
TERMOS DE PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA PÚBLICA VIRTUAL 
 
DA AUDIÊNCIA 

• A Audiência Pública Virtual acontecerá dia 20/07/2021, a partir das 18 horas, 
horário de MS. 

• O objetivo da referida Audiência é a apresentação e discussão acerca da 
implantação do Aterro Sanitário Ereguaçu, localizado na Rodovia MS 455 KM 0 
+ 500 m, Campo Grande - MS 

• A participação é pública, gratuita e aberta a todos os cidadãos interessados. 
• Na condição de ouvinte, será possível assistir através de três plataformas: sites 

www.solurb.eco.br/audiencia e www.youtube.com/solurbinho ou ainda 
através de tv aberta, com sinal digital do canal RBTV 23.1, em Campo Grande, 
MS, de forma a atender toda a comunidade e àqueles que não disponham de 
acesso à internet. 

• Na condição de participante, com perguntas ou comentários, o interessado 
deverá efetuar cadastramento prévio em www.solurb.eco.br/audiencia, 
descrevendo sua pergunta ou comentário exclusivamente sobre o tema objeto 
da Audiência Pública. 

• A convocação da Audiência dar-se-á por meio de publicação no Diário Oficial de 
Campo Grande, bem como em sítio oficial da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Gestão Urbana – SEMADUR, e divulgação a cargo do 
Empreendedor com antecedência mínima de 20 (vinte) dias úteis de sua 
realização.  

  
DO CADASTRAMENTO 

• O participante deverá informar, através de formulário próprio no site 
www.solurb.eco.br/audiencia o seu nome completo, cpf, data de nascimento, 
endereço eletrônico (e-mail), telefone de contato. Além disso deverá selecionar 
se integra o conselho do CMMA, CMDU, ou CMDRS outro Orgão ou Entidade, e 
nestes casos, indicar o nome. Com todos os campos preenchidos, o 
participante deverá selecionar a qual membro da mesa deseja direcionar sua 
pergunta e incluir o questionamento, e então confirmar a leitura e aceitação 
destes termos e enviar o seu formulário. 

• O e-mail do participante deverá ser informado e confirmado, pois a 
autenticidade do mesmo é essencial para que o participante receba a 
formalização de resposta aos seus questionamentos. É dever do participante 
verificar se eventualmente as mensagens possam estar sendo direcionadas 
para a caixa de “spam”. 

• O cadastro deverá ter todos os dados corretos e autênticos para que seja 
validada a participação. Dados incorretos ou imprecisos invalidam o cadastro e 
a participação. 
 

DAS PERGUNTAS E COMENTÁRIOS 
• É assegurado a todos o direito constitucional de livre expressão, porém vedado 

o anonimato (Inciso IV do Artigo 5º da Constituição Federal). 
• O prévio cadastramento permitirá aos usuários: I - enviar comentários e 

perguntas na página do evento antes de sua realização; II - enviar perguntas ao 
coordenador da audiência, para resposta durante a mesma.  



• Os comentários e perguntas passarão por moderação do coordenador da 
audiência e não serão aceitos comentários e perguntas que: I - tratem de 
assunto diverso do tema da audiência; II - contenham declarações de cunho 
pornográfico, pedófilo, homofóbico, racista, violento, ou ainda ofensivas à 
honra, à vida privada, à imagem, à intimidade pessoal e familiar, à ordem 
pública, à moral, aos bons costumes ou às cláusulas pétreas da Constituição;  III 
- sejam incompreensíveis, caso em que poderá ser repetido. 

• Como forma de colaborar com o conhecimento público, dando transparência e 
informações completas, a plataforma www.solurb.eco.br/audiencia irá dispor 
para consulta prévia, antes do envio de questionamentos:  
- Folheto explicativo digital, contendo os procedimentos da audiência, 
indicando também os principais impactos ambientais e as medidas mitigadoras 
constantes do projeto em análise. 
- Relatório de Impacto Ambiental – RIMA 
- Principais Perguntas e Respostas sobre o tema 

• O link definitivo da sala virtual da Audiência Pública será disponibilizado e 
mantido com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas antes de sua 
realização, no site www.solurb.eco.br/audiencia. 

• O acesso, como participante, será permitido somente àqueles previamente 
cadastrados, com dados autenticados. 

• O acesso do público como ouvinte será franqueado a todos os interessados, 
sem cadastramento ou limitação de quantidade, não cabendo, nesse caso, 
comentários ou questionamentos prévios ou no ato da audiência. 

• Após abertura do evento, apresentação do projeto pelo empreendedor e 
explanação pelo coordenador da equipe de elaboração dos estudos haverá 
intervalo de 10 minutos para coleta de todas as perguntas encaminhadas 
através de formulário. 

• Serão destinados então 60 minutos para a fase das discussões e respostas às 
perguntas recebidas até então, podendo haver prorrogação por até 30 
minutos, a critério do Presidente da mesa. 

• Será confirmada a presença online, na plataforma de transmissão, do autor do 
questionamento. Estando presente, sua pergunta será moderada de forma a 
garantir que seja pertinente ao tema e na sequência será lida, respondida pelo 
membro da mesa inquerido na mesma e será possibilitada réplica do autor de 
até 2 (dois) minutos. 

• As perguntas recebidas, cujos autores não estejam presentes durante a 
transmissão da Audiência Pública, serão respondidas ao endereço eletrônico 
cadastrado pelo mesmo. 

• Será constada em Ata a relação de todos os participantes inscritos com dados 
verificados, inscritos invalidados por dados inconsistentes, relação de 
questionamentos respondidos durante a Audiência Pública e aqueles 
respondidos através dos endereços eletrônicos cadastrados pelo público. 

 
 
Campo Grande, 11 de junho de 2021. 


