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RES01U~ÃO Nº 1, DE 1971

Dispõ. sôbre regulamentação dos Serviços da Secretaria
Administrativa da Câmara Municipal •

A Mes a da Câmara Municipal de Guaran~sia, no uso de suas
atribuiçõas legais, faz saber qu~ a Câmara Municipal, em
Sessão realizada no dia 15 d~ junho de 1971, aprovou e
ela promulga a seguinte

R E ~ U 1 U ç Ã C :

Art. lQ - A Câmara MunicipaL de Guaran~sia tirá seu expe-
diente orainário de segun~a a sexta-feira, das 11,30 às 16,uO
horaS.

Art. ~Q - Jl Secretar àa Administrativa da Cânar-aMunicipal
compete executar todos os serviços administrativos e de asses-
soramento l••gislaLi vo , nos npediefltes normais e durante as
Sessões e fianter~ um serviço datilográfico a disposição dos V!
readores , b&Elcomo do Plenário e t ambém um Bibliohca especia-
lizada.

Art. 3Q - Na Secretaria deverá s&r feita a qualifâcação
de cada vereador, abrindo-se uillJfichaindividual em que se r!
gistram seus dados pessoais e um arqwvo para ,seus atos legis-
lativos. .Art. 4Q - Haverá um Dolotim Informativo que deverá regi~
trar os convites recebidos, as publicações a disposição dos ve
readores, a correspondênc í a de cada um os atos oficiais da C~ ~
mara , beiIIcomo, do PrefEilito Ii1mrelação ~ Câmara, e o que mais
possa interessar.

Art. 5Q - ! Correspond'ncia Ofiaial d~ Câmara será f.ita
pila Secretaria, sob a responsabilidade da Mesa.
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Art.6~ - As despesas com a ex,cuçao dista Resolução corre-
rijo por cont~ das verbas pr6prias do orçamento viginte, su -
plementadas se necessário.

Art. 7º - Esta resolução entrará 68 vigor na data de sua
publicação, revogauas as disposições em contrário.

Sala das Sessõas, ec 15 de junho de 1971.

Mesa da C~mara Municipal

Francisco Nacar at o Iito
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- RESOLUçlo NQ 1, DE 1973 -

Dispõe sobre a fixação do dia das reuniões
ordinár ias elaCâKlara.

~ f A Mesa da Câ~ara Lllnicipa1 de Guaranásia, no uso de suaS
atribuições legais, faz saber que a Cãnara Municipal, em
sessão realizada no dia 12 de abril de 1973, aprovou e
ela pro~u1ga a seguinte

'7'"

<~

i. ,~j
""-'

fi E S O L U ç I O

Art. lQ - A Câmara Municipal se reunirá, ordinariamente, na
primeira sexta-feira de cada E~S.

Art. 2' - Esta resoluç~o entrará e~ vigor na data de sua puo1~
cação, revogadas as disposições e2 contrário.

ie 1973.

es'í dent e -
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ATUALr:;A REMUNERAÇlo .or VT<:RF.J;jORFS

_ A câmara Municipal de Guaran~sia, UDandodos poderes
que lhe oao conferidOs" pelo Art. 6º da Lei Complementarnº :'5 de 2 De ;111-
lho de 1.975 e em decorr~nc1a do Ato nº 52 de 16 de março de 1.977, da Me
sa da Assemblt1a Legislativa ,',oEstado de :M1na8Gerais. -

E: ~OLVr;I
Art. 1º- A remun ração dOavereadores à CümH~Municipal de Guarant::sia,

fixada na Re301uçãode nº 01/77 desta câmrra, "p&88aa ser de ot876,OO{Oit~
centos c "e·,ente e c01c C%,,';:",.ros), sendo cr.!438,00{q,uatrocentoc e trinta e
oito cruzeiros) a parte fixa e cs$o438,00a parte vari';:vel.

§ 1~- A falta do vcrea;,or à reunião Or"inlÚ'ie. iml'Ort~ em desconto de
CrU38,OO{oufração da parte varibel).

