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Estado de São Paulo 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 002/2018 

"CONSTITUI COMISSÃO DE REPRESENTAÇÃO 
PARA PARTICIPAR DO 620  (SEXAGÉSIMO 
SEGUNDO) CONGRESSO ESTADUAL DE 
MUNICIPIOS". 

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA, Estado de 
São Paulo, no uso de suas atribuições legais e regimentais, FAZ SABER 
que o Plenário APROVOU e ele PROMULGA a seguinte Resolução: 

Artigo 1° - Fica constituída Comissão de Representação de 03 (três) 
vereadores, com a finalidade específica de participar do 62° (sexagésimo segundo) 
Congresso Estadual de Municípios, que será realizado no Município de Santos-SP, no 
período de 02 a 07 de abril de 2018. 

Artigo 2° - A Comissão a que se refere o artigo anterior deverá apresentar 
ao Plenário o relatório das atividades desenvolvidas durante a representação, bem como a 
prestação de contas das despesas efetuadas, no prazo de 10 (dez) dias após seu término. 

Artigo 3° - As despesas decorrentes desta Resolução correrão por conta de 
verbas próprias do orçamento vigente. 

Artigo 4° - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário. 

Câmara Municipal de Guzolândia-SP, 20 de março de 2018. 
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Estado de São Paulo 

JUSTIFICATIVA DO PROJETO 

A Mesa Diretora, em consonância com o que dispõe o Regimento Interno, 
propõe o presente Projeto, com a finalidade dos Nobres Pares desta Edilidade participar do 
62° (sexagésimo segundo) Congresso Estadual de municípios, a realizar-se no Município 
de Santos-SP, período de 02 a 07 de 2018, que dentre muitos objetivos conta com a 
aproximação de prefeitos (as), vice-prefeitos (as), vereadores (as), dirigentes municipais, 
para discutir os principais temas que afetam diretamente os municípios, contribuindo com 
informações que aprimoram a gestão municipal, discutir sua origem, causas e 
consequências, e buscar caminhos que apontem alternativas para uma boa gestão. 

Neste ano o tema do evento será "País Moderno; Cidades Inteligentes". 

Dessa forma, pedimos vênia aos Nobres Pares para a aprovação da presente 
propositura. 
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