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Audiências públicas



O que é uma audiência pública?

�é um instrumento de participação popular, objetivando a
busca de soluções para as demandas sociais ;

� tem o formato de uma reunião, coordenada, onde são
apresentados temas de interesse do público presente;

�é um espaço de conversação aberto para a co-construção e�é um espaço de conversação aberto para a co-construção e
soluções;

�representa a democratização das
relações do estado para com o cidadão;



Qual a sua finalidade?

�informar, colher subsídios, debater, ouvir opiniões sobre os
anseios da comunidade que será afetada pelas questões em
discussão;

�democratização do poder;�democratização do poder;

�tornar a administração
pública mais transparentes, justa e decorrente do consenso
da opinião pública



Democracia representativa?

Democracia representativa é o ato de um

grupo ou pessoa ser eleito, normalmente por

votação, para "representar" um povo ou uma

população, isto é, para agir, falar e decidir empopulação, isto é, para agir, falar e decidir em

"nome do povo".



A democracia participativa ou democracia deliberativa

é considerada como um modelo ou ideal de justificação

do exercício do poder político pautado no debate

público entre cidadãos livres e em condições iguais de

participação. Advoga que a legitimidade das decisõesparticipação. Advoga que a legitimidade das decisões

políticas advém de processos de discussão que,

orientados pelos princípios da inclusão, do pluralismo,

da igualdade participativa, da autonomia e da justiça

social, conferem um reordenamento na lógica de poder

político tradicional.



Quem deve participar?

�pessoas diretamente afetadas pelo tema em discussão;

�órgão ou entidade promotora ou responsável pela 

existência das questões que estão  sendo discutidas;

�lideranças locais;�lideranças locais;

�Ministério Público;

�entidades e segmentos sociais afins;



Como prepara uma Audiência Pública?

�convocada por edital, anunciada pela imprensa local ou, na

sua falta, utilizar os meios de comunicação de massa ao

alcance da população local;

�divulgar o local e horário, que devem ser acessíveis à

população;

�garantir a presença de todos os cidadãos e cidadãs,

independente de comprovação de residência ou qualquer

outra condição;

�disponibilizar material com informação sobre a temática,

com antecedência;
Fonte: resolução 025 Conselho das Cidades
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Como realizá-la?

�O responsável pela coordenação e apresentação do

conteúdo, após a exposição de todo o conteúdo, deve

possibilitar a participação de todos;

�Garantir o registro de sua realização e da participação dos�Garantir o registro de sua realização e da participação dos

presentes:

•lista de presença com assinatura;

• gravação e fotografia;

•Lavratura de ata (anexar lista assinaturas e fotografias)



Quando elas podem ocorrer?
�durante quaisquer processo de elaboração e aprovação de 

leis, projetos e políticas púbicas ;

�prestação de contas do executivo, legislativo ou do 

Ministério Público;

Você sabia?

A qualquer tempo a população pode solicitar ao poder 

executivo, legislativo ou ao MP realização de audiências 

públicas para debater questões polêmicas e resolver conflitos 

que vivencia;



Quando uma audiência pública não é 

valida?

�falta divulgação prévia e em tempo razoável das

informações sobre o tema a ser discutido;

�a escolha de um local inadequado;

�a falta de acessibilidade (ausência de circulação de

transporte público ou de acessibilidade para pessoas com

deficiência);

�número restrito de participantes ou do direito de voz,

impossibilitando o debate;