~ 2r_ Não hcver~ e2con~0 quando a falta se der por motivo de doença,
comprova,lapor atcsta,;o m~dico ou por rtotivo de Luto.

Art. 2Q- A remuncrairão, tanto na parte fixa cOmovariável, sera paga
mensalmente.

Art. 30- A perte variável será devLa pelo ooopareciment,o lo vereador
à :Jc",sões or, "náriao e ex' rnordinárlas e à participação na. votaçÕES.
, § ~co- Ovt\lor ,~ecei'a ceflsão ore Jnárie e extra.or ln~ria Gerá obtido
divi;-indo-se o total da parte vari~vel,elo n~erolas que rorem programa..
,las e rcolL'l1de,e dult8J'1teo mêG.

Art. 42- t ver'ado o l'agB1ller:toao v',rea,;or de q'".alc.uervantagem como
a~uda de cudo, rerre"entMãe ou gratificação.

Art. 52- OvoreaJor J.icenc:ndo nos ter.c.oBdo art. 38, n9 UI, ,'a Lei
Complementarnº 3 perUer~ o ,l1~1to à remuneração.

Art. 62- As de"-ipsae decorrentes 'da ,l're"e;;te RefJolução correrão por
conta de dotaçõeB do Orçam_ntoemvigor.

Art. 7<1-Revogadas as ,:iGI·O>-.iÇÕ"8emcontrário seta TIeolução entrará
emvigor retroagindo a 1<Zde março de 1.977.

St'la ;lo ":0'3 õcs, 24 ;junho de J..977

Dr. ~édo Ivan Fr~oso Nar41-Prczidente

o - :ecr•.,t~i.
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RESOLUçlo Nl! 02/77.

A cÂMA MUNICIPAL DE GUARANtSIA, por seus Verea-
dores, Decreta e Promulga a seguinte resolução:

Art.ll!.-Fica concedido o TíTULO HONORÁRIO DE
"cIDADIO SUL MINEIRO" ao Exmo. Sr.Dr. ANTONIO AURELIANO CHA-
VES DE MENDONÇA, DD.Governador do Estado de Minas Gerais.

Art. 2l!.-Revogadas as disposições em contrário,
esta Resolução entrará em vi~or na data se sua publicação.

SALA DAS SESSÕES DA C

j\~
Vice-Presidente

~tAMw-tt{]SECRETIRIO~
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RESOLUÇÃO FO 03/77

2 seLuinte EesOluçQO:

~f:..rt. lQ - Fic2~ ratificada;; aprOV8.ç20 d.as corrte s de Prefeittlrc. Eu-

n.í c.i.peL "':O exercício de 1.970 apr-ovadz.s pe La nesoluº~o nº 01/71 de 25

·:ie jan2:~:_Y'O de 1.971, do ex-Prefeito l iun.i c í.pt.L Sr. l:Iiguel J,':oreno Le e sa.,

o ~n&l de Contas do Estado de llinas Gerais:
especialm.2nte as seg'1J.ircces verbas conet cnte s de }Jii1recer prévio do 'TIl:

Referente8 ,'0 mes de s.oril de 1.970

Referentes ~?,O :ncs 5.8 meio de 1.970
Aao r:es ";0 jUlJ}}C de J.970

Eefe:rc~to8 ao mes d.e julLo de 1.970

Leferentes A :le outuuro de ,.970c·o I"'.2S

Eef2~~"sntes ?o :::2S de novembro de 1.970

r~efer'2Etes 2.0 ::lês o.e dezembro cJ.e1.970

I.. o a.o

Cr$ 1.172,99
Cr$ 42:;-,60

Cr~~32.811,97

Cr$ 5.004,23
Cr$ 6.28!,78
Cr$ 1.169,21
Cr$ 4.36A,20
c-s 51.232,98

de 1.977

Secretário



--------------~ .._.--~------
--~

Li
eâmata Q)ITurüdpa( de quatanésla
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RESOLUCÃO NQ 04/77

APROVA MINUTA DO PLANO RODOVIÁRIO

DO MUNI cf PIO DE GUARANtSIA

A c;m~r~ Municip~l de Gu~r~nési~,decret~ e promu1g~ ~ seguinte
RESOLUÇÃO

Art. 1Q -Fic~ ~prov~d~ ~ minut~ do P1~no Rodoviário
do Município de Gu~r~nési~, conforme M~p~ e Re1~ção Oiscrimina-
tiv~ d~s Rodovi~s Municip~is ,conforme document~çpo oue faaem
p~rte integr~nte dest~ •

Art. 2º -Revog~m-se ~s disposições em contr~rio ,
entr~ndo est~ Reso1uçpo em vig~r n~ d~tA de SUA publicação.

