
* Câmara Municipal de Maviraí 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

> 	 Rua Panamá, 301 	 - 	Fone (067) 46I-137 

GABINETE DO PRESIDENTE 

RESOLUÇÃO NQÇJ. 

Sumula: Fixa .Sub.idio dos Vereadores e Represen»o 

do Presidente da Camara unicipal para o 

cicio de 1.983. 	- 

Jaime Dutra, Presidente da Cmara Municipal de 

ra 	NS., no uso de suas atribuições etc006 

FAZ SABER, que a Câmara Municipal, em r-unio no 

28/janeiro/1.983, aprovou e eu, promulgo a seg' ite - 

Resoluçao: 

- Considerando a rasoiuçao de n 2  01/83, c1a 

ra Municipal, que em seu artigo 5 1 1  dt 

fixaço dos subsidio ( valores) los 

anualmente, RESOLVE: 

Artigo l - Fica fixado em Cr$ 78.990,00(etenta e oito mil iov 

e noventa cru:oircs), o subsidio ensa1 dos Ve:r 

Cmara Municipal de Naviraí, para o exercio de 1.)R 

frendo a1teraçes quandosofrerem reajustes os 

dos Deputado Estadual de Mato Grosso do Sul. 

§ Único - O presente subsidio será dividido em parts fixa 5 

variavel, sendo a fixa num valor de 40%(q.uarenta por c 

), e a variável de 60% (Sessenta por cento), do bs 

cima determinado; E corresponderá a parte varivel pel 

comparecimento dos Vereadores às Sess6es. 

Artigo 2 2 	Fica fixado em Cr$ 60.000,00 (Sessenta mil cruzeiros), a 

verba de Representaço a ser pago mensalmente ao Presid 

te da Câmara Municipal de Naviraí, durante o Exercciõ 

1.983, sofrendo reajustes juntamente com cs cisidios . 

Vereadores no mesmo Exerccio. 

Artigo 39 - Esta Resolução entrara em vigor na data de :a 
e' para efeito de recetimento a partir de 1 	e Jn 

- 	 - - 	 --- 



gCâmara Municipal deNavkaí - 	- 	
ESTADO DE MATO GROSSO D O SUL 

Rua Panamá, 301 	- 	 Fone (067) 461-1387 

GABINETE _DO PRESIDENTE 

RESOLUÇO N 2  02/83-Contirivaçao- 

Idett_ 1983 1  revogada as di6poçes em contrario. 

Sala das Sess6es da Cara Municipal de avir," 

do de Mato Grosso do Sul, em 28/janeiro/109830 

JÂIEÀDUTRA 

7' Presidente 

O-ALVES DA SILVA 

- 19 Secjrio 
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