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Serrania, 25 de setembro de 2017.

Ofício Nº 70/2017

Assunto: Encaminha documentos

Senhor Prefeito,

Com cordial visita, estamos dirigindo a vossa presença, para encaminhar-lhe
a proposição de lei de nº27 que dispõe sobre a autorização para o poder executivo
ratificar protocolo de intenções e autoriza o município a ingressar no consórcio
intermunicipal de saúde dos municípios da micro região do auto do rio pardo -
CISMARPA, referente ao projeto de lei de nºº 29/2017, proposição de lei de 28 que
dispõe sobre a abertura de crédito especial, referente ao projeto de lei de nº30/2017, e a
proposição de lei de nº29, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial,
referente ao projeto de lei de nº 32/2017, e a proposição de lei de nº 30/2017, que
autoriza o poder executivo a repassar subvenção social e afirmar convênio com a
sociedade beneficente Waldemar Miguel e dá outras providências, referente ao projeto de
lei de nº 36/2017, e a proposição de lei de nº 31/2017, que altera a lei municipal  de nº
889 de 11 de dezembro de 1.995, que dispõe sobre a legislação tributária do município
de Serrania-MG e dá outras providências, referente ao projeto de Lei Complementar de
nº07/2017, bem como  reencaminhar a proposição de nº23/2017, juntamente com seus
devidos anexos, conforme solicitação.

Solicitamos por gentileza a devolução dos mesmos e sancionados com os
respectivos números de leis, ou vetados dentro do prazo regimental de acordo com a Lei
Orgânica do município.

Aproveitamos o ensejo para renovar os nossos protestos de elevada estima
e especial consideração.

Atenciosamente,

Rodrigo Gonçalves Faria Dias
Presidente da Câmara
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Exmo. Sr.
Luiz Gonzaga Ribeiro Neto
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