C;mArO Municip~l de Gu~r~nési~ ,
~os 12 de ~gôsto de 1.977

Dr. Thedo Ivo. FrAgoso
presidente
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HESOLUOIolU OSm

Al'ROVAT!TULO DE cIDA.Dlo GUARANESIANO

A Câmara Municipal de Guaranésia, usando de suas

atribuições legais, por seus Vereadores, Deoreta

e pro:muJ.ga a segtlinte

RESOLUçIO:
....•.

t j, Art. 12 _ fioa oonoedido o Título de CIDADIO GUARANESIANOaos

ilustres Senhores .AlITONIOZIRAVELO, BE:NEDITOPAIXIo BRANCOe à llustr!.@

sima Senhora DI IZABEL GONÇALVESPINTO MONTEIRO.

Art. 22 - Revogadas as disposições em oontrário, esta Resolu-

ção entrará em vigor nàa data de sua publioação.

q,

de 1.977.

di - Presidente

João
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R E S O L U ç I O NI 09180

.&. oâmara Munioipal. de Guaranésia, no ao de

suas atribuições legais, decreta e promulsa
e. seguirr!;e RESOLUçIo.

W. lI.. :Pioa decretado e. perda de mandato do Vereador
Silvio Arau30 Pereira ,eleito na Últimaeitigão de l..976
e oom.mandatoprorropllo at' 1.982 , em razão do que dis-
poi o artigo 32 da Lei Compleuntar nl 3 • do 1tem III do
artigo 8' do Deoreto-Le1 nA201 de 27/02/67 OQlll redação dada
peJ.a Lei nl 6.793 de 11 de ~unhode 1.980 •
W. 21.. Revogadas as disposições em contrário, esta Resol.u-
ção entrar' em 'rigor na data de 8Ua publ1cação.

Bal.a das sessõe., aos 02 de dezembro de 1.980

Joao

~ secretario
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" 2 3 O L U ç I O n' 01/81

".:::ara ;,;unicipal de Guara.'lésia,nos teI'lLos da Lei COIi1pleI'l~ntarnº 25/75

Lf'Lcadn ::;>ela:::'oi 'c;0r:r1e:r.cntar nº 33/75, e tendo em viste. a atualização

'~uinte

R B S O L U ç I O

Art. 1º- :.e:r.1Uleraçãodos Ve:>:>cadores,fic:ada na Recolução

o 01/80 passa a ter os seGUintes vc.Loz-eo :

1-de 1 Q 'cc j •..neí.r-o a 31 .:le zaar-ço de 1. 981

a) suoa{úios fixos ~S 1.846,00
b ) su"oc{Uos voriáveis CrD 3.690,00

11- a partir 6.e 1º de (1)ril de 1. 981

c.)2ubsíclios fixos Cr$ 2.205,00

§ 19-0 su1Js{é~io variá7el não inferiol" ao fixo.corrcspor:.dcrJ

D.O conpaz- ci:.:-er::.tc e~'eti'';o do Yer8ao.or e a }:::arti.Jipaçãp nas votações.

