FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO E CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO
AUDIÊNCIA PÚBLICA
Tema 1: Exposição das ações adotadas pela Prefeitura Municipal de Campinas visando a corrigir as falhas identificadas
no processo de aprovação de empreendimentos imobiliários, apresentando-se o Termo de Ajustamento de Conduta - TAC
firmado com o Ministério Público e a sistemática de alteração da legislação urbanística.
Tema 2: Exposição sobre a criação do Grupo de Aprovação de Projetos Específicos (GAPE) para estudo de viabilidade e
aprovação de empreendimentos imobiliários

23 de março de 2012 (sexta-feira) – a partir das 9h - Salão Vermelho do Paço Municipal
Envie este formulário para o e-mail smgc@campinas.sp.gov.br até as 17h00 do dia 22/03/2012
1. Dados do participante:
Nome:

CPF:

Endereço:
E-mail:

Telefone: (

)

2. Segmento do Participante
(

) Representante do Poder Público

Nome do órgão: ____________________________________________________________
(

) Representante da sociedade civil

Nome do órgão: ____________________________________________________________
( ) Representante de entidade representativa
Nome da entidade: __________________________________________________________

3. Deseja fazer perguntas para o primeiro tema?
Das 09h às 12h: exposição das ações adotadas pela Administração, visando corrigir as falhas identificadas no processo de aprovação
de empreendimentos imobiliários, apresentando-se o Termo de Ajustamento de Conduta - TAC firmado com o Ministério Público e a
sistemárica de alteração da legislação urbanística.
(

) Sim

(

) Não

(

) oral

a) Se sim, será escrita ou oral?
(

) escrita

b) Se escrita, favor redigir no espaço abaixo

4. Deseja fazer perguntas para o segundo tema?
Das 14h às 18h: Exposição sobre a criação do Grupo de Aprovação de Projetos Específicos - GAPE, sua sistemática de
funcionamento, objetivos propostos e resultados esperados.
(

) Sim

(

) Não

(

) oral

a) Se sim, será escrita ou oral?
(

) escrita

b) Se escrita, favor redigir no espaço abaixo

Estou ciente que o regulamento da presente audiência pública foi publicado em diário oficial e está disponível
para consulta no seguinte endereço eletrônico http://www.campinas.sp.gov.br/

Assinatura: ____________________________________

Campinas, _____ de__________________ de 2012.

Contatos pelo telefone: (19) 2116-0590/2116-0774

