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Lençóis Paulista, 16 de outubro de 2020

ATOS LEGISLATIVOS
GERAL
COMUNICADO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
(Discussão do Projeto da Lei Orçamentária Anual – LOA – para 2021)
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Lençóis Paulista COMUNICA a todos os
interessados que a Comissão de Finanças, Orçamento e Contabilidade realizará nos dias 27 DE
OUTUBRO DE 2020 e 5 DE NOVEMBRO DE 2020, às 18h, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS VIRTUAIS
para discussão do Projeto de Lei n.º 78/2020, que “Estima a receita e fixa a despesa do Município
para o exercício de 2021”, e das possíveis emendas ao projeto que poderão ser apresentadas na
Secretaria da Câmara, impreterivelmente, até as 17h do dia 5 de novembro de 2020, conforme dispõe
o artigo 215, § 1º, do Regimento Interno.
Por força das medidas de enfrentamento à pandemia do Covid-19 (Novo Coronavírus), as
audiências serão realizadas de forma semipresencial, ou seja, com a presença na Sala das Sessões
“Mário Trecenti”, sito a Praça das Palmeiras, n.º 55, nesta cidade, somente dos vereadores, dos
Secretários pertinentes da municipalidade e da imprensa devidamente inscrita.
As audiências serão transmitidas ao vivo no canal da Câmara Municipal de Lençóis Paulista
no Youtube, nos seguintes endereços eletrônicos:
1) Audiência do dia 27/10/2020 – https://youtu.be/-7P1ljylcoA
2) Audiência do dia 05/11/2020 – https://youtu.be/kbWuQIzt0TI
Como canal de participação popular, as pessoas que desejarem poderão apresentar
questionamentos ou tirar dúvidas atinentes ao projeto, durante a audiência, através do WhatsApp
(14) 98105-1940 e do chat da transmissão, ou enviar de forma antecipada sua dúvida ou
questionamento para o e-mail legislativo@camaralencois.sp.gov.br, até as 17h do dia de cada
audiência.
A íntegra do Projeto de Lei e demais informações sobre a proposta podem ser consultadas no
seguinte endereço eletrônico:
http://camaralencois.sp.gov.br/paginas/legislativo/materias/exibir?id=17359
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