
Camara Municipal de Nova Venecia
           Estado do Esptrito Santo

EDITAL DE CONVOCACAO DE AUDIENCIA PUBLICA No 1/2017

0 VEREADOR PRESIDENTE DA COMISSAO PERMANENTE DE FINANCAS E

OR(:AMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA-ES, JUAREZ

OLIOSI.  com fulcro no art. 40, ~ 1~ IH, da Lei Organica do Municipio, observados os

preceitos do Decreto Legislativo no 567, de 5 de julho de 2013, torna publico que fara realizar

Audiencia Publica. destinada ao debate ou discussoes sobre assuntos pertinentes ao Projeto de

Lei no 3/2017, que dispoe sobre a Lei de Diretrizes Orgamentarias (LDO) para o exercicio de

2018, e da outras providencias, e CONVOCA a comunidade veneciana em geral para

participar, de acordo com as normas do edital.

1. LOCAL E DATA DA AUDIENCIA:

1.1. A Audiencia Publica sera realizada no recinto do Plenario da Camara Municipal de Nova

Venacia-ES, na data de 19 de julho de 2017 (quarta-feira), com inicio previsto as 18:30 horas

e se estendendo ate as 22:00 horas.

1.2. Havera uma tolerancia maxima de quinze minutos de atraso para inicio dos trabalhos da

audiencia.

2. DA PAUTA DA AUDIENCIA PUBLICA:

2.1. A pauta da audiencia publica consiste do Projeto de Lei no 3/2017, que dispoe sobre a Lei

de Diretrizes Orgamentdrias (LDO) para o exercicio de 2018, e da outras providencias.

3. DO OBJETIVO DA AUDIENCIA PUBLICA:

3.1. A audiencia publica de que trata este edital tem por objetivo subsidiar a Comissao de

Finangas e Orgamento na elaboragao do Parecer Tecnico sobre o Projeto de Lei no 3/2017, que
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3.2. A audiencia visa colher sugestoes e informagoes pertinentes ao projeto mencionado

4. DA PARTICIPA<AO POPULAR:

4.1. Qualquer pessoa interessada em participar da audiencia tera livre acesso ao recinto do

Plenario da Camara Municipal, desde que observe as regras do Regimento Interno.

4.2. Todos os participantes deverao se inscrever em livro proprio para fms de registro de

presenCa, que serd organizado pela Diregao Geral da Casa.

4.3. A palavra aos participantes sera permitida na audiencia publica quando autorizada pelo ti

Presidente da Audiencia.                                                                                        !

                                                               8

4.4. O interessado em debater o assunto devera estar previamente inscrito em lista ou 2

formulario organizado pelo Presidente da Audiencia.                                                g

                                                                                       b

                                                                                                                        u

4.5. Terao prioridade para discutir os assuntos desta Audiencia publica:                               c

                                                                    D

I - presidente, dirigente ou representante de entidade. associagao, sindicato, empresa ou classe S

organizada;                                            g

                                                           rl.

II - morador de bairro, comunidade, vila ou logradouro em que a mat6ria for pertinente;

III - qualquer interessado em discutir o assunto

4.6. Quaisquer dos interessados previstos nos incisos do item 4.5 devera se inscrever

previamente, identificando a respectiva representatividade de classe ou entidade. bairro ou

comunidade em que reside.

5. DO TEMPO DE DISCUSSAO COM O PUBLICO

5.1. o tempo de discussao com cada participante devidamente inscrito sera de dez minutos no

maximo, observado quanto ao seguinte:

5.1.1 0 Presidente concedera a palavra ao interessado, que tera o prazo maximo de cinco

minutos para falar sobre o assunto, apresentar sugestao, levantar questionamento verbal ou
fazer esclarecimentos.
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5.1.2. 0 Presidente da Audiencia podera responder ao questionamento ou esclarecer assunto,

ou entao solicitar que Vereador ou alguem dentre os presentes o faga, tambem pelo prazo

maximo de cinco minutos.

5.1.3. 0 paulicipante podera se reinscrever para usar palavra, porem, devendo ser observada a

ordem de inscrigao dos interessados.

5.1.4. As autoridades que se fizerem presentes. Prefeito, Vereadores. bem como

representantes do Poder Judiciario ou do Ministerio Publico poderao usar da palavra pelo

 prazo maximo de cinco minutos cada um,independente do previsto nos subitens anteriores.

 6. DOS PROCEDIMENTOS DA AUDIENCIA

 6.1. A Audiencia Publica consistira de tres etapas a saber:

 a) apresentag5o e leitura da pauta;

b) discussao do objeto proposto
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6.2 0 Presidente da Audiencia iniciara os trabalhos, observado o previsto neste edital e as

normas constantes do Decreto Legislativo no 567, de 5 de julho de 2013, e esclarecera aos

presentes os objetivos da audiencia.

