
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

8ª AUDIÊNCIA PÚBLICA DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR, DA LEI DE USO E 

OCUPAÇÃO DO SOLO 

Objetivo: Apresentar as propostas para a revisão do Plano Diretor Municipal e da Lei de 

Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo de Paulínia, no formato de minuta de lei. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA, por meio da Secretaria de Planejamento e 

Controle Urbano, em atendimento às disposições legais, CONVIDA a população, sociedade civil 

em geral, as sociedades de bairros e demais organizações não governamentais, entidades e 

quaisquer outros segmentos representativos, para participarem da 8ª AUDIÊNCIA PÚBLICA 

DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR, DA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, a ser 

realizada no dia 15 de DEZEMBRO de 2022 às 18h30, na Sala de Imprensa Carlos Tontolli, 

situada no Paço Municipal, Av. Prefeito José Lozano de Araújo – Parque Brasil 500 – Paulínia/SP.  

Para a ampla participação dos interessados, o evento será transmitido ao vivo, através do canal 

oficial do Youtube da Prefeitura Municipal de Paulínia 

http://www.paulinia.sp.gov.br/planodiretor  

A Audiência Pública terá a seguinte PROGRAMAÇÃO: 

 18h30: Abertura da Audiência Pública; 

 18h40: Informes iniciais;  

 18h50: Apresentação das propostas para a revisão do Plano Diretor Municipal e da Lei de 

Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo de Paulínia, no formato de minuta de lei; 

 19h40: Encerramento da apresentação e leitura das contribuições recebidas pelo meio online 

de comunicação; 

 19h50: Manifestação dos interessados que estiverem presencialmente, em ordem de 

inscrição; 

 20h30: Posicionamentos técnicos de destaque quanto às manifestações recebidas; e 

 20h50: Encerramento. 

Sugestões e dúvidas sobre o conteúdo exposto na Audiência Pública poderão ser encaminhadas 

conforme segue: 

 Até o final da apresentação técnica: por meio de formulário online a ser disponibilizado 

durante a transmissão ao vivo; 

http://www.paulinia.sp.gov.br/planodiretor


 No dia da Audiência Pública, os presentes poderão fazer o uso da palavra, por ordem de 

inscrição, e manifestar-se sobre o tema pertinente ao conteúdo apresentado. 

Os documentos para download referentes à ETAPA 4 dos trabalhos, que trata das Minutas das 

Leis do PDM e LPUOS estará disponível no “Espaço Digital da Revisão do Plano Diretor”: 

http://www.paulinia.sp.gov.br/planodiretor. 
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