AUDIÊNCIA PÚBLICA DE LEITURA COMUNITÁRIA
PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE VILA VELHA
DATA: 06/06/2016
LOCAL: CENTRO DE CONVÊNÇÕES DE VILA VELHA
HORÁRIO: 18H ÀS 23H
PROGRAMAÇÃO:
•

18H – Abertura do Auditório e Exposição de Mapas da Leitura Comunitária

•

18h30 – Fala oficial de abertura

•

19h – Apresentação da Consultoria Especializada

•

20h30 – Início da Plenária

•

22h30 – Fala oficial de encerramento e abertura do coffee break

•

23h – Encerramento das atividades

REGRAS DA AUDIÊNCIA:
1) Todos os interessados poderão participar da audiência pública, independente de
prévia inscrição, mediante controle nominal dos participantes na entrada do evento.
2) A participação durante a audiência pública será de forma escrita ou oral mediante
identificação dos interessados e inscrição
inscrição por ordem de solicitação no local da
audiência.
3) Será obrigatório o uso de microfone para manifestação oral dos participantes,
organizadores do evento e componentes da mesa.
4) Cada manifestação dos participantes terá a duração de no máximo 02
0 (dois) minutos,
caso ultrapasse o tempo será permitido a conclusão em no máximo 30 (trinta)
segundos.
5) O formulário para identificação dos interessados e envio de contribuições por escrito
estará disponível no local da audiência.
6) As perguntas e manifestações formuladas por
por escrito deverão ser lidas no microfone
pelos organizadores do evento ou pelos componentes da mesa.
7) Os participantes da Audiência Pública deverão identificar-se
identificar
e/ou segmento a que
pertence. Não serão consideradas as contribuições formuladas por participante
particip
que
não tenha se identificado ou que não tenha identificado corretamente o segmento a
que pertence.

8) As contribuições apontadas
apon
durante as atividades anteriores da Etapa de Leitura
Comunitária do Plano Diretor Municipal de Vila Velha estarão disponíveis para
consulta no local da Audiência em formato de exposição.
9) Os interessados que desejarem fazer novas contribuições deverão preencher
formulário próprio, à disposição de todos os presentes na audiência, que serão
acondicionados em urnas próprias
próprias e incorporados na Etapa de Leitura Comunitária.
Comunitária
10) Sempre que necessário, os componentes da mesa poderão se manifestar com
prioridade de ordem, por um tempo igual há 3 (três) minutos com um minuto a mais
para conclusão caso seja necessário.
11) O resultado da análise das contribuições poderá conter respostas consolidadas em
blocos.
12) A Audiência Pública estará limitada ao tempo total de cinco horas de duração, com
início às 18 horas e término às 23 horas.
13) Os atos da audiência serão registrados em ata e será disponibilizado
onibilizado ao público após
10 (dez) dias úteis no site www.vilavelha.es.gov.br/pdm.
www.vilavelha.es.gov.br/pdm
14) A audiência será gravada por meios eletrônicos e será disponibilizado ao público após
10 (dez) dias úteis no site www.vilavelha.es.gov.br/pdm.

