EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os Presidentes da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de
Finanças e Orçamento e o Vereador Relator do Projeto de Lei, vêm, mui
respeitosamente, convocar a Sociedade Guarabirense para debatermos sobre o
Lei Orçamentária Anual (LOA) no Plenário da Casa Osório de Aquino, os debates
serão distribuídos da seguinte maneira:
1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA – Audiência Discursiva: Comissão de Constituição e
Justiça em conjunto com a Comissão de Finanças e Orçamento.
Data: 17 de novembro de 2022.
Hora: 14h30m
Local: Plenário da Casa Osório de Aquino.
2ª AUDIÊNCIA PÚBLICA – Audiência Deliberativa: Comissão de Finanças e
Orçamento em conjunto com a Comissão de Constituição e Justiça.
Data: 22 de novembro de 2022.
Hora: 14h30m
Local: Plenário da Casa Osório de Aquino.
- A Audiência Discursiva servirá para recepcionar todas as reivindicações das
entidades, cidadãos e cidadãs que se inscreverem ou enviarem sugestões.
- A Audiência Deliberativa servirá para recepcionar as reivindicações
remanescentes, mas também para os parlamentares darem seu parecer sobre
as emendas propostas e sobre o Projeto de Lei que versa o Orçamento Anual.
- A INSCRIÇÃO das entidades ou cidadãos e cidadãs ocorrerá através do E-mail
da Câmara Municipal de Guarabira, até às 10 horas do dia da audiência.
E-mail: camaramunicipalguarabira@cmguarabira.pb.gov.br
- Será concedido 05 minutos de fala a cada inscrito ou haverá remanejamento
de tempo, de acordo com o tempo para iniciar a Sessão Ordinária.
- A Audiência Pública deverá ser encerrada exatamente à 16h, horário de início
da Sessão Ordinária, havendo algum membro de entidade ou cidadã ou cidadão
pendente para fazer uso do seu tempo, será concedido o tempo na Audiência
Pública seguinte.
- Os debates e proposições da 2ª Audiência Pública deverão ser encerrados às
15h30, para que haja a fase deliberativa dos parlamentares das comissões.

- As proposições poderão ser encaminhadas antecipadamente para o e-mail da
Casa Osório de Aquino, as quais serão distribuídas para os parlamentares que
compõem as Comissões.
- Qualquer dúvida, os cidadãos, cidadãs e representantes de entidades poderão
encaminhar e-mail para o mesmo endereço de inscrição, que será prontamente
respondido ou se dirigir a Secretaria Legislativa.
Guarabira, 10 de novembro de 2022.
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