Art.-C v~ü()r (~e (~':'.do.r,,=ião urdinária, se::"áobtido diviclL"ldo-

lizadas c.urant e o m.ês
continua
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;in:m.aç:ê:.o

Art. 3i- A remuneração mencionada no aI·tigo 12 desta Re-
::'0 será ]CuGa :le::lOu1:J:ente•

Art. 4l<-Aa ãecpeaae ilecol'l'sntes desta ;-.;esolução correrão

O::ltu de dotações próprias,co~st~~tes do orç~~ento viCente.
.vrt , 5Q-~sta riescluçã:> entrará er, viGor na data de sua

-0li<~s.çãc, r'2trc::-'~',i~\à.o seus efeitos à 1º de jL~rBirc de 1.981, revoga-

as disZ:csições em
, .contro.rlO •

do ValleRoque

~i Celso Pelaqu~
SBB%2tixx& v~ce-presidente

~t~~_
'':::lrlos I.1inch~llo
cret:frio

João
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R E S O L U ç Ã O nQ 02/81

APROVA TíTULO DE CIDADÃO GUÁ...'Ul.NESIANO

A Câmara Mun.í cd.pa.Lde Guaranésia, usando de
suas atribui~es legais, por seus Vereadores, decreta e
promulga a seguinte

R E S O L U ç Ã O

Art. lQ - Fica concedido o título de Cida-'
dão Guaranesiano ao ilustre Senhor Armando Braz.

Art. 2º - Revogadas as disposições em con-'
trário, esta Resolução entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

Sala das soss5,~~~O~t,O d, 1.981

Roque Delorenzo Ribeiro do ValJ.e
Presidente

v?4z~
Celso Pe Laqui.m

Vice - presidente

J~.tfJ-o ---
Secretário
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E E S O L U ç Ã O n9 03/81

ATEOVA TíTULO DE CIDADÃO GlLRAITESIANO

A Câmara Municipal de Guaranésia, usando de
suas atribuições legais, por seus Vereadores, decreta e
promulga a seguinte

E E S O L U ç Ã O

Art. 19 - Fica concedido o tItulo de Cida-'
dão Guaranesiano a ilustre Senhora Cristina Maria Costa Ri
beiro do Valle.

Art. 29 - Revogadas as disposições em con-'
trário, esta Resolução entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

Sala das sessões,

do ValleRoque

Tresidente

Vice - presidente

J



eâmata Q)TILLrúcipa[ dIZ gLLawnáõia
- MINAS GERAIS -

R E S O L U ç Ã O nº 04/81

APROVA TiTULO DE CIDADÃO GULR ..AX:r:SIANO

A Câmara fuunicipal de Guaranésia, usando de
suas atribuições legais, por seus Vereadores, decreta e
promulga a seguinte

R E S O I U ç Ã O

Art. lQ - Fica concedido o título de Cida-'
dão Guaranesiano ao ilustre SerillorArlindo Cunha Carvalho.

Art. 2Q - Revogadas as disposiçpes em con-'
trário, esta Resolução entrará em vigor na data de sua pu-
b.l í caçâo ,

