
AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 

PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA PARA GESTÃO DOS SERVICOS DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE GUAPORÉ. 
 

REGULAMENTO 

 
O presente regulamento estabelece os objetivos, bem como disciplina a 

metodologia e a forma de participação dos vários agentes interessados na Audiência Pública em 

epígrafe, a realizar-se no dia 17/01/2023, às 19:30 horas, no auditório da Casa da Cultura, sito 

à Avenida Silvio Sanson, N°:1155, Município de Guaporé, Estado do Rio Grande Do Sul . 

O objeto da audiência pública é a divulgação e publicização da parceria público-

privada para concessão, bem como discussão e contribuições às minuta de edital, minuta de 

contrato e projeto básico da concessão já disponibilizados através de consulta pública. 

1. OBJETIVO – promover a divulgação do objeto da concessão e a documentação pertinente, 

visando à participação de interessados no processo e ao cumprimento dos ditames das Leis 

federais 8.987/95 e 11.079/04 e Lei Municipal. 

2. INSCRIÇÕES - os participantes interessados em se manifestar poderão fazê-lo, por escrito. 

2.1 As manifestações por escrito deverão estar claramente identificadas e serão recebidas 

pela coordenação dos trabalhos. 

2.2 As manifestações orais, limitadas ao tempo de 3 minutos por inscrito, dependerão de 

prévia inscrição, que será aceita até 30 minutos após o início dos trabalhos. 

2.3 Os interessados poderão enviar questionamentos ou sugestões pertinentes, por 

escrito, ao Secretário Municipal de Fazenda, em até 10 (dez) dias após a realização desta 

audiência. 

3. DURAÇÃO - A audiência terá duração de até 3 horas, com início às 19:30 horas. 

4. REGISTRO – Será lavrada ata da Audiência Pública. 

5. METODOLOGIA DA AUDIÊNCIA 

5.1 Abertura dos trabalhos e apresentações - 5 minutos; 

5.2 Explanação realizada pelo Secretário da Fazenda – até 45 minutos; 

5.3. Manifestação pessoal dos inscritos - até 3 minutos para cada um; 

5.4. Resposta aos questionamentos dos inscritos – até 3 minutos para cada uma; 

5.5. Réplica dos inscritos - até 3 minutos para cada um; 

5.6. Tréplica aos questionamentos dos inscritos – até 3 minutos para cada uma; 

5.7. Os questionamentos que eventualmente não sejam respondidos na audiência, serão 

respondidos, por escrito, e serão disponibilizados na sede da Secretaria Municipal da Fazenda; 

5.8. Encerramento. 

Guaporé, 05 de janeiro de 2023. 

Eduardo Adriano De Rocco 

Secretário Municipal da Fazenda 

 


