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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA
PÚBLICA ELETRONICA
A Prefeitura Municipal de Quixabeira, estado da Bahia, no uso de
suas atribuições legais, em cumprimento ao artigo 48, § único, da Lei
Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), torna público e
informa a população em geral, em especial aos presidentes de sindicatos,
associações, cooperativas, e representantes de entidades religiosas, que estará
promovendo a realização de CONSULTA PÚBLICA ELETRÔNICA do dia 05 a 13
de abril de 2021, com finalidade única e exclusiva de levantar junto aos munícipes
ações e sugestões para elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária – 2022.
Considerando a situação da Pandemia do COVID-19, a qual exige
isolamento social e, buscando atender o quanto disposto no inciso I, Parágrafo
1º., do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, o qual dispõe que a
transparência será assegurada mediante "incentivo à participação popular e
realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e
discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos;",
SOLICITAMOS A CONTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO no processo de definição
das prioridades do Município para 2022,
As sugestões deverão ser enviadas para o endereço eletrônico:
quixabeira.gov@gmail.com. O cidadão deverá ser previamente identificado com
(nome completo, CPF e email) em seguida apresentar sugestões para áreas
prioritárias
1 - Qual o Bairro ou Localidade da sua residência?
2 - Quais devem ser as prioridades da Prefeitura no próximo ano?
(
(
(
(
(
(
(
(

)Melhoria do Sistema Público de Saúde;
)Melhoria do acesso e qualidade da educação;
)Redução da pobreza e desigualdades sociais;
)Melhoria na Infraestrutura e serviços públicos;
)Melhor atendimento ao cidadão;
)Ampliação das atividades culturais e de esportes;
)Incentivo à atividade turística;
)Outros (as);
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3 - De acordo com as suas escolhas, descreva quais ações devem ser
desenvolvidas e os respectivos locais dessas ações.
4 - Acrescente outras contribuições/Sugestões.
Gabinete do Prefeito Municipal de Quixabeira, em 05 de Abril de 2021.

____________________________
Reginaldo Sampaio Silva
Prefeito Municipal
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