Sala das de 1.981

Roque Delorenzo Ribeiro do Valle
:Fresidente

~~~~é-C

Celso :Felaquim
Vice - presidente
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REsoLueXo Nll 01/82

ATUALIZA A REZilUNERAÇÃO DOS VEREADORES

E M OUTRAS PROVIDtNCIAS.

A Meaa da câmara MuDioipal de Guaranésia hz s,!
ber que a câmara Munioipal de Guaranésia, nos termos da Lei
Oomplementar nQ 25/75 modificada pela Lei Oomplementar nl!
38/79, e tendo em vista a atualisaçlo da Remuneração dOB Depu-
tados à Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais pela'
deliberação da Mesa nl! 294/82, aprovou, e ela promulga a se- ,
guinte

RESOLUÇXO

Art. lI! - A Remuneração dos Vereadores, fixadas
na Resolução n" 01/82 pasaa & ter os seguintes valores:

I - De 111 de Janeiro a 30 de .bril de 1.982
a) subsídios fixes ••••••• at-3.926,82-
b) subs!dioB variáveis ••• at-7.800,00-

11- A partir de lQ de maio de 1.982
a) subsídios fixos ••••••• at-4.88l,72-
b) subs! dios variáveis ••• Cl$-9. 600,00-

§ 111 - O subsídio variável não inferior ao fixo
corrBsponderá ao compareoimento efetivo do Vereador e a par"ti-
cipação nas votações.

Art. 211- O valor de 0&4& reunião ordinária, s.!,
rá obtido dividindo-se o total do subndio variável pelo núme-
ro de reuniões que forem. realizadas durante o mês.

Árt. 3" - A remuneração .enciona4& no artigo 11
desta Resolução será paBa mensamente.

-Continua-
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-Continuação-

Art. 4Q - As despesas deoorrentes desta Resol~

ção correrão à conta de dotações pr6pr1&s, oonstlLlltes do orç~

mento vigente.

Art. 5Q - Esta Resolução entrará em vigor na '

data de sua publioação, retroagindo seus e~e1tos à 12 de Ja-'

neiro de 1.982, revogadas as dispos1ções em contrário.

ê:~
Celso Felaquim

Vioe - ~residente
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RESOLUÇÃO NQ 02/82

APROVA TíTULO DE CIDADÃO GUARANESIANO

A Câmara Municipal de Guaranésia, usando de
suas atribuições legais, por seus Vereadores, decreta e
promulga a seguinte

RESOLUÇÃO

Art. lQ - Fica concedido o título de CIDA-'
DÃO GUARA~~SIANO ao ilustre Senhor Francelino Pereira dos
Santos, Exmo. Governador do Estado de lliinasGerais.

Art. 2Q - Revogadas as disposições em con-
trário, esta Resolução entrará ellivigor na data de sua pu-
blicação.

Sala das sessões, 14 de Setellibrode 1.982.

Roque do Valle
Presidente

L~?~~:<
~ Celso Pelaquim

Vice - presidente

~WA>M'1,,'l
J::1 Carlos Mincfillo

Secretário



eâmata Q5TIu,rúdpa[ de gu,atartQ.8la
- MINAS GERAIS -

R E S O L U ç Ã O N2 03182

FIXA SUBsiDIO E REPRESENTAÇÃO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL

A câmara Municipal de Guaranésia sanciona e pr2
mulga a seguinte

RESOLUÇÃO

Art. 12 - t fixado em Q$-154.226,OO-(Cento e
Cinquenta e Quatro Mil, Duzentos e Vinte e Seis Cruzeiros), o
subsídio e representação, do Senhor lrefeito de Guaranésia, p~
ra a próxima legislatura.

§ único - Este valor será reajustado, com os
mesmos índices aplioados, quando houver aumento dos venoimen-'
tos do funcionalismo munioipal.

Art. 22 - Para atender às despesas decorrentes'
desta Resolução, serã. utilizadas verbas do orçamento vigente.

Art. 32 - Revogadas as disposições em contrário
esta Resolução entrará em vigor à partir de 01 de fevereiro de
1.983.

Sala das sessões, aos 29 de Setembro de 1.982.



eâmata &rrurúcipa( dº- guatartéSla
~ MINAS GERAIS -

R E S O L U ç Ã O Nll04/82

FIXA SUBStDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL DE GUARANtsIA

A Câmara Municipal de Guaranésia, no uso de suas !.
tribuições legais e, de acordo com a Lei Complementar nQ 15 de
