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DOEL - EDIÇÃO Nº 269 

 

05 de outubro de 2021 
 

Poder Legislativo 

Boituva 

 Convocações | 

(1ª Convocação) 

A Comissão Permanente de Comissão de Finanças e Orçamento 2021, na pessoa de seu Presidente, que 

este subscreve, usando de suas atribuições legais SOLICITA: 

CONSIDERANDO da leitura e tramitação do Projeto de Lei nº 025/2021 de autoria do Executivo, que Estima 

a Receita e Fixa a Despesa do Município para o exercício de 2022 (LOA 2022). 

CONSIDERANDO os prazos regimentais conforme os artigos 263 e 264 do regimento desta casa; 

CONSIDERANDO por fim, o artigo 273 do Regimento Interno desta e. Casa; 

Faz saber: 

• Que seja autorizada a convocação de audiência pública, preferencialmente para o dia 

07/10/2021 às 19h, no plenário desta casa, para a discussão do referido Projeto de 

Lei com a sociedade. 

• Tão logo seja dada a autorização, solicitamos o encaminhamento ao Executivo para 

ciência; a publicação em 03 (três) edições do Diário Oficial Eletrônico desta Casa, a 

presente convocação, bem como seja afixada no Mural Oficial de Avisos; que também 

seja entregue uma cópia para cada gabinete; e por fim, seja dada a mais ampla 

divulgação em todos os meios de comunicação usuais utilizados por esta Casa. 

 

Rafael Alves Correa  

Presidente C.F.O. 2021 

Vereador 
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05 de outubro de 2021 
 

Poder Legislativo 

Boituva 

 
CONVOCAÇÃO 

Excelentíssimo Senhor 

Secretário Municipal de Finanças 

ROBERTO MORETTI 

 

O Vereador e Presidente Comissão de Finanças e Orçamento 2021, que este subscreve, usando de suas 

atribuições legais e amparado pela Lei Orgânica deste município, Artigo 14 - Inciso XVII, CONVOCA, Vossa 

Senhoria e a quem julgar pertinente estender esta convocação, a comparecer presencialmente no plenário 

desta Egrégia Casa, no dia 07 de outubro de 2021 às 19h00min, para explanar e prestar maiores 

informações e esclarecimentos sobre o Projeto de Lei nº 025/2021 de autoria do Executivo, que Estima a 

Receita e Fixa a Despesa do Município para o exercício de 2022 (LOA 2022). 

Estendemos o convite aos demais Secretários e Secretárias Municipais, bem como aos Vereadores desta 

Casa, a participarem da presente reunião, uma vez que o assunto abordado é de interesse mútuo e 

unilateral. 

Na certeza de contar com Vossos prontos atendimentos, desde já agradecemos e aproveitamos a 

oportunidade para externar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração e colocamo-nos a 

disposição para trabalharmos juntos em prol ao desenvolvimento do município de Boituva. 

 

Atenciosamente, 

Rafael Alves Correa  

Presidente C.F.O. 2021 

Vereador 
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*as publicações de atas e convocações, são feitas conforme o envio dos conteúdos pelas comissões, 
respeitando sempre os prazos regimentais sendo as exceções, inteiramente responsabilidade das mesmas, 
bem como seu conteúdo. 
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