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CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA
GABINETE DA MAN D ATA COLE UVA NOSSA CARA

EMENDA ADITIVA N" /2022 AO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N" 169/2022

O W O ô / ^v j í áu Propõe emenda aditiva ao Projeto de Lei n"
169/2022, que "DISPÕE SOBRE AS
DIRET1UZES PARA A ELABORAÇÃO DA
LEI ORÇAMENTARIA DE 2023 (LDO), E
DÁ OUTRAS PRÓ VIDÊNCIAS" para
remover ambiguidade do inciso I, do art. 2°
do Projeto de Lei da fornia que indica.

A CAMARÁ M U N I C I P A L DE FORTALEZA APROVA:

Art. l" Fica MODIFICADO a rcdacão do inciso IV do artigo 3° do Projcto de Lei Ordinária n"

0169/2022, que fica com a seguinte rcdacão:

"Art. 3° As metas c prioridades para o exercício de 2023 serão as especificadas no anexo de metas

físicas, não se constituindo, todavia, em limite à programação da despesa.

§ I o O projeto de lei orçamentaria para o ano de 2023 será elaborado de acordo com as seguintes

orientações:

l - - l

IV. Inclusão social e garantia de acesso a oportunidades para toda a sociedade, noladamcnte de

grupos que enfrentam desigualdades sociais c económicas, como negros, população em situação

de ma, dentre outros.

Art. 2" Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

DEPARTAMENTO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA,

EM O » DE <->6 DE 2022.
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Adriana Gerônimo
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CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA
GABINKTE DA MANDA TA C OLET1VA NOSSA CARA

Covereadora Mandata Coletiva Nossa Cara
Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

JUSTIFICATIVA

Trata-se de proposta de Emenda Modif icat iva , com pálio no Art. 145, § 6°, do Regimento

Interno da Câmara, visando alterar determinados elementos do texto do Projeto de Lei Ordinária

11° 0169/2022, que "dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentaria de 2023 e dá

outras providências".

A presente Limenda visa ao aperfeiçoamento do Projeto reforçando prioridades c metas da

Administração Pública Municipal que orientarão o orçamento, considerando que a partir da ordem

jurídica constitucional inaugurada cm 1988 reforçamos a necessidade de parâmetros legais que

permitam a promoção da igualdade material, rejeitando os antigos moldes de documentos legais

que traziam referências de igualdade formal sem qualquer medida de etctivaçàu dessa orientação

na realidade de nossos cidadãos.

Desta forma, solicitamos, gentilmente, de nossos Pares a apreciação e a aprovação da

presente Emenda.

DEPARTAMENTO LEGISLATIVO DA CAMARÁ MUNICIPAL DE
FORTALEZA,

EM DE DE 2022.
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Adriana Cerôninio


