convocada e respetivos estudos encontram-se
disponíveis para a análise a qualquer interessado, indistintamente, até o
09/04/2018 às 17:30 horas, junto à Secretaria Municipal de Planejamento e
Desenvolvimento Urbano.
7. PUBLICAÇÃO: O presente Edital deverá ser publicado de modo completo na
página de internet do Município, no mural público da Prefeitura Municipal e no
local do evento. Deverá ainda ser publicado extrato de convocação da audiência
pública em espaço visivelmente destacado em jornal impresso de grande
circulação e leitura no Município, fazendo referência à disponibilização do edital
completo para consulta nos locais acima.
São Lourenço do Oeste, SC, 22 de março de 2018.

RAFAEL CALEFFI
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