
Encontros públicos 

Os encontros do Conselho Municipal, do Comitê 

Escolar e dos Conselhos e Comissão da cidade de 

Worcester geralmente estão abertos ao público e 

as pessoas interessadas são encorajadas a 

participar. 

Os encontros públicos estão sujeitos à Lei de 

Reunião Aberta da Procuradoria-Geral de 

Massachusetts. 

Todas as notificações e pautas dos encontros 

públicos são publicadas no site da cidade pelo 

menos 48 horas antes de cada encontro. As 

pautas detalham os assuntos que serão tratados 

por cada conselho. Também se publicam as atas 

de todos os encontros anteriores para que o 

público fique informado sobre aspectos como 

assistência, assuntos deliberados e votações. 

Para assegurar-se de que os encontros sejam 

ordenados, os conselhos aderem aos 

procedimentos parlamentares que se referem 

às normas, à ética e aos costumes que regem para 

os encontros e para outros andamentos destes 

conselhos. Estas normas descrevem 

procedimentos para garantir que todos os 

membros do conselho sigam as mesmas normas 

de deliberação, debate e votação.  

É essencial que todos os membros participem e 

tenham a oportunidade de contribuir ao processo 

democrático destes encontros.  Estas normas 

foram implementadas para encorajar, e não para 

limitar, a participação de todos os membros e do 

público.  

Recursos      

http://www.mass.gov/ago/openmeeting 

http://www.robertsrules.org 

O Conselho Municipal 
se reúne nas terças-feiras às 18h30 * na Câmara 

Municipal, terceiro andar da Prefeitura 
Worcester é regida através de uma forma de governo 

de gerência do Conselho encabeçada por um prefeito 

eleito por voto popular.  Um conselho municipal tem 

a função de órgão legislativo e o gerente designado pelo 

conselho é responsável pelas funções cotidianas 

tradicionais de um diretor-executivo. 

*As reuniões de julho e agosto começam às 18h.

http://www.worcesterma.gov/city-council 

O Comitê Escolar 
se reúne nas primeiras e terceiras quintas-feiras às 

19h na Câmara Municipal, no terceiro andar da 
Prefeitura 

O Comitê Escolar de Worcester é o órgão legislativo e 

de elaboração de políticas responsável pela supervisão 

do Sistema de Escolas Públicas de Worcester. O 

Comitê Escolar seleciona e demite o superintendente, 

aprova os orçamentos da educação pública no distrito 

e implementa as políticas e as metas de educação de 

cada escola do distrito, em consonância com as leis, 

metas e padrões estabelecidos pelo Conselho de 

Educação de MA.  

http://www.worcesterma.gov/city-clerk/public-
meetings/agendas-minutes 

Conselhos e comissões da cidade de 
Worcester 

Os residentes de Worcester trabalham como 
voluntários em trinta conselhos municipais, comissões 
e comitês consultivos. Os locais, dias e horários dos 
encontros variam; conferir no calendário online da 
cidade ou em 

http://www.worcesterma.gov/boards-commissions 

Está interessado em integrar um conselho? Contato: 
michelsonj@worcesterma.gov 

Para mais informações e para saber como se tornar 
membro de um Conselho ou Comitê, entre em contato 
com: Jeannie Michelson pelo telefone (508) 799-1175 ou 
por email: michelsonj@worcesterma.gov

ENCONTRO ABERTO E PÚBLICO 

Guia de 
participação em 

encontros públicos

A cidade de Worcester está comprometida com os 
princípios de igualdade de oportunidades e de ação 

afirmativa. 

Publicado pelo Escritório de Direitos  
Humanos e Acessibilidade da cidade de Worcester 

Atualizado em abril de 2021 

http://www.mass.gov/ago/openmeeting
http://www.robertsrules.org/
http://www.worcesterma.gov/city-council
http://www.worcesterma.gov/city-
http://www.worcesterma.gov/city-clerk/public-meetings/agendas-minutes
http://www.worcesterma.gov/city-clerk/public-meetings/agendas-minutes
http://www.worcesterma.gov/boards-
http://www.worcesterma.gov/boards-commissions
mailto:michelsonj@worcesterma.gov
mailto:michelsonj@worcesterma.gov


A cidade de Worcester 
está aberta à sua participação 

O que é um encontro público? 
Uma reunião de qualquer diretoria, comitê ou 
conselho com múltiplos membros, conhecido 
por ser um órgão público, que tenha sido 
estabelecido para fins públicos, constitui um 
encontro público. 

