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AVISO DE AUDIENCIA PUBLICA
Edital de Convocação para Audiência Pública
Atendendo ao que dispõe no parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2.000,
CONVIDAMOS a população em geral em todos os seus segmentos para participar da AUDIÊNCIA PÚBLICA, a
ser realizada no dia 25 de Setembro do corrente ano (sexta- feira), a iniciar-se às 15:00 horas, ocasião em que será
discutida a Metas Fiscais relativa ao 2º quadrimestre, e devido a pandemia a audiência será apresentada ao vivo no
canal youtube, no endereço https://www.youtube.com/watch?v=LafoAF4lwi4.
Para que ninguém alegue ignorância, vai este afixado no local de costume nesta Prefeitura e publicado no diário
oficial municipal.

Ilha Comprida, 18 de Setembro de 2020

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

AVISO DE AUDIENCIA PUBLICA
Edital de Convocação para Audiência Pública
Atendendo ao que dispõe no parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2.000,
CONVIDAMOS a população em geral em todos os seus segmentos para participar da AUDIÊNCIA PÚBLICA, a
ser realizada no dia 29 de Setembro do corrente ano (terça- feira), a iniciar-se às 15:00 horas, ocasião em que será
elaborada a Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2021, e devido a pandemia a audiência será
apresentada ao vivo no canal youtube, no endereço https://www.youtube.com/watch?v=79x9p_ixaJ8.
Para que ninguém alegue ignorância, vai este afixado no local de costume nesta Prefeitura e publicado no diário
oficial municipal.

Ilha Comprida, 18 de Setembro de 2020

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal
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