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Câmara Municipal de Muzambinho

			

Preliminares


ABERTURA

Presidente: Em nome do povo muzambinhense e suplicando a proteção de Deus, dou por abertos os trabalhos desta Audiência Pública. 


EXPEDIENTE
Gilmar: Boa tarde a todos. Esta audiência se realiza por iniciativa da Câmara Municipal de Muzambinho, conforme Regimento Interno desta Casa, Lei Orgânica do Município e Lei Municipal nº 3.085, de 10 de dezembro de 2008, para discutirmos com a população muzambinhense o Projeto de Lei Complementar nº 85/2021 – que “Dispõe sobre o parcelamento de solo rural para fins de formação de sítio de recreio no município de Muzambinho e dá outras providências.


Exposição sobre o tema

Gilmar - A referida audiência pública visa à participação da sociedade muzambinhense, que devem, dentro de suas necessidades, apresentarem sugestões para que sejam estudadas pelas Comissões Permanentes da Câmara Municipal as viabilidades de inclusão das propostas no PLC 85/2021.  

(Explicação do presidente sobre a convocação da audiência pública) 

Agradecemos à participação e informamos que todos os participantes podem dar sugestões e elas podem ser realizadas oralmente ou escritas nesta Audiência Pública, através de nossos Assessores aqui presentes. Os internautas que nos acompanham também podem usar dos comentários da página para darem suas sugestões que nossos assessores estão conectados e nos repassarão.

O referido Projeto já foi disponibilizado a todos para consulta, sendo assim eu pergunto se preferem discutir o Projeto em todos os seus artigos ou que se o Assessor do Legislativo faça primeiramente a leitura na íntegra para que, em seguida, possamos discuti-lo.
  (Ouvir a opinião dos presentes)
 Gilmar: Peço ao Assessor do Legislativo que faça a leitura do PLC 85/2021.
Gilmar: Passaremos, agora, à apresentação do PLC 85/2021, através do Datashow.

Pronunciamentos  

Gilmar: Consulto os munícipes presentes e internautas se querem se manifestar acerca do PLC 85/2021, e fazer sugestões. 

Gilmar - Consulto os Excelentíssimos Vereadores se querem usar a palavra e fazer sugestões. 


Convite para a próxima Audiência 

Gilmar: Convido a população muzambinhense para participarem das próximas audiências públicas que serão realizadas nos dias 01/12 e 07/12 de 2021 às 17h para tratar da Lei Orçamentária Anual 2022, Subvenções Sociais para 2022 e Plano Plurianual 2022 a 2025.  
	
Encerramento Solene
Nada mais havendo a tratar, em nome do povo muzambinhense e suplicando a proteção de Deus, dou por encerrada a presente audiência pública. Convido a todos para a próxima Reunião Ordinária que será realizada no dia 22/11/2021 às 20h. 



