
 
 
 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA 
DIA 20 DE OUTUBRO DE 2022 – 19 HORAS 
CÂMARA MUNICIPAL DE POTIRENDABA 
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA 2023 
  

A Câmara Municipal de Potirendaba, por seu Presidente João Antonio 

Loureiro, dando cumprimento ao dispositivo no inciso I, do parágrafo 1º, 

artigo 48 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2.000 – Lei 

de Responsabilidade Fiscal, que dispõe sobre a transparência da Gestão Fiscal, 

torna público o presente Edital e CONVIDA a população em geral e demais 

interessados para participarem da Audiência Pública para apreciação e 

discussão das propostas do Executivo Municipal  sobre a Lei Orçamentária 

Anual – LOA 2023, Projeto de Lei nº 050/2022, “Estima a receita e fixa a 

despesa do Município de Potirendaba para o exercício financeiro de 2023 e dá 

outras providências”, a ser realizada na Câmara Municipal de Potirendaba, em 

sua sede, situada ao Largo Bom Jesus nº 916, Sala das Sessões Dr. 

“Baldomero Seabra”, no dia 20 de Outubro de 2022, às 19:00 (dezenove) 

horas, em processo de aprovação perante o Legislativo Municipal.  

Informa na oportunidade que o referido projeto está a disposição para consulta 

e apreciação mediante acesso ao site www.camarapotirendaba.sp.gov.br –  

Sessões/Proposituras – Projeto de Lei – Projeto de Lei nº 050/2022. Os 

cidadãos poderão participar, enviando perguntas, comentários ou sugestões 

pelo e-mail câmara@camarapotirendaba.sp.gov.br até o dia 19 de outubro, as 

quais serão debatidas na referida audiência pública.  

A audiência é  aberta à participação presencial dos interessados, o cidadão 

também poderá acompanhar a audiência que será transmitida ao vivo através 

do Facebook e YouTube da Câmara. 

E para que chegue ao conhecimento de todos, foi lavrado o presente Edital, 

que vai afixado no local de costume e dado publicidade e conhecimento à 

população mediante publicação no Site do Poder Legislativo. 

 

Câmara Municipal de Potirendaba, 11 de Outubro de 2.022 
João Antonio Loureiro – Presidente  
 
 