18/11/82 decreta e promulga a seguinte

R E S O L U ç Ã O
Art. lQ - t Fixado em ai-32.805,00-(Trinta e dois

mil, oitocentos e cinco cruzeiros), os subsídios do Sr. Vice-Pre-
feito Municipal de Guaranésia, para a pr6xima legislatura.

Art. 2ll- Revogadas as disposições em contrário, I

esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Sala das sessões, aos 30 de Novembro

~-._c~:u_
.J/w~íÀ~Pf<1a ~

l:l~.

de 1.982.

(
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R E S O L U ç Ã O nº 01/83

APROVA TiTULO DE CIDADÃO GUARANESIANO

A Câmara Municipal de Guaranésia, usando de
suas atribuições legais, por seus Vereadores, decreta e
promulga a seguinte

R E S O L U ç Ã O
Art. 12 - Fica concedido o título de Cida-'

dão Guaranesiano ao ilustre Senhor Procópio de Souza Viei-
ra.

Art. 2º - Revogadas as disposições em con-'
trário, esta Resolução entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

Sala das de Janeiro de 1983

Roque do Valle
Presidente

'~' ,

~( Celso Pelaquim
Vice - presidente

J);::l~::-.:-::12
Secretário



eâmClta QJT[u,rúclpa( de gU,CltClrlé8lCl
- MINAS GERAIS -

RESOLU~ÃC 1'9 02/83

ATUALIZA A REI,illJERAÇÃC DOS VE:1EADORES
E DA CJTRAS PROVIDENCIAS.

A Mesa da Ciaara Municipal de Guaranésia fas sa
ber que a Câmara klunicipal de Guarauésia, nos termos da Lei T

Complementar n9 25/75 modificada pe1a Lei ComplemeQtar n9 '
38/79, e tendo em vista a atualizaçao da Remuneraçao dos Depu-
tados à A~sembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais pela
deliberaçao da Mesa nº 265/83, aprovou, e ela promulga a se- '
guinte

RESOLUÇÃO
_ Art. 19 - A Remunera~ão dos Vereadore~,fixada '

na Resolu~ao nº 01/83, passa a ter os seguintes valores:
I - de 19 de fevereiro a 31 de maio de 1.9b3

a) subsfdios fixos ••••••••C~--9.666,66-
b) subsIdios variáveis ••••C~-19.333,34-

11 - a partir de 12 de junho de 1.983.
a) subsidios fixos ••••••••C~-11.230,33-
b) subsIdios variáveis ••••C~-G2.460~67-

Parágrafo ~nico - O suosidio variável, nao infe
rior ao fixo~ corresponderá ao comparecimento_efetivo do Yere~
dor às reunioes ordinárias e à sua participayao nas votaçoes.

Art. 29 - O valor de cada reunião ordinária, se
rá obtido dividindo-se o total do subsidio variável pelo n~me::
r o de reuniões que roran realizadas durante o mês.

_ Art. 3º - A remuneração mencionada no artigo 19
desta Resoluçao será paga mensalmente.

Art. 49 - As despesas decorrentes desta Resolu-
ção correrRo à conta de dotações próprias, constantes do orça-
nent o vigente.

Art. 59 - Esta Resolução entrará em vigor na da
ta de sua publica;ão, retroagindo saus efeitos à lº de feverei
ro de 1.983, revogadas as sisposições em contrário. -

Sala das sessões, aos 11 de Maio de 1.983.

-Continua-
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Gôntinuação-

eâmata Q)TILLrúcipa( d~ Ç}LLatartégia
- MINAS GERAIS -

Tércio Porto
Presidente

Luiz lünchillo Netto
Vice - Presidente
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RESOLUÇÃO Nº Oli85

Atualiza os Subsídios dos Vereadores
e dá outras providências.
A Mesa da Câmara Municipal de Guaranésia-!,lG-,

faz saber que, a Câmara ",:unicipal de Guaranésia-MG-, nos termos
da lei Complementar ne 25 de 02.07.75, modificada pela ~ei Com~
plemntar n9 38 de 13.11.79, e Lei Complementar 45 de 14.12.83,e
tendo em vista os atuais subsídios dos Deputados Estadual, apr2
vou e lea promulga a seguinte

R ~ 3 O L C ç Ã O
Art.19- Fica reajustado a partir de lº de ja-

neiro de 1.985 a remlUleração dos Vereadores da Câmara Municipal
de GuaraIlésia-I\:G-.

Art.29 - A remuneração, de que trata o artigo
