
Audiência Pública

ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA DE VEREADORES DE CHAPADÃO DO LAGEADO

EDITAL AUDIÊNCIA PÚBLICA

  Plano Plurianual – PPA 2022/2025

 
A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento por meio de seu representante Legal o Vereador Presidente da
Comissão Sr. Ivan Carlos Pereira, bem como os membros Alceu Pereira e Marcelo Leandro Marquez, no uso de suas
atribuições legais, Lei nº 0121 de 15.05.2001 e Art. 148 do Regimento Interno da Câmara Municipal, convidam toda
população a participar da Audiência Pública para discussão e aprimoramento do Projeto de Lei do Plano Plurianual de
2022-2025.
 
Data: 20/08/2021 (Sexta - Feira).
Local: Câmara de Vereadores.
Hora: As 09h:00min.
 
DA PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA PÚBLICA

 
CONSIDERANDO a emergência em saúde pública de importância internacional declarada pela Organização Mundial de
Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO que cabe a Câmara a adoção de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos à saúde
pública, buscando evitar a disseminação da doença;
COMUNICAMOS que excepcionalmente e pelos motivos acima, a audiência pública PRESENCIAL será apenas para os
membros organizadores e representantes do Poder Legislativo e Executivo Municipal.
Quantos aos participantes presenciais, deverão obrigatoriamente usar máscaras de proteção e realizar a higienização das
mãos com álcool em gel, mantendo o distanciamento entre pessoas.

Para assegurar e estimular a participação popular com a apresentação de sugestões, ideias e opiniões sobre o
aprimoramento das prioridades elencadas na matéria, a audiência também será transmitida ao vivo, através da página do
Facebook da Câmara de Vereadores, conforme orientações a seguir:

-  Endereço Eletrônico https://www.facebook.com/camarachapadaodolageado;
- Não necessitará de cadastramento prévio, pois o acesso é livre ao público;
- Os participantes poderão se manifestar na aba de comentários;
- Todo o registro será arquivado de forma digital e impressa para posterior aproveitamento.

  
Câmara de Vereadores de Chapadão do Lageado, 13 de agosto de 2021.

 
COMISSÃO PERMANENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO.

 
IVAN CARLOS PEREIRA

Vereador (Presidente)

 ALCEU PEREIRA
Vereador (membro)

 MARCELO LEANDRO MARQUEZ
Vereador (membro)

 
 
 



 


