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Serrania, 13 de dezembro de 2017.

Ofício Nº 120/2017

Assunto: Encaminha documentos

Senhor Prefeito,

Com cordial visita, estamos dirigindo a V.Exa., para encaminhar-lhe as
seguintes proposições de Lei, com os respectivos números dos projetos. Proposição de
Lei de nº 41, referente ao Projeto de Lei de nº38, Estabelece proposta orçamentária
estimando a receita e fixando a despeda do município, para o exercício de 2018;
Proposição de Lei de nº 42, referente ao Projeto de Lei de nº44, que Ratifica a alteração
do contrato de programa do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Alto
Rio Pardo - CISMARPA, altera a Lei de nº1.344 de 26 de setembro de 2.017 e dá outras
providências; Proposição de Lei de nº43, referente ao Projeto de Lei Complementar de
nº08, Altera o art. 67-E da Lei nº1.051 de 21 de dezembro de 2004 - Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Serrania e dá outras providências; Proposição de Lei
de nº44, referente ao Projeto de Lei de nº43,  Autoriza a retirada de árvores de ruas e
avenidas e dá outras providências; Proposição de Lei de nº45, referente ao Projeto de Lei
de nº39, que Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2018/2021 do município
de Serrania/MG; Proposição de Lei de nº46, referente ao Projeto de Lei de nº47, Altera a
Lei de Diretrizes Orçamentária e a Lei do Orçamento Anual. Todos aprovados por
unanimidade, exceto o Projeto de nº43 que teve 7 (sete) votos a favor e 01 (hum) contra,
do vereador Silvio da Silva.

Solicitamos por gentileza a devolução dos mesmos devidamente
sancionados ou vetados dentro do prazo regimental de acordo com a Lei Orgânica do
Município de Serrania.

Aproveitamos o ensejo para renovar os nossos protestos de elevada estima
e especial consideração, e desejar um feliz NATAL e um Próspero Ano Novo com muita
paz e saúde, que seja um ano de muita realizações a todos vocês.

Atenciosamente,

Rodrigo Gonçalves Faria Dias
Presidente da Câmara

Exmo. Sr.
Luiz Gonzaga Ribeiro Neto
DD. Prefeito Municipal
Serrania-MG


