
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

EXPEDIENTE DO DIA 
 

 

      SESSÃO                                          DATA                          HORA      

Sessão Ordinária 05          10/04/2017                    20:00 

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 001/2017 

 

“REGULAMENTA E DISCIPLINA O USO DO 

CARRO OFICIAL DE PROPRIEDADE DA 

CÂMARA”. 

      

     A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

GUZOLÂNDIA, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais e 

regimentais,  

 FAZ SABER que o Plenário aprovou e ele promulga a 

seguinte Resolução:  

 

 Artigo 1º- Esta Resolução regulamenta e disciplina o 

uso do veículo oficial, marca Chevrolet, Cruze LTZ NB, placa EGI 5105, cor preta, ano 

2013 modelo 2013, Chassi 9BGPN69MDB331005, de propriedade da Câmara Municipal de 

Guzolândia. 

 

       Artigo 2º- O veículo oficial da Câmara permanecerá 

sob a guarda e à disposição da Presidência da Edilidade, podendo, ainda, ser utilizado: 

  

 I – para fins de representação da Presidência, da 

Mesa e do Poder Legislativo;  

 

 II – para outras finalidades inerentes às atribuições 

do Poder Legislativo e de suas respectivas Comissões. 

  

       Parágrafo 1º - Os pedidos de utilização para os fins 

dos incisos I e II deverão ser formulados por escrito, com a antecedência mínima de 24 

(vinte e quatro) horas, informando o dia e hora para uso do veículo o destino e a finalidade 

do transporte. 
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        Parágrafo 2º - Em casos de reconhecida emergência 

poderá ser dispensada a observância do prazo mínimo de 24 horas. 

  

 

           Artigo 3º - Ficam expressamente proibidos: 

 

 I – a condução do veículo por pessoa não habilitada; 

 II – o uso do veículo em discordância com o 

disposto no artigo anterior. 

 

 Artigo 4º - A autorização expressa a ser emitida 

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

utilização, ainda que por período de pequena duração. 

  

 Artigo 5º - O abastecimento do veículo dar-se-á 

mediante autorização da Presidência e/ou mediante autorização desta. 

 

 Artigo 6º - 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. 

 

 Artigo 7º - Esta Resolução entrará em vigor na data 

de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

  

                         Câmara Municipal de Guzolândia, em 31 de março de 2017. 

 

Messias de Brito Gondim                Sidinei Soares dos Reis 

Presidente                                    Vice-Presidente 

 

 

Sidney Carlos Gonçalves                           Osvaldo Xavier 

1º Secretário                                           2º Secretário             

 

 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 002/2017 

 

 

“CONSTITUI COMISSÃO DE REPRESENTAÇÃO PARA 

PARTICIPAR DO 61º (SEXAGÉSIMO PRIMEIRO) 

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 61º 

(sexagésimo primeiro) Congresso Estadual de Municípios, que será realizado no Município 

de Campos do Jordão-SP, no período de 25 a 28 de abril de 2017. 

  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, 10 de abril de 2017. 

 

Messias de Brito Gondim                  Sidinei soares dos Reis 

Presidente                                  Vice-Presidente 

 

 

Sidney Carlos Gonçalves                     Osvaldo Xavier 

1º Secretário                                   2º 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 61º (sexagésimo primeira) Congresso Estadual de 

municípios, a realizar-se no Município de Campos do Jordão-SP, período de 25 a 28 de 



2017, 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 “Gestão Eficiente”. 

  Dessa forma, pedimos vênia aos Nobres Pares para a 

aprovação da presente propositura. 

Messias de Brito Gondim                  Sidinei soares dos Reis 

Presidente                                  Vice-Presidente 

 

 

Sidney Carlos Gonçalves                     Osvaldo Xavier 

1º Secretário                                   2º Secretário 

 

 
 

 

REQUERIMENTOS 
 

 
 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 05/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

 

                       Requeiro à Mesa, ouvido o Plenário, conforme estabelece o artigo 233, 

inciso 18 do Regimento Interno, se oficie ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, para que 

informe o motivo que levou a exclusão da gratificação de 50% (cinquenta por cento), 

auferida pelos servidores públicos municipais.       

 

    

Guzolândia, 06 de abril de 2017. 

 

 



 

 

Carlos Eduardo de Carvalho 

Vereador 

 

INDICAÇÃO 
 

 

Indicação nº 13/2017. 
 
 
AUTORIA: CARLOS EDUARDO DE CARVALHO 

 

     

                      Indico à Excelentíssima Mesa, após ouvido o Soberano Plenário, que seja 

oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que seja realizada a alteração 

no artigo 82 do Estatuto do Servidor Público Municipal.  

 

Justificativa: 

      

 

  Tal pedido é medida de interesse da Câmara, pois visa dar nova redação ao 

artigo 82 do Estatuto, de forma a suprimir a parte final do caput do artigo que menciona o 

interstício mínimo de 30 dias entre as abonadas. 

   A alteração visa ajustar as faltas dos servidores públicos de forma a não 

prejudicar o desenvolvimento do serviço público e adequar, por outro lado, as necessidades 

particulares dos servidores, que muitas vezes necessitam, por motivo de saúde, exercer a 

abonada e ficam impedidos ante a exigência de interstício mínimo de 30 dias entre elas.    

   Cabe ainda mencionar que tal dispositivo acaba por afrontar a lei estadual. 

 

Plenário Vereador Gregório José do Prado, 

Guzolândia, 06 de abril de 2017. 

 

 

Carlos Eduardo de Carvalho 

Vereador 

 

Messias de Brito Gondim 

                                                                                    Presidente 

       

 

 

 

 

 

  


