OFÍCIO/CIRCULAR Nº 1/2018
Mutum(MG), 18 janeiro de 2019
Ao Senhor Vereador
_______________________________________________________
Recebi aos _____/____/______
Assinatura________________________________________________
Mutum – Minas Gerais.
ASSUNTO: Convocação(Faz)
Prezado Vereador,
Venho pelo presente, convocá-lo, atendendo
solicitação do Prefeito Municipal João Batista Marçal Teixeira(anexa),
conforme art. 68, inciso XIX da Lei Orgânica Municipal e fundamentado
no inciso I, do art. 162 do regimento Interno da Câmara, para reunião
Extraordinária, a realizar-se no dia 22 de janeiro de 2019, terça-feira, às
9.00 horas, no Plenário Joaquim Teixeira Pinto da Câmara Municipal,
situada à Rua Dom Cavati, 391 – Centro – Mutum(MG), para a apreciação
dos Projetos discriminados abaixo:
- Projeto de Lei nº 2, de 04 de janeiro de 2019 que “Dispõe
sobre a remoção de veículos abandonados ou estacionados em
situação que caracterize seu abandono em via pública e dá
outras providencias” de autoria do Executivo Municipal em
regime de urgência.
- Projeto de Lei nº 03 de 08 de janeiro de 2019 que “Autoriza a
abertura de créditos especiais ao orçamento geral do município
no valor de R$ 2.605.000,00(dois milhões seiscentos e cinco
mil reais) e dá outras providências” de autoria do Executivo
Municipal em Regime de urgência.

- Projeto de Lei nº 4, de 14 de janeiro de 2019 que “Autoriza o
Poder Executivo alienar bens móveis, mediante leilão público
nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e dá outras
providências” de autoria do Executivo Municipal em regime
de urgência.
- Projeto de Lei nº 5/2019 que “Dispõe, nos termos do art. 37,
X da Constituição da República Federativa do Brasil, e § 4º do
art. 35 da Lei Orgânica Municipal, sobre a revisão geral dos
subsídios dos Vereadores da Câmara Municipal de Mutum,
Estado de Minas Gerais, e dá outras providências” de autoria
da Mesa Diretora em regime de urgência
Certo de poder contar com a vossa valiosa atenção
e presença.
Atenciosamente,

Washington Torres Hubner de Medeiros
Presidente da Câmara Municipal de Mutum