6.3. Aberto os trabalhos da Audiencia Publica o Presidente designara um Secretario ad hoc,

nos termos do art. 9o, I, do Decreto Lei no 56V13, para auxiliar nos trabalhos durante a

audiencia.

 6.4 0 Presidente solicitara ao Secretario ad hoc que faga a leitura da pauta da Audiencia.

6.5 Apos a leitura da pauta pelo Secretario ad hoc o Presidente esclarecera aos presentes os

objetivos da proposigao, valendo-se inclusive de servidor ou servidores da Casa para

 proporcionar ao publico maiores informaCoes sobre a proposiCao ou sobre o assunto tratado.

6.6. Terminados os esclarecimentos de que trata o item 6.5, o Presidente solicitara ao

 Secretario ad hoc que organize a lista de inscrigao dos interessados em usar a palavra, com a

devida identificapao, observado quanto ao disposto no item 4.5, bem como distribua

formularios de perguntas aos interessados, recolhendo-os posteriormente para que sejam

respondidas pelo Presidente ou por Vereador, ou ate mesmo por servidor designado pelo

Presidente.
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6.8. Terminadas as discussoes com o publico ou comunidade presente, o Presidente da

Audiencia concedera o uso da palavra pelo prazo de cinco minutos as autoridades presentes,

nos termos do subitem 5.1.4.

6.9. Ap6s o uso da palavra pelas autoridades nos termos do subitem 6.8 0 Presidente da

Audiencia ou Vereador presente fara as conclusoes sobre os trabalhos da audiencia, e da

 importancia da mesma para subsidiar a Comissao Permanente na elaboraqao de relat6rio sobre "J

o assunto.                                                                                     9

                                                               u

 6.10. Feitas as conclus6es o Presidente entao declarara encerrada a Audiencia Publica.          2

                                                                                               Q
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                                                                                                          <

 7. DAS DISPOSI<OES GERAIS

                                                                    J

                                                                                                          a

 7.1 Qualquer pessoa civilmente capaz e parte legitima para impugnar o presente edital. desde
 que se manifeste por escrito no prazo maximo de dois dias contados de sua publicaCao.

7.1.1 0 pedido de impugnayao de que trata o item 7.1 devera ser protocolizado no setor de

 protocolo da Camara Municipal, apontando os motivos que fundamentarem a impugnaqao.

7.1.2. 0 pedido de impugnagao sera decidido no prazo de quarenta e oito horas. contados do

momento em que for protocolizado na Camara Municipal.

7.2. Dos trabalhos da Audiencia Publica sera redigida ata pelo Secretario ad hoc, e que devera

ser assinada por este e pelo Presidente da audiencia, contendo os assuntos tratados de forma

resumida.

7.3. 0 Presidente da Audiencia podera solicitar a retirada de qualquer pessoa que venha a

perturbar ou trazer transtornos aos trabalhos, ou que desrespeite as regras regimentais da Casa

pertinentes ao publico em geral.

7.4. Cabera ao Presidente da Audiencia manter a ordem no recinto do Plenario

7.5. 0 Presidente da Audiencia sera o mediador dos trabalhos, inclusive das perguntas e

respostas formuladas.

7.6 O Presidente da Audiencia Publica, no caso de entender que a discussao ou

questionamento fugir ou se desviar dos objetivos ou do tema tratado devera intervir \

imediatamente, de modo que seja reestabelecido o assunto pertinente a Audiencia Publica. r\l'

                                                 ~v
Telefax: (27) 3752-1371 -99831-0540 - http://www cmnv es gov br- crnnv@cmnv es gov br
                            ,s.arioVomildolvl24roSr2o17 12:13:OOIEDITAL DE CONVOCAQ'Ao DE AUDIENOA POBLICA No

~2

 
L

U



Camara Municipal de Nova Vene'cia
          Estado do Esptrito Santo

 7.7. Qualquer interessado podera solicitar informagoes sobre a audiencia publica, cujo pedido

devera ser realizado por intermedio do Presidente da Camara Municipal, mediante solicitaqao

protocolizada no enderego ja qualificado no item 1 deste edital.

7.7.1. Recebido qualquer pedido de informagao, o Presidente da Camara Municipal remetera
imediatamente ao Presidente da Comissao Permanente de FinanCas e Oryamento para
atendimento.

7.7.1. A criterio da Comissao Permanente de Finanqas e Orgamento, mediante entendimento

previo com o Presidente da Camara Municipal, poderao ser fornecidas informaqoes via

telefone, atraves do numero (27) 3752-1371.

7.8. Outros procedimentos e normas nao previstos neste Edital poderao ser

Presidente da Audiencia Publica, observadas as normas previstas no Decreto

 567. de 5 de julho de 2013.

adotados pelo

Legislativo no

Camara Municipal de Nova Venecia, Estado do Espirito Santo, em 31 de maio de 2017
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,C~/O,IOSI (PSB,

PresTidente da Comissao de Finangas e OrQamento da C.M.N.V
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