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ATOS DA SECRETÁRIA 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - AUDIÊNCIA PÚBLICA PLANO DIRETOR DE 

DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DE SANTOS 

A Secretaria de Turismo de Santos, pessoa jurídica de direito público interno, 

inscrita no CNPJ 58200015/0001-83 com sede no Largo Marquês Monte Alegre, 

s/nº, Valongo, Centro Histórico, representada neste ato pela Secretária Sra. 

Miriam Guedes de Azevedo, CONVOCA a população do Município, sociedade 

civil organizada, instituições públicas e privadas para a “AUDIÊNCIA 

PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS DO PLANO 

DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DE SANTOS”. A 

AUDIÊNCIA PÚBLICA se realizará no dia 20 de dezembro de 2016, a partir 

das 14:30h no auditório do MUSEU PELÉ, localizado no Largo Marquês de 

Monte Alegre, s/nº, Valongo, Centro Histórico, Santos – SP. 

A participação dos presentes deve respeitar as seguintes normas: 

1. Não é permitida a interrupção de quem estiver se manifestando; 

2. A Audiência se iniciará com uma apresentação da empresa que realiza os 
estudos para o Plano Diretor de Desenvolvimento Turístico (Geo Brasilis). Esta 
apresentação terá a duração de aproximadamente 50 minutos; 

3. As inscrições para os interessados apresentarem suas opiniões e sugestões 
se encerrarão ao final da apresentação da Geo Brasilis;  

4. A participação verbal dos presentes terá duração máxima de 60 minutos ao 
todo e cada pessoa terá direito a uma única manifestação; 

5. Poderão se manifestar, desde que previamente inscritos, com direito a até 3 
minutos para cada pessoa.  

6. Após as manifestações dos presentes, serão respondidas as perguntas e 

comentários realizados, com a seguinte distribuição de tempo: 

 Equipe responsável pela elaboração do estudo (15 minutos); 

 Representante da Prefeitura (10 minutos); 
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7. Os representantes dos órgãos do Poder Público poderão ser convidados a 
prestar esclarecimentos técnicos sobre o assunto objeto da audiência pública ou 
questionamentos efetuados pelos presentes. 

8. As sugestões, opiniões e contribuições dos interessados poderão ser 
fornecidas, além da audiência pública, através do e-mail 
setur@santos.sp.gov.br, entre os dias 12/12/2016 e as 12h00 do dia 
20/12/2016. 

9. Os estudos técnicos estarão disponíveis para consulta em formato digital no 
link: www.santos.sp.gov.br e em formato físico na sede da Secretaria de 
Turismo, localizada no Largo Marquês de Monte Alegre s/º, Valongo, Centro 
Histórico, de segunda a sexta-feira no horário de 8h00 às 18h00. 

 

 

Santos, 09 de dezembro de 2016. 

  

 

 

MIRIAM GUEDES DE AZEVEDO 

SECRETÁRIA DE TURISMO 
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