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ATOS LEGISLATIVOS 
GERAL 

COMUNICADO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 
 

(Discussão das Metas Fiscais referente ao 3º quadrimestre de 2020 e do Projeto de Lei n.º 
28/2021) 

 
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Lençóis Paulista COMUNICA a todos os 

interessados que a Comissão de Finanças, Orçamento e Contabilidade realizará no dia 25 de 
fevereiro de 2021, às 18h, AUDIÊNCIA PÚBLICA para: 

 
i) apresentação, avaliação e discussão das Metas Fiscais da execução orçamentária, contábil 

e financeira referente ao 3º quadrimestre de 2020, em cumprimento ao que determina o § 
4º do artigo 9º da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

ii) apresentação e discussão do Projeto de Lei n.º 28/2021, de autoria do Executivo Municipal, 
que “Altera o 'Anexo de metas e prioridades para 2021', constante da Lei Municipal n.º 
5.370, de 23 de junho de 2020, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução 
da Lei Orçamentária de 2021”. 

 
Por força das medidas de enfrentamento à pandemia do Covid-19 (Novo Coronavírus), a 

audiência será realizada de forma semipresencial, ou seja, com a presença na Sala das Sessões 
“Mário Trecenti”, sito a Praça das Palmeiras, n.º 55, nesta cidade, somente dos membros desta 
Comissão e demais vereadores(as) que desejarem, dos Secretários pertinentes da municipalidade, 
da imprensa devidamente inscrita, além do servidores do Legislativo necessários para auxiliar nos 
trabalhos. 

 
A Audiência será transmitida ao vivo no canal da Câmara Municipal de Lençóis Paulista no 

Youtube, no link https://youtu.be/QNM2cTzMMs0. 
 
Como canal de participação popular, as pessoas que desejarem poderão apresentar 

questionamentos ou tirar dúvidas atinentes aos assuntos em discussão, durante a audiência, através 
do WhatsApp (14) 98105-1940 e chat da transmissão, ou enviar de forma antecipada sua dúvida ou 
questionamento para o e-mail: legislativo@camaralencois.sp.gov.br, até às 17h do dia da audiência. 

 
Os documentos e informações que serão apresentados na audiência poderão ser consultados 

no endereço eletrônico http://bit.ly/3tR10JP. 
 

JUCIMÁRIO CERQUEIRA DOS SANTOS 
Presidente 

NARDELI DA SILVA 
Vice-Presidente 

 
DAMIÃO AUGUSTO XAVIER DE OLIVEIRA 

1º Secretário 
FRANCISCO DE ASSIS NAVES 

2º Secretário 
_______________________________________________________________________ 
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COMUNICADO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 
 

(Prestação de Contas da Saúde referente ao 3º quadrimestre de 2020 
 
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Lençóis Paulista COMUNICA a todos os 

interessados que a Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social, Cultura, Lazer e Turismo 
realizará no dia 25 de fevereiro de 2021, às 19h, AUDIÊNCIA PÚBLICA para apresentação e 
discussão de relatório detalhado da prestação de contas do 3º quadrimestre de 2020 da Saúde, em 
cumprimento ao que determina o § 5º do artigo 36 da Lei Complementar n.º 141, de 13 de janeiro de 
2012. 

 
Por força das medidas de enfrentamento à pandemia do Covid-19 (Novo Coronavírus), a 

audiência será realizada de forma semipresencial, ou seja, com a presença na Sala das Sessões 
“Mário Trecenti”, sito a Praça das Palmeiras, n.º 55, nesta cidade, somente dos membros desta 
Comissão e demais vereadores(as) que desejarem, dos Secretários pertinentes da municipalidade, 
da imprensa devidamente inscrita, além do servidores do Legislativo necessários para auxiliar nos 
trabalhos. 

 
A Audiência será transmitida ao vivo no canal da Câmara Municipal de Lençóis Paulista no 

Youtube, no link https://youtu.be/AZC8jxNHIaI. 
 
Como canal de participação popular, as pessoas que desejarem poderão apresentar 

questionamentos ou tirar dúvidas atinentes a prestação de contas, durante a audiência, através do 
WhatsApp (14) 98105-1940 e pelo chat da transmissão, ou enviar de forma antecipada sua dúvida 
ou questionamento para o e-mail: legislativo@camaralencois.sp.gov.br, até às 17h do dia da 
audiência. 

 
Os documentos e informações que serão apresentados na audiência poderão ser consultados 

no endereço eletrônico http://bit.ly/3pcrimf. 
 

JUCIMÁRIO CERQUEIRA DOS SANTOS 
Presidente 

NARDELI DA SILVA 
Vice-Presidente 

 
DAMIÃO AUGUSTO XAVIER DE OLIVEIRA 

1º Secretário 
FRANCISCO DE ASSIS NAVES 

2º Secretário 
_______________________________________________________________________ 
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