
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

EXPEDIENTE DO DIA 
 

SESSÃO                                                 DATA                         HORA      

Sessão Ordinária 02            25/02/2016                    20:00 

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 001/2016 

 

“CONSTITUI COMISSÃO DE REPRESENTAÇÃO 

PARA PARTICIPAR DO 60º (SEXAGÉSIMO) 

CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICÍPIOS”. 

 
   A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA, Comarca 

de Auriflama, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais 

e regimentais, faz saber que o Plenário aprovou e ela promulga a seguinte 

Resolução:  

 

  Artigo 1º - Fica constituída Comissão de Representação de 03 (três) 

vereadores, com a finalidade específica de participar do 60º (sexagésimo) Congresso 

Estadual de Municípios, que será realizado no Município de Campos do Jordão-SP, no 

período de 29 a 1º de abril de 2016. 

 Artigo 2º - 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 3º - As despesas decorrentes desta Resolução correrão por 

conta de verbas próprias do orçamento vigente. 

 Artigo 4º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

 Câmara Municipal de Guzolândia-SP, 24 de fevereiro de 2016. 

Hélio Antonio Marques  Antônio Braz Ondei 

Presidente                                  Vice-Presidente 
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Estado de São Paulo  
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Sidney Carlos Gonçalves 

Primeiro Secretário 

 

 

             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 poderem participar do 60º (sexagésimo) Congresso Estadual de municípios, a 

realizar-se no Município de Campos do Jordão-SP, período de 29 a 1º de abril de 2016, 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 “Crise”: Dificuldades 

e oportunidades. 

  Dessa forma, pedimos vênia aos Nobres Pares para a 

aprovação da presente propositura. 

 

Hélio Antonio Marques  Antônio Braz Ondei 

Presidente                                  Vice-Presidente 

 

Sidney Carlos Gonçalves 

Primeiro Secretário 

 

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 002/2016. 

 



“REGULAMENTA E DISCIPLINA LOCAÇÃO DE CARRO 

OFICIAL PARA USO DA CÂMARA”. 

 
                                           A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA, Comarca 

de Auriflama, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições 

legais e regimentais, faz saber que o Plenário aprovou e ela promulga a 

seguinte Resolução:  

 

 

Artigo 1º- Esta Resolução regulamenta e disciplina a locação de 

veículo oficial, à Câmara Municipal de Guzolândia. 

 

  Artigo 2º – Será realizada a locação de veículo oficial, para a 

execução dos serviços administrativos ou de representação do Poder Legislativo, após 

demonstrada a sua necessidade, sendo sempre de caráter eventual.   

 

  Parágrafo 1º - Considera-se locação em caráter eventual, a 

locação de veículos para utilização, em serviço público, de curta duração. 

 

  Artigo 3º - A autorização expressa para a locação a ser emitida 

pela Presidência conterá o nome do condutor, o destino e o motivo da viagem ou de sua 

utilização. 

  

  Artigo 4º - Fica, expressamente, proibido o uso de veículos 

locados em serviço diverso daquele que motivou a locação. 

 

  Parágrafo 1º -  Fica expressamente  vedada a prorrogação dos 

contratos de locação de veículos em caráter eventual. 

 

  Parágrafo 2º - O pedido de locação deverá ser formulado por 

escrito, com a antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. 

  

                                          Artigo 5º - Fica expressamente proibido: 

 

 I – a condução do veículo por pessoa não habilitada; 

 II – o uso do veículo em discordância com o disposto no artigo 

anterior. 

  

 Artigo 6º - O abastecimento do veículo dar-se-á mediante 

autorização da Presidência. 

 

 Artigo 7º - Eventuais multas aplicadas por excesso de velocidade 

ou de outras infrações ao disposto no Código Nacional de Trânsito, desde que não 

decorrentes das condições mecânicas e de conservação do veículo, serão de exclusiva 

responsabilidade do motorista infrator. 

 

                       Câmara Municipal de Guzolândia, em 24 de fevereiro de 2016. 

 



Hélio Antonio Marques                               Antonio Braz Ondei 

Presidente                                                      Vice- Presidente 

 

 

Sidnei Carlos Gonçalves 

1º Secretário 

 

 

 

 

Hélio Antonio Marques 

                                                                                             Presidente 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  


