
 
 

EDITAL 

CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 

 
A Prefeitura de Tatuí, por meio da Secretaria de Planejamento e Gestão Pública, nos termos da 

legislação vigente, em especial do disposto no inciso I, §4º do art. 40 da Lei Federal n° 10.257/01, 

denominada Estatuto da Cidade, que considera o plano diretor e o zoneamento como instrumentos da 

política urbana, reconhecidos ainda pelo Estatuto da Metrópole, instituído pela Lei Federal nº 

13.089/2015, o qual estabelece diretrizes gerais para o planejamento, a gestão e a execução das 

funções públicas de interesse comum em regiões metropolitanas instituídas pelos Estados, visando à 

implementação de diretrizes de ordenamento territorial e desenvolvimento urbano integrado, ainda em 

cumprimento ao que dispõe a política nacional de mobilidade urbana, instituída pela Lei Federal nº 

12.587/2012, visando a integração ao Plano de Mobilidade Urbana de Tatuí, convoca a população, 

instituições e órgãos de todas as naturezas representativas dos seguimentos da comunidade local e 

pessoas jurídicas interessadas, para participação nas AUDIÊNCIAS PÚBLICAS SOBRE A 

APRESENTAÇÃO, APRECIAÇÃO E VALIDAÇÃO DA PROPOSTA DE REVISÃO E 

ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR FÍSICO-TERRITORIAL DE TATUÍ, a ser realizada 

nas datas e locais abaixo indicados, constando da seguinte Ordem do Dia: 

 

1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA: a ser realizada na data de 12 de Setembro de 2018, com início às 

19:30hs no Plenário da Câmara Municipal, localizado na Av. Cônego João Clímaco n° 226, Centro, 

nesta cidade de Tatuí / SP, para apresentação e discussão das principais diretrizes que nortearam a 

elaboração das propostas de revisão e atualização do futuro Projeto de Lei do referido Plano Diretor de 

Tatuí; 

2ª AUDIÊNCIA PÚBLICA: a ser realizada na data de 26 de Setembro de 2018, com início às 

19:30hs no Plenário da Câmara Municipal, localizado na Av. Cônego João Clímaco n° 226, Centro, 

nesta cidade de Tatuí / SP, para apresentação, discussão e validação das propostas de alteração 

recebidas na 1ª Audiência. 

 

A realização desse trabalho visa assegurar a participação popular e a transparência do processo de 

elaboração dos Planos Municipais, legitimando as ações da Administração Pública em temas de 

interesse público do município de Tatuí. A participação virtual poderá ser feita acessando o site da 

Prefeitura de Tatuí, no endereço eletrônico: http://www.tatui.sp.gov.br, clicando na Revisão do Plano 

Diretor de Tatuí no final da página à esquerda até 20 do mês de Setembro de 2018, com o envio de 

propositura através do formulário eletrônico ou físico encaminhado à Secretaria de Planejamento e 

Gestão Pública através de protocolo. A minuta de anteprojeto da lei de Revisão do Plano Diretor de 

Tatuí, caracterizada por texto e mapas, encontra-se em exemplar está à disposição de qualquer 

interessado no endereço eletrônico acima citado.  

 

Tatuí, 20 de agosto de 2018. 

 

 

MARIA JOSÉ PINTO VIEIRA DE CAMARGO 

PREFEITA MUNICIPAL 
 


