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EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Câmara Municipal de Fernandópolis convida e incentiva toda a sociedade civil organizada com
atuação e sede nesse município, bem como os demais munícipes a participarem da Audiência Pública, no
âmbito da Comissão de Finanças e Orçamento, REAGENDADA para realizar-se no dia 29 de junho de 2020,
às 18h30, por meio de videoconferência e transmissão pela internet, em atenção ao parágrafo 2º do artigo 3º da
Resolução nº 01, de 18 de março de 2020, com a finalidade de promover a transparência da Gestão Fiscal,
através da participação popular, e discussão do Projeto de Lei nº 52/2020, que estabelece as diretrizes a
serem observadas na elaboração da Lei Orçamentária do Município de Fernandópolis, para o exercício
2021 (Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2021), em cumprimento ao art. 44 da Lei Federal nº 10.257, de
10 de julho de 2001, do Estatuto da Cidade, e do art. 48 da Lei Complementar 101/00 (Lei de
Responsabilidade Fiscal), especialmente em seu parágrafo único.
A Audiência Pública em questão será transmitida pelo canal oficial do Facebook da Câmara
Municipal de Fernandópolis, no endereço eletrônico https://www.facebook.com/cmfernandopolis.

Os participantes, munícipes e sociedade civil organizada, poderão fazer seus questionamentos e
sugestões por meio da guia de bate-papo do Facebook oficial indicado, desde que devidamente identificados com
seu nome e CPF ou razão social e CNPJ, quando for o caso.

O inteiro teor do Projeto de Lei nº 52/2020 e seus anexos estão disponíveis no sítio oficial do
Poder Legislativo Municipal, no endereço www.fernandopolis.sp.leg.br, na página Audiência Públicas.

Fernandópolis, 25 de junho de 2020.

Ver. ÉTORE JOSÉ BARONI
Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento
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