EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA – Nº 001/2019

JOICE GASPARIN, PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES
DO MUNICÍPIO DE GENTIL/RS, CONVOCA a população em geral para
a Audiência Pública a realizar-se no dia 10 de Junho de 2019, às 14
horas, no Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Gentil/RS,
sito na Av. Primavera, nº 1101, nesta cidade, com a finalidade propiciar
a apresentação e discussão acerca do Projeto de Lei Municipal Nº
020/2019, que autoriza o Município de Gentil a contratar operação
de crédito com a Caixa Econômica Federal e dá outras
providências.
A agenda e disciplina da Audiência Pública será a seguinte:
I – A audiência será aberta pela Presidente do Poder Legislativo
que coordenará os trabalhos;
II – A palavra será assegurada a equipe técnica do Poder Executivo
para que realize a explanação do projeto, por até 20 minutos;
III – Posteriormente, será dada a palavra aos Vereadores,
membros desta Casa Legislativa, para que formulem questionamentos
com o fito de esclarecimento de dúvidas pertinentes a matéria em
debate, por até 3 minutos, sendo, uma intervenção por Vereador, o
tempo de resposta da equipe técnica será de até 5 minutos para cada
questionamento;
IV – Após, será assegurada a palavra aos representantes das
Bancadas com assento nesta Casa Legislativa para pronunciamento, por
até 5 minutos;

V – Na sequência, havendo inscritos, abrir-se-á espaço de 10
minutos, prorrogáveis em caso de necessidade, para que os cidadãos e
cidadãs presentes, em até 3 minutos, formulem questionamentos
voltados ao esclarecimento de dúvidas pertinentes a matéria em debate,
que serão respondidos pela equipe técnica em até 5 minutos, ou, para
que, em até 3 minutos, externem posicionamento a respeito do assunto
em discussão;
VI – Ao final, serão destinados espaços sucessivos de até 10
minutos para as considerações finais do representante do Poder
Executivo e representante do Poder Legislativo que procederá ao
encerramento do ato;
VII – Havendo eventualidades em decorrência da dinâmica dos
trabalhos desenvolvidos durante a realização da Audiência Pública, as
mesmas serão adequadas pela autoridade que a preside.
GABINETE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO
MUNICÍPIO DE GENTIL/RS, EM 04 DE JUNHO DE 2019.
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