 

Quem pode assistir ? 
Os encontros públicos são gratuitos e estão 
abertos ao público em geral. Podem assistir 
adultos e crianças. O público pode chegar e 
sair à vontade. 

 
Por que assistir? 
Ao assistir aos encontros públicos, você pode 
informar-se sobre diferentes questões da 
cidade e, também, comentar sobre problemas 
ou soluções. 

 
Como posso me informar sobre os 
próximos encontros?  
As legislações que regem os encontros 

públicos ordenam a publicação de uma pauta 
com 48 horas de antecedência de um encontro 
que mencione os itens a serem discutidos. 
Durante os encontros, o público terá à 
disposição cópias impressas da pauta. 

 
Posso fazer perguntas ou comentários? 
Em geral, durante cada encontro há um tempo 
para comentários do público. O público é 
encorajado a se inscrever com o pessoal do 
encontro para poder falar. Ao ser convocado 
pelo Presidente do encontro para falar, o 
membro do público deverá começar 
mencionando seu nome e cidade de residência 
e o item da pauta sobre o qual deseja falar. 

 

    
 

E se eu precisar de uma adaptação 
razoável? 
A cidade de Worcester não discrimina com base na 
deficiência. Todas as reuniões e audiências públicas 
patrocinadas pela cidade devem ocorrer em locais 
acessíveis para pessoas com deficiências, incluindo 
pessoas em cadeiras de rodas. 

Haverá à disposição recursos e serviços auxiliares, 
materiais escritos em formatos alternativos e 
modificações razoáveis em políticas e 
procedimentos para as pessoas com deficiências 
mediante solicitação prévia. Entre em contato com 
o pessoal do conselho ou a pessoa de contato. 

Há serviços de interpretação disponíveis  
para ajudar a mim ou a outros a participar 
de encontros? 
Sim. Para fazer uma solicitação, contate o pessoal 
do conselho ou a pessoa de contato no mínimo 48 
horas antes do encontro. 

Os encontros são transmitidos pela TV? 
Os encontros do Conselho Municipal e do Comitê 
Escolar são transmitidos ao vivo. Outros 
encontros dos conselhos e comissões geralmente 
são gravados em vídeo para sua retransmissão 
posterior online e transmitidos através do canal de 
acesso do governo. 
 

Posso gravar o encontro público em áudio ou 
vídeo? 
Sim. Informe o pessoal do conselho ou a pessoa de 
contato que você vai fazer uma gravação de áudio 
ou vídeo e procure saber qual é o melhor local para 
colocar seu equipamento para evitar incomodar na 
reunião ou bloquear a vista dos outros. 

Você sabia que o nível de governo que 
mais afeta você no seu dia-a-dia é o 
governo local? 
O governo local é responsável pelos parques, 
bibliotecas, escolas públicas, vias públicas e 
calçadas, locais de recenseamento eleitoral e 
votação, alvarás comerciais, zoneamento 
residencial e comercial e permissão para 
construção, garantindo que haja um número 
adequado de policiais e bombeiros de plantão 
para responder quando você precisar deles e 
muito mais. 

 
A importância dos processos 
participativos nas democracias 
Participar de encontros públicos são maneiras 
de fazer com que sua voz seja ouvida. Você sabe 
quem são seus representantes locais, 
responsáveis por fazer essas recomendações e 
decisões? Eles sabem o que você quer e precisa 
da sua cidade? 

 
Sugestões para expor seu caso 

Participar de encontros públicos ajuda a mantê-
lo informado dos problemas e são fóruns para 
expressar seus comentários e sugestões. 
Assegure-se de rever a descrição e as atas do 
conselho dos encontros anteriores para estar a 
par da questão e da jurisdição e/ou autoridade 
de cada conselho concernente à decisão que 
você procura. 

Dicas úteis: 

• Faça sua pesquisa: colete informações que 
fortaleçam a sua posição 

• Avalie se a comunidade está a favor ou 
contra 

• Escreva a sua posição e fundamente ela com 
referências 

• Fale alto, claro e seja respeitoso com todos 

 

  


