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CAPÍTULO 1

Da Natureza e dos Objetivos

Art. 1 - Para os fins previstos no § 59 do art. 157 da
Constituição do Estado, as audiências públicas regionais
discutirão e votarão propostas provenientes das audiências
públicas municipais, reunidas em relatório-síntese elaborado
pela Assembléia Legislativa, observando-se o limite de recursos
destinados à região.

Art. 2 - As audiências públicas regionais têm por
objetivos:

- possibilitar aos poderes públicos estaduais, mediante
comunicação direta com a sociedade, colher dados para
subsidiar o planejamento do Estado e a elaboração da proposta
orçamentária, com base rias prioridades regionais estabelecidas;

II - possibilitar aos poderes públicos estaduais a
divulgação das políticas públicas previstas para as regiões do
Estado;

III - permitir aos poderes públicos estaduais e à
sociedade o acompanhamento direto da execução orçamentária
nas regiões do Estado;

IV - subsidiar o processo legislativo.
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CAPÍTULO II
Dos Partícipantes, da Inscrição e do Credenciamento

Art. 32 - São representantes dos municípios na audiên-
cia pública regional, com direito a voz e voto:

- o Prefeito Municipal ou pessoa por ele indicada;
II - o Presidente da Câmara Municipal ou Vereador por

ele indicado;
III - cidadãos eleitos pela sociedade civil na audiência

pública municipal, em número de:
a) 2 (dois), nos municípios com menos de 30.000 (trinta

mil) habitantes;
b) 3 (três), nos municípios que tenham de 30.000 (trinta

mil) a 100.000 (cem mil) habitantes;
c) 5 (cinco), nos municípios com mais de 100.000 (cem

mil) habitantes.
Parágrafo único - Na mesma proporção dos represen-

tantes de que trata o inciso III deste artigo, serão eleitos suplen-
tes, que os substituirão em caso de impedimento.

Art. 42 - Cada Associação Microrregional de Municípios
poderá indicar um representante, para discutir e votar as pro-
postas.

Art. 59 - As Regiões Administrativas poderão designar,
cada uma, um representante para discutir e votar as propostas.

Art. 6- O cumprimento do disposto no art. 10 deste Re-
gulamento equivale à inscrição prévia do município e de seus
representantes na audiência pública regional.

Art. 79 - o credenciamento dos participantes far-se-á no
local destinado à realização da audiência pública regional, até o
início da reunião, mediante apresentação de documento de identi-
dade.
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dentes de Câmaras Municipais e os representantes das Asso-
ciações Microrregionais e das Regiões Administrativas apresen-
tarão também sua indicação por escrito.

Art. 8 - São vedados o voto cumulativo e o voto por
procuração.

CAPÍTULO III
Das Propostas Municipais

Art. 99 - A audiência pública municipal poderá priorizar
1 (uma) ou mais propostas, em número máximo de 5 (cinco).

§ 1 2 - A proposta priorizada deverá conter previsão do
custo de sua execução.

§ O valor do total das propostas priorizadas em cada
audiência pública municipal não poderá ultrapassar o limite de
recursos destinados à região.

Art. 10 - As propostas priorizadas nas audiências públi-
cas municipais deverão ser encaminhadas à Assembléia
Legislativa até 8 (oito) de maio, acompanhadas da relação dos
representantes do município e dos suplentes, com os respecti-
vos endereços, e da lista de presença da reunião.

Parágrafo único - As propostas que forem encaminha-
das após o prazo a que se refere o caput deste artigo não serão
objeto de deliberação na audiência pública regional.

Art. 11 - A Assembléia Legislativa elaborará relatório das
propostas provenientes das audiências públicas municipais.

Parágrafo único - Propostas idênticas ou semelhantes
receberão formulação única, fazendo-se constar, após— a pro-
posta, os nomes dos municípios proponentes.
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CAPÍTULO IV

Das Reuniões das Audiências Públicas Regionais

Art. 12—A reunião da audiência pública regional será
realizada em um dia, de acordo com o seguinte roteiro:

