
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA
RUA CEL. TEODORINHO, 232 - CENTRO
FONE: (037) 3332-1442 – CEP: 35.543-000

e-mail:camaramsfp@gmail.com

CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PUBLICA
DEBATE A MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEI ORGÂNICA DO

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA.

Assunto: Convite para audiência pública a
ser realizada pela Câmara Municipal de
São Francisco de Paula sobre a
atualização Lei Orgânica Municipal

Local: Câmara Municipal de São Francisco
de Paula/MG 
Data: 17/03/2022
Horário: 18:30

Prezados Senhores,

O Presidente da Câmara Municipal de São
Francisco de Paula tem a honra de
convidá-lo(a) para a participação da
Audiência Pública que colocará em
debate a modernização e atualização da
Lei Orgânica do Município de São
Francisco de Paula.

Trata-se de um momento histórico para São Francisco de Paula, no qual o Poder Legislativo Municipal irá
revisar e atualizar democraticamente tal Lei na qual estabelece as normas fundamentais de organização do
munício e da sociedade que nele vive.

A audiência pública é uma reunião realizada com a participação da população, tendo como objetivo
promover a discussão acerca de um tema de interesse da coletividade que esteja em debate.

A promoção da presente audiência, além colocar em discussão a Lei Orgânica Municipal, visa aproximar o
cidadão dos processos de decisão da Câmara Municipal. É a voz da população sendo ouvida!

Na audiência pública serão debatidos pontos da Lei Orgânica para acrescentar elementos identificativos da
realidade fática municipal, reverberando-se os valores educacionais, culturais, ambientais e sociais locais.
Pontos como a saúde e políticas públicas municipais também serão abordados.
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A Câmara Municipal está aberta para construir com você o futuro de nossa cidade. Após a audiência
pública, será disponibilizado formulário para que sejam apresentadas sugestões para a modernização da
Lei Orgânica Municipal. A população será ouvida pelas entidades municipais.

Contamos com sua valiosa presença.

São Francisco de Paula, 14 de Março de 2022.


