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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Audiência Pública de demonstração do cumprimento das Metas Fiscais relativas ao 

3.º Quadrimestre de 2021

A Câmara Municipal de Valinhos e a Comissão de Finanças e Orçamento, pelo presente 
Edital, tornam público que no dia 25 de fevereiro de 2022, sexta-feira, com início às 09:00 
horas, no Plenário da Câmara Municipal, será realizada Audiência Pública onde o Poder 
Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais relativas ao 3.º 
Quadrimestre de 2021, setembro a dezembro, à Comissão de Finanças e Orçamento, em 
cumprimento ao § 4º do artigo 9º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 
(Lei de Responsabilidade Fiscal).
Considerando o Ato da Mesa n.º 03, de 28 de janeiro de 2022, que “fixa novo percentual 
de público nas Sessões da Câmara Municipal de Valinhos na forma que especifica em 
razão do aumento de casos de contaminação”, o acesso do público será permitido até 
50% (cinquenta por cento) da capacidade máxima do Plenário, observada a demarcação 
de assentos e exigindo-se a adoção das medidas indicadas pelas autoridades sanitárias 
para evitar a proliferação do vírus, a saber: o uso de máscara durante toda a 
permanência, respeito ao distanciamento social, uso constante de álcool gel, evitar a todo 
tempo aglomeração entre pessoas, assegurado o ato normativo vigente.
Os munícipes que eventualmente não puderem adentrar o recinto em razão das 
limitações de espaço poderão fazer suas colocações por escrito e entregar a um 
funcionário designado, que providenciará a entrega imediata à Mesa, desde que:
a) contenha identificação do cidadão através de nome completo e CPF;
b) guarde pertinência com o assunto tratado;
c) não contenha termos ofensivos ao decoro do Legislativo.
A Audiência também será transmitida ao vivo através dos seguintes canais:
a) Youtube (“TV Câmara Valinhos”);
b) canal 9 da “Vivo TV”; e
c) site da Câmara (www.camaravalinhos.sp.gov.br/?module=tvcamara&);
Casos omissos serão decididos pela Mesa.
Outras informações sobre a Audiência Pública podem ser obtidas através do telefone (19) 
3829-5355, nos horários de expediente administrativo.

       Valinhos, 01 de fevereiro de 2022.

 
Franklin Duarte de Lima Antonio Soares Gomes Filho

Presidente da Presidente da
Câmara Municipal de Valinhos Comissão de Finanças e Orçamento
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