
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

Caçapava do Sul - RS - Capital Farroupilha 

Edital no 00212021 
Audiência Pública da Lei de Diretrizes Orçamentáriasl2022. 

Paulo Sérgio Dutra Pereira, Presidente da Câmara de Vereadores de 
Vereadores de Caçapava do Sul, juntamente com a Comissão Permanente de 
Orçamento, Finanças e Contas Públicas torna público a realização de AUDIÊNCIA 
PÚBLICA na data de 1 0  (Primeiro) de Dezembro de 2021 (Quarta-feira), às 13 horas, 
no Plenário desta Casa Legislativa para apresentação e discussão do Projeto de Lei n° 
469612021 que "Estabelece as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2022". 

Os Vereadores, entidades ou cidadãos que quiserem apresentar 
sugestões e se pronunciar sobre o assunto deverão fazer prévia inscrição junto a 
Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas até ás 14 horas do dia 29 (Vinte 
e nove) de Novembro de 2021 (Segunda-feira) sendo que somente os 08 (Oito) 
primeiros inscritos poderão se manifestar pelo prazo de 5 (Cinco) minutos sem apartes. 
Os demais poderão encaminhar por escrito sua manifestação. 

A metodologia a ser observada será determinada em Resolução de Mesa 
e explicada na abertura da Audiência Pública. 

Na audiência pública será permitida a presença de até 50 pessoas em 
função da pandemia da Covid-19, sendo priorizado o acesso aos inscritos e 
respeitando os protocolos de distanciamento e higienização vigentes. Demais pessoas 
interessadas poderão acompanhar a transmissão através do Facebook do Poder 
Legislativo no link: 

https://www.facebook.com/camaradevereadoresdecacapavadosul.  

Dúvidas, esclarecimentos e sugestões ao Projeto de Lei das Diretrizes 
Orçamentárias/2022 poderão ser enviadas através do e-mail 
contatocacapavadosul.rs.lep.br  e serão recepcionadas até as 15 horas do dia 6 
(Seis) de Dezembro de 2021 (Segunda-feira). 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA DE VEREADQRES 
4AÇAPAVA DO SUL, em 23 de Nov4mbro de 2021j 

Ver. Paulo Sewo  Dutra Pereira 	 Ver, arco ivia 
-15 dsidente 	 Presidente da Comissão 

	

\\ 	 de Orçamento, Finanças e Contas Públicas 

Registe-se e Publique-se 	 Publicado) no Mural da Gârnara 
em.  2.../..J( /... n 

	

çoirqçao '-t 	 Suzete Pozzebon'ylivp a / 

/ 	
Secretári$Zeraj/j' 

Rua Barão de Caçapava, 621— CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul -,i3 /í#" 
Internet: www.camaracacapava.rs.gov.br  Email: cont 

Fone: (55) 3281-2044/2428 