anterior compreendendo o subsídio(parte fixa e variavel), c01'-

responderá a 3,t(tres por cento) do que for pafa aos Deputados ••
':staduais, ou seja, a importância de Cr$292.402 (Duz errtos e no-
venta e dois mil e quatrocentos e dois cruzei~os) que será paga
mensalmente.

§ 1°_ A parte variável do subsídio que corre~
ponderá a dois terços da remuneração total, ou seja, Cr~194.934,
(Cento e noventa e quatro mil, novecentos e trinta e quatro c~
zeiros), será correspondente ao oo.upar-e c.í.ment,o ef8ti vo do 'rere!::
dor às r~~iões ordinárias e à sua participação nas votações.

§ 29- O valor de cada sessão ordinária será o
obtido dividindo-se o tOval da parte variável pelo nº das que
forem programadas durante o mes.

Arb.3Q- Ao Presidente da Câmara será paGa men-
salmente a importância de C~194.934(rento e noventa e quatro mil
novecentos e trinta e quatro cruzeiros), além dos seus subsídi-
os, o que corresponde a 2/3(dois terços) da remuneração de caàa
vereador, a título de Verba de Representação, de acordo com a
deliberação nº 265/83 da Kesa da Assembléia Legislativa do ~st~
do de ~inas Gerais.
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-continuação-
Art.4º- ÀS leuniões Extraordinárias serão remunera-

das até o máximo de O'(qu~tro) por mês.
~ rtnico- O valor de cada reunião extraordinária, a_

tribuído a cada ,rereador presente à reunião, será de Cr$5.935(Cinco
mil e noventos e trinta e cinco cr~zeiros), de acordo com o que d
dispõe o Artigo 4º da lei Complementar nº 25/75.

Art 50- As despesas decorrentes da execução destaR!
solução, correrão à conta de dotações próprias constantes do Orç~
mento vigente.

Art.6º- Revogadas as disposições em contrário, esta
:;esolução entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos a lº de janeiro de 1.985.

<::??:::?2 c::> :» ----=72°
AliTCNICCA1ICS ;,'CIlENO- :::,c'Cl1TArcIC.



eâmoto Q)l1tmic:ipa(de gu.atonéslo
- MINAS GERAIS -

RESCLUÇÃC };Q 02/85

ATUALIZA OS SUBSrDI OS DOS VEREADORES
E DA aJ'l'RAS PROVIDENCIAS

A Mesa da Câmara Municipal de Guaranésia - MG, faz
saber que , a Câmara N>unicipal de Guaranésia, nos termos da Lei
Complementar nº 2b de 02/07/75, modificada pela Lei Complementar
nQ 38 de 13/11/79, e Lei Complementar 45 de 14/12/83, e tendo em
vista os atuais subsijios dos Deputados Estaduais, aprovou e ela
promulga a segLlinte

HESCLUÇÃC

Art. lQ - Fica reajustado a partir de lº de março
de 1.985, a remuneraçao dos Vereadores da Câmara Municipal je Gua
ranésia - Av:G.

Art. 2º - A remuneração, de que trata o artigo an-
terior compreendendo o subsidio (parte fixa e variável), corres-'
ponderá a 3% (três por cento) do que for paga aos Deputados Esta-
duais, ou seja, a importância de Cr$-339.643-('l'rezentos e trinta e
nove mil, seissentos e quarenta e três cruzeiros) que será paga'
rron aa.Inon t o ,

§ lº - A parte variável do subsidio que corr espon-
der á a dois terços da remuneração total, ou seja, Cn$-226.428-(IU-
zentos e vinte e seis mil, quatrocentos e vinte e oito cruzeiros)
será correspondente ao comparecimento efetivo do Vereador às reu-
nioes ordinárias G à sua participação nas votações.

~ 2º - C valor de cada sessã o ordinária será o 60-
tido di vidindo-se o total da parte variável pelo nº das que forem
prograoadas durante o mês.

Art. 3º - Ao Presidente da Câmara será paga messa!
mente a í.nport.ânc.ia de Cr'.G-226.428-(Illzentose vinte e seis mí l , I

qua~rocentos e vinte e oito cruzeiros), al ón dos seus subsidios,
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-:::ontinuaçã O-

