
 

DIRETORIA LEGISLATIVA 
 

 

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 

DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO, PELO PODER EXECUTIVO, DO 

CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS REFERENTE AO 1º 

QUADRIMESTRE DE 2020. 

 
 Nos termos do artigo 135 do Regimento Interno da Câmara Municipal, 

o presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização 

Financeira, torna público que será realizada Audiência Pública para 

demonstração e avaliação do cumprimento das Metas Fiscais referente a 

execução orçamentária do município de Itajubá, relativas ao 1º 

quadrimestre de 2020, com a participação do Secretário Municipal de 

Finanças.   

 

I - DO OBJETIVO 

Art. 1º. Demonstrar receitas, assim como despesas e aplicações realizadas 
pela Administração Municipal no período, proporcionando aos cidadãos a 
oportunidade de encaminhar seus pleitos, sugestões e opiniões. 

 

II - DA COORDENAÇÃO 

Art. 2º.  Os trabalhos da Audiência Pública serão coordenados pelo 

presidente da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização 

Financeira, Vereador Carlos Eduardo Corrêa Molina, ou aquele, que por 

ventura estiver substituindo.  

§ 1º O Coordenador da audiência poderá reduzir ou estender o tempo 
estipulado no caput deste artigo de acordo com as necessidades que 
surgirem. 

§ 2º Em virtude da pandemia de Covid-19, não será admitida a presença de 
espectadores no plenário da Câmara Municipal de Itajubá, podendo os 
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interessados se manifestarem por meio dos canais de comunicação que 
serão disponibilizados. 

 

III - DA REALIZAÇÃO/TRANSMISSÃO VIA INTERNET 

Art. 3º. A Audiência Pública será realizada no dia 07 de julho de 2020, das 
15:30h às 17:30h, no Plenário da Câmara Municipal de Itajubá e poderá ser 
acompanhada, ao vivo, pela internet, por meio dos seguintes canais de 
comunicação: 

I. www.itajuba.cam.mg.gov.br 

II. www.facebook.com.br/camaramunicipaldeitajuba 

III. www.youtube.com.br/tvcamaraitajuba 

 

V -  DAS PARTICIPAÇÔES 

Art. 4º. Poderão participar da Audiência Pública, via internet, os setores 
governamentais, organizações de classe, empresas públicas e privadas e 
demais munícipes. 

Art. 5º. A participação durante a transmissão da Audiência Pública observará 
o disposto:  

I -  É assegurado aos citados no Art. 4º o direito à manifestação por meio de 
comentários, sugestões e opiniões nas páginas de exibição dos vídeos – no 
YouTube e no Facebook – e, também, por meio de perguntas encaminhas 
para o e-mail comunicacao@itajuba.cam.mg.gov.br. 

II - As perguntas serão recebidas pelo setor de Comunicação da Câmara e 
repassadas para à equipe da Diretoria Legislativa, a ser constituída 

especialmente em ocasião da realização da referida Audiência Pública; 

III - A equipe procederá com a análise das perguntas, uma a uma na ordem 
em que forem recebidas e, constatando-se que a pergunta analisada guarda 
nexo com o tema da audiência, ela será exposta para a apreciação do 

http://www.itajuba.cam.mg.gov.br/
http://www.facebook.com.br/camaramunicipaldeitajuba
http://www.youtube.com.br/tvcamaraitajuba
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Coordenador da audiência, que por sua vez a encaminhará ao destinatário 
para respondê-la ou a quem possa comentá-la; 

IV -  a critério do Coordenador as demais manifestações (sugestões e 
opiniões) também poderão ser apresentadas e comentadas em plenário, 
desde que não contenham ofensas, de qualquer natureza, e que também 
não estejam fora do contexto principal da Audiência.  

Art. 6º. Após a exposição do(s) convidado(s), o Vereador  poderá fazer uso 
da palavra por 5 (cinco) minutos, estritamente dentro do tema objeto da 
exposição. 

VI -  DISPOSIÇÕES FINAIS: 

Art. 7º. A Audiência será gravada em áudio e vídeo e recolhida aos arquivos 

da Câmara Municipal. 

Art. 8º. Situações não previstas no procedimento da Audiência Pública serão 
resolvidas pelo Coordenador.  

 

Câmara Municipal de Itajubá, 26 de junho de 2020. 

Vereador Carlos Eduardo Corrêa Molina                                                                            
Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento 
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