1— Primeira parte: das 8 às 12 horas

a) credenciamento;

b) abertura, pelo Poder Legislativo;

c) apresentação da dinâmica da reunião;

d) exposição, a cargo do Poder Executivo, sobre os
convênios firmados para execução de obras priorizadas em
audiências públicas anteriores, sobre os programas e os proje-
tos desenvolvidos na região e esclarecimentos sobre a previsão
de custos de obras e equipamentos;

e) exposição, a cargo do Poder Judiciário e do Tri-
bunal de Contas;

f) defesa das propostas, por 1 (um) representante
de cada município, em prazo determinado pelo coordenador;

g) Prazo para inscrição dos candidatos à Comissão
de Representação: das 8 às 12 horas.
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II- Segunda parte: das 13 às 18 horas

a) prazo para eleição da Comissão Regional de Re-
presentação: das 13 horas às 14h30min;

b) período reservado para que os representantes dos
municípios estabeleçam negociações sobre as propostas a se-
rem priorizadas: das 13 às 16 horas;

c) encerramento, às 16 horas, do prazo para
entrega dos blocos de propostas, com a indicação de até 2 (dois)
nomes de participantes, para a defesa;

d) leitura do relatório contendo os blocos 1 de propos-
tas;

e) prazo de 30 minutos para recomposição do
apoiamento dos blocos de propostas que não tenham atendido
ao disposto no art. 16 deste Regulamento;

O defesa oral dos blocos de propostas;

g) votação final das propostas e divulgação do re-
sultado;

h) proclamação dos nomes dos membros da Co-
missão Regional de Representação.

Art. 13 - A inscrição dos candidatos à Comissão
Regional de Representação é facultada a todos os representan-
tes devidamente credenciados.

Art. 14 - Os representantes depositarão em urna
própria a cédula, devidamente preenchida, para eleição dos
membros da Comissão Regional de Representação, no período
das 13 horas às 14h30min.
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Art. 15 - O município atribui a seus representantes na
audiência pública regional a competência para discutir e votar
as propostas, podendo também, no interesse do município que
representam, fazer composições e combinações de propostas
com representantes de outros municípios.

Art. 16 - Os blocos de propostas deverão ser subscritos
por, no mínimo, 10% dos participantes credenciados.

§ 1 9 - Cada representante poderá subscrever um único
bloco de propostas finais na Audiência Pública Regional, fixan-
do, junto a sua assinatura, o selo de apoiamento.

§ 2 - Em caso de descumprimento do disposto no pará-
grafo anterior, será considerada apenas a assinatura acompa-
nhada do selo.

§ &'- Se, da aplicação do disposto nos parágrafos ante-
riores, resultar número insuficiente de assinaturas, conceder-
se-á prazo para recomposição do apoiamento.

CAPÍTULO V
Da Comissão Regional de Representação
Art. 17 - A Comissão Regional de Representação, que

tem por atribuição acompanhar o desdobramento das audiên-
cias públicas regionais, será composta por até 5 (cinco) partici-
pantes, eleitos na forma deste Regulamento.

§ 1 9 - Somente poderão integrar a Comissão Regional
de Representação os representantes definidos nos arts. 3, 49 e
59 deste Regulamento.
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§ 2 - Nenhum município terá mais de um representan-
te na Comissão Regional de Representação.

CAPÍTULO VI
Da Coordenação

Art. 18 - Compete ao coordenador da reunião destina-
da a audiência pública regional:

- dirigir a reunião, zelando pela manutenção da ordem
e da solenidade e pela observância deste Regulamento;

II - enviar à Mesa da Assembléia as propostas recebi-
das, para posterior encaminhamento ao Poder Executivo;

III - decidir sobre questões de ordem e casos omissos.

Art. 19 - Terá computada a presença nas reuniões da
Assembléia o Deputado que participar de audiência pública re-
gional.

Parágrafo único - A presença dos Deputados será re-
gistrada durante a reunião, em lista autenticada pelo coordena-
dor, que a remeterá à Mesa da Assembléia.

CAPÍTULO VII
Do Documento Final

Art. 20— A Assembléia Legislativa e a Secretaria de Es-
tado do Planejamento e Coordenação Geral elaborarão docu-
mento final das audiências públicas regionais.

Parágrafo único - No documento final constarão:
- agrupamento e análise das demandas apresenta-

das, por áreas temáticas;
II— quadros demonstrativos dos percentuais das deman-

das apresentadas, por área e por região;
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III - análise das propostas priorizadas, no que se refere
às condições de sua inclusão no Orçamento.

CAPÍTULO VIII
Das Disposições Finais

Art. 21 - A dúvida sobre a interpretação destas normas
considera-se questão de ordem.

Art. 22 - A questão de ordem formulada na audiência
pública regional será resolvida em definitivo e de imediato pelo
coordenador da reunião.

Art. 23 - Aos casos omissos aplica-se, no que couber, o
Regimento Interno da Assembléia Legislativa.
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