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PROJETO DE LEI Nº. 

 

“As audiências públicas para os 

empreendimentos ou atividades, pública 

ou privada, em processo de implantação, 

considerados de impacto urbanístico ou 

ambiental serão filmadas e 

disponibilizadas no endereço eletrônico 

oficial da Prefeitura Municipal de Vila 

Velha e dá outras providências”.  

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso legal de suas 

atribuições previstas no art. 10, § 1º, da Lei Orgânica do Município,   

Art. 1º As audiências públicas para os empreendimentos ou atividades, pública ou privada, em 

processo de implantação, considerados de impacto urbanístico ou ambiental serão filmadas e 

disponibilizadas no endereço eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Vila Velha. 

 

Parágrafo Único. Todos os documentos relativos ao tema da audiência pública, tais como estudos, 

plantas, planilhas e projetos, serão colocados à disposição de qualquer interessado no endereço 

eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Vila Velha. 

 

 Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

  Palácio Legislativo, 27 de Maio de 2018. 

 

 

 

Arnaldinho Borgo 

Vereador 
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JUSTIFICATIVA 

 

  Senhor Presidente, 

 

  Nobres Vereadores, 

 
Segundo a melhor doutrina nacional, o instrumento da audiência pública é 

contribuição resultante da transição de modelos entre uma democracia representativa para uma 

democracia participativa, instigando os governados, nos diversos setores da sociedade, a sair de uma 

posição de letargia face à gestão pública e assumir posição de protagonismo social.  

Na prática, tal mecanismo participativo tem por escopo a promoção do diálogo entre 

os diversos atores sociais, de modo a engajá-los na busca por soluções aos problemas que afligem o 

cotidiano da sociedade, mais particularmente dos núcleos sociais onde tais atores estejam inseridos e 

sua interação com a máquina pública, consubstanciando-se em mecanismo eficaz de coleta de 

informações, provas, idéias e soluções para mitigação de demandas que exijam a interação entre o 

público e o privado, especialmente na formulação de políticas públicas.  

O ordenamento constitucional pátrio nos aponta a previsão expressa da audiência 

pública enquanto instrumento eficaz no âmbito das comissões do Congresso Nacional, ex vi dos 

artigos 58, § 2º, inciso II, e 166, § 1º, da nossa Carta Maior.  

O endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Vila Velha é o endereço oficial do 

Poder Executivo no município e o mais acessado pelos cidadãos vilavelhenses no que diz respeito aos 

interesses locais. 

Sendo assim, tal projeto visa dar maior publicidade as decisões e maior visibilidade à 

participação dos Poderes constituído e da comunidade nas audiências públicas, além de aumentar o 

interesse da população acerca dos assuntos locais. 

Tal projeto é de incremento dos níveis de transparência administrativa, permitindo à 

população o conhecimento e a vigilância sobre as atividades dos órgãos públicos. Não se percebe, 

assim, qualquer aumento de despesa que já não esteja prevista em orçamento, vez que algumas 

audiências já são filmadas, portanto os equipamento de mídia já estão disponíveis, neste caso serão 

somente deslocados e a manutenção do sítio oficial do Município também já tem previsão 

orçamentária e atualização diária. 

 

Diante do exposto, verificado o relevante interesse público e social demonstrado 

na presente propositura, além de reunir condições de legalidade e constitucionalidade, solicito o apoio 

dos Nobres Vereadores desta Câmara Municipal, para sua aprovação. 

 

   Palácio Legislativo, 27 de Maio de 2018. 

 

Arnaldinho Borgo 

Vereador 


