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C O N V I T E 
 

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

Cabedelo (PB), Vereador Divino Felizardo, no uso de suas atribuições regimentais, 

CONVIDA os representantes da SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA do 

Município (associações, sindicatos, entidades de classe, ong’s, e etc), para participar 

de forma remota, por meio de vídeo conferência, de uma reunião de “Audiência 

Pública” no âmbito da referida Comissão, que ocorrerá na modalidade híbrida, com 

o objetivo de discutirmos a “proposta orçamentária”, abaixo relacionada, em 

tramitação nesta Casa Legislativa, tendo como convidados para os debates na condição 

de expositores a Contadora Geral do Município, Maria Aparecida Pereira Rodrigues 

Trindade e o Secretário Municipal de Finanças, Ricardo Luiz da Cunha Coelho, em 

cumprimento ao previsto no parágrafo único, inciso I, do art. 48, da Lei Complementar 

n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), com a redação dada pela Lei 

Complementar nº 131/2009. 

 
P-LOA-2023 - Projeto de Lei nº 065/2022 – Do Prefeito Municipal – “Estima a Receita e fixa 

a Despesa do Município de Cabedelo, para o exercício financeiro de 2023, e dá outras 

providências” 
 

REUNIÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COF – P-LOA-2023 

Data: 09 de novembro de 2022 (quarta-feira) 

Horário: 10:00 horas 

Local: Plenário da Câmara Municipal/Vídeo Conferência. 

 

Obs. A exceção dos EXPOSITORES e Vereadores a participação dos Secretários Municipais e 

da Sociedade Civil Organizada será na modalidade remota, por meio de videoconferência. 

 
Obs. Propositura encontra-se disponível no “site” da Câmara Municipal de Cabedelo – www.cmcabedelo.pb.gov.br. 

Para participação a entidade deverá disponibilizar um número do celular/whatsapp ou e-mail para enviarmos o “link” de 

acesso ao ambiente digital da respectiva audiência pública. 

A entidade também poderá optar por interagir durante a audiência pública, enviando mensagens com perguntas, por escrito, 

informando o nome da entidade e nome do respectivo representante, para o número de WhatsApp da Câmara Municipal. 

Nosso contato-celular/whatsapp-9.9174.6442 - Secretaria Legislativa. 

 

 

Vereador Divino Felizardo 

Presidente da COF 
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