Diário Oficial da Câmara de Serrolândia/BA
EDIÇÃO Nº 85 de Quinta-Feira - 02 de Agosto de 2018
SUMÁRIO
Atos da Presidência

01

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 0007/2018

01

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 0007/2018
Determina o adiamento da Sessão Plenária de abertura do 2º período legislativo da 2ª Sessão
Legislativa da Câmara Municipal de Serrolândia e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERROLÂNDIA, ESTADO
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, nos termos do que prescreve o art. 41, incisos II e
XX da Lei Orgânica, combinado com o disposto no caput do art. 15 do Regimento Interno, e
Considerando que compreendem atribuição do Presidente, a coordenação das atividades
legislativas e administrativas desta Casa de Legislativa,
Considerando a execução de serviços nas dependências desta Casa de Leis no período do
recesso legislativo,
Considerando os transtornos em face à reforma epigrafada, sobretudo, no Plenário desta Casa
Legislativa, inviabilizando conseqüentemente, a realização da sessão de abertura do 2º período
legislativo,
RESOLVE:
Art. 1º. Fica adiada a realização da Sessão Plenária de abertura do 2º período legislativo da 2ª
Sessão Legislativa, para o dia 10 de agosto de 2018 ( sexta-feira ), às 9:00 horas, na sede da
Câmara Municipal.
Art. 2º. Em observância ao disposto na alínea “ a ” do inciso II do art. 15 do Regimento Interno,
fica convocado os(as) Vereadores(as), com exercício nesta Casa Legislativa, para abertura do
2º período legislativo, a ocorrer no dia, horário e local, de que trata o artigo anterior.
Art. 3º. Este Ato da Presidência entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Vereadores de Serrolândia/BA, em 31 de
julho de 2018.
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