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Requer ao Egrégio Plenário autorização para a 

realização da Audiência Pública a respeito do 

projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 

2020. 

 

Senhor Presidente, 

 

Considerando que anualmente são realizadas audiências 

públicas na Câmara Municipal para tratar dos projetos de matéria orçamentária, cumprindo o 

disposto na lei. No entanto, é baixo o número de pessoas que se deslocam até a Câmara para 

acompanhar as discussões;  

 

Considerando que as Câmaras Municipais, enquanto Casa 

representativa e legitima do povo, devem proporcionar espaços democráticos; 

 

Considerando que a Comissão de Finanças e Orçamento no ano 

de 2019 decidiu fazer audiências públicas sobre as matérias orçamentárias fora da Câmara 

Municipal, levando para os bairros as discussões; 

 

Considerando que neste primeiro momento, serão realizadas 

duas audiências experimentais, uma no bairro Vila São Geraldo e uma no bairro do CECAP.  

 

Assim sendo, é que:  

 

REQUEREMOS à Nobre Mesa, ouvido o Plenário, dispensadas 

as demais formalidades de praxe, a realização de duas Audiências Públicas sobre projeto de 

Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020, no mês de junho, em data a ser organizada com o 

Cerimonial da Câmara. Para tanto, solicita-se:  
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 Sugestão de datas: 13 e 24 de junho, após as 18 horas; 

 Apoio da Consultoria Legislativa;  

 Transmissão ao vivo pela TV Câmara;  

 Cobertura da Assessoria de Imprensa;  

 Serviço de Copa e Segurança; 

 Serviço de Cerimonial.  

 

 

Plenário “Jaurés Guisard”, 21 de Maio de 2019. 

 

 

Vereadora Loreny  

Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento 

 

Vereador Guará Filho 

Secretário da Comissão de Finanças e Orçamento 

 

Vereadora Vivi da Rádio 

Membro da Comissão de Finanças e Orçamento 