o que corresponde a 2/3 adbis terços) da remuneraçao de cada Vere
ador, q titulo de Verba de Representa ão, de acordo com a delibe-

-r açao nº 265/83 da )i:esa da Assembléia Legislativa de Estado de Mi
nas Gerais.

-Art. 4º - As r euní oes extraordinárias serao r emune
radas até o máximo de 04 (quatro) por mês.

§ Unico - C valor de cada reunião extraordinária,
atribuido a cada Vereador presente à reunião, será de Ct,!;,-tl.935-

(Cinco mil, novecentos e trinta e cinco cruzeiros), de acordo com
o que dispõe o Artigo 4º da Lei Complementar nº 25/75.

-A"t. 5º As despesas decorrentes da execuçao des-
ta Resolução, correrão à conta de dotações próprias constantes do
Orçamento vigente.

Art. 6º - Revogadas as disposições eo aontrário, ,
esta Resolução entrará em vigor na riat a de sua publicação, retroa
ginda seus efeitos a lº de kar ç o de 1.985.

Sala das sess oes , aos 27 de raio de 1.985 .

.( t ! /
7 .l ~ l.... 7 '- C, C;:»>

Doníset e Del or enz o llibeiro do Valle

Antônio Carlos or erio

Secretário
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R':SCLUÇÃC Nº 03/85

C,'bara !"unicipal de Cuar ar.ésf.a , usando de
suas atribuiçces legais, por seus Vereadores, decreta e
promulga a set~inte

~i S S ( L U '~ ~\ C

~rt. lº - Pica concedido c titulo de Cidadã
Guaranesiana à ilustre Dra. Seloa };'ariade Cliveíra 'l'ol.edo,

Art. 2º - Bevofadas as disposições eo contr~
rio, esca Resolução entrará eo vigor na data de sua public~
çao,

Sala das sessces, acs 17 de Junho de 1.985.

~~ /~ Aj/> /1;;"
,-- 7/f> ,j/~I -7 / u.,

~ I&0L1 r:c \ -----:::+ U-e ~
Donizcte Dalorenz c :iibéiro do YalLe

~resiG.ente

S AA' fo,b
I'ér cf o farto

Vice-?residente

Antônio Carlos !loreno
Secretário
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t1}j'U HIZA OS SUflSIDI CS :;CS lrzIE~:LIiSS

A Lesa da CâLJara:':unicipal de Cuar-anéaí a, faz saber
que, a ::;âc,ara ;\',unicipal de GuararAsia, nos t ermos tia Lei Coopleme~

tar nO 25 de 02/07/75, filouificada pela lei ::;ooplementar nº 38 de '
13/11/79, e Lei C~lplementar 45 de 14/12/83, e tendo eo vista os a
tuais subsIdios dos Deputados Zstaduais, aprovou e ela promulga a
segliinte

n::scLliç.\C
Art. 19 - Fica reajustado a partir ae 1" de Julho

de 1.985, a reouneraçao dos Vereadores da Câmara kunicipal de Gua-
ranéaí a - l.G.

;rt. 2º - ~ reouneraçao, de que trata o artigo an-
terior coapr cendcn dc o subsidio (parte fixa e variável), correspo~
dera a 2;c (três .Jor cen t c ) ele que for 'paga aos I:,c"Jut ados ::staduais,
ou seja, a ioportilncia de CrlS-442.085,OO-(:~uatrocentos e quarenta e
Cois ní I e cí tenta e c ínc c cruzci r-os) 1110 será paga ncnsa lnent e •

.~ l° - ,~ parte variável de subs ídí o ':;.uecorr cspcn-
.er á a dois terços da r eouner açao total, cu seja, CrC-294.722,00-('

'. Luzentes e novent a e quat rc ní l , setecentos e vinte e dois cruzei-
ros), serã corr cspcnóen t e ao coepar ec íment o efetivo do 'lereador às
r eun í oes ordí nãr í as e à sua participação nas votações.

5 29 - C valor de cada sessão ordinária será o ob-
tido dividinuo-se o total da parte variável pelo núoero das que f~
reo probr8Dadas durante o Dês.

Art . 3º - !lO presidente da :::âGlaraser á paga oensal
Dente a ioportância de C~-294.722,OO-(Iuzentos e noventa e quatro
oil, setecentos e vinte e dois cruzeiros), aléo dos seus subsIdios,
o que corresponde a 2/3 (dois terços) da reouneração d0 ~8 a Verea
dor, a titulo de Verba de Representação, de acordo coo a dclibera-

-CCNTINUA-
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ção n' 265/83 da ;,;esada Assecbléia Legislativa do Estado de !,:~inas
Gerais.

-Art. 4º - As