
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ
ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI MUNICIPAL    Nº 2.234/2013. 

Autoriza  o Poder Executivo modificar o artigo 
segundo da Lei 1743, de 22 de agosto de 2005.

.

O  povo  de  Guapé,  por  seus  representantes,  aprova  e  eu,  Prefeito  Municipal,
sanciono a seguinte lei:

               Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a modificar o artigo segundo da
Lei Municipal nº 1743, de 22 de agosto de 2005,  que passa a viger com a seguinte
redação:

“Artigo Segundo.   O Município de Guapé, MG, arcará com a importância de  R$ 835,00
(oitocentos  e  trinta  e  cinco  reais)  mensais,   reajustáveis  de  acordo  com  os  índices
utilizados para reajuste do óleo diesel, para a manutenção da balsa de travessia entre os
Município de Guapé e Cristais, com desembolso   na forma prevista no Plano de Trabalho
do convênio a serem firmados entre os citados municípios”.

 
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Guapé, 13  de março de 2013.

Luciano Maciel
Prefeito  Municipal 
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ
ESTADO DE MINAS GERAIS

Mensagem n.    /2013 

Guapé,  25 de fevereiro de 2013

Exmo. Sr.
David  José Fernandes
DD Presidente da Câmara Municipal de 
GUAPÉ-MG

Excelentíssimo senhor

Passo às mãos de V. Exa. o anexo projeto de lei, que  autoriza  o Poder Executivo
modificar o artigo segundo da Lei 1743 de 22 de agosto de 2005, para apreciação dos
ilustres vereadores que compõem esta Casa Legislativa.

Trata-se o presente projeto de  atualizar o valor do repasse
autorizado   no  ano  de  2005,  por  força  da  Lei  1743/2005,  vez  que  o  valor  outrora
autorizado  por  lei  não  mais  atende  os  custos  assumidos  pelo  Município  de  Guapé
inerentes à travessia da balsa Guapé/Cristais.

Em decorrência da comprovada necessidade solicito a
esta Casa Legislativa, que o presente projeto seja  submetido à aprovação em regime de
urgência.

Na oportunidade, reitero protestos de consideração e apreço.

                                           Atenciosamente.

Luciano Maciel 
Prefeito Municipal
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