
Câmara Municipal de Descalvado 
"Casa da Democracia" 

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL — L.O.A. PARA 2.022 

A Câmara Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo, convida à população e a 
quem possa interessar, para participarem da Audiência Pública que será realizada no dia 26 de 
outubro de 2021, terça-feira, às 19:00 horas, na Sede deste Poder Legislativo, situada na Rua 
Presidente Kennedy, n.° 675 — Bairro Novo Jd. Belém, Descalvado - SP, para discutir o Projeto de 
Lei n.° 110/2021 que estima a receita do Município de Descalvado em R$ 148.600.000,00 (cento 
e quarenta e oito milhões e seiscentos mil reais), e fixa a despesa para o exercício financeiro de 
2022. 

Informa, na oportunidade, que o referido Projeto está à disposição de todos os cidadãos 
para consulta nesta Câmara Municipal, no horário de expediente das 08:00 às 11:00 e das 12:00 
às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, e, também, à disposição para consulta no 
link "Proposituras" do site www.camaradescalvado.sp.gov.br. Lembrando que populares 
representando 5%, no mínimo, do eleitorado do Município poderão apresentar emendas no 
referido projeto até 29 de outubro de 2021. Maiores informações poderão ser obtidas na Câmara 
Municipal ou pelo telefone (19) 3583.9299, no horário de seu expediente. 

O Poder Legislativo conta com a sua presença que é fundamental para o fortalecimento 
da Democracia, lembrando que é obrigatório o uso de máscara para adentrar às instalações da 
Câmara Municipal, tendo por objetivo conter a infecção e propagação do Coronavírus (COVID — 
19). Quem não puder comparecer no prédio da Câmara Municipal para participar, é só acessar o 
sue www.camaradescalvado.sp.gov.br, e clicar no link "TV Câmara", pois a Audiência Pública 
será transmitida on-line e ao vivo. Neste último caso, se o internauta tiver alguma dúvida no 
decorrer da audiência, basta ligar no telefone (19) 3583-9299 e formular sua pergunta ao vivo. 

Em 06 de outubro de 2021. 

Pastor Adi on Gonçalves 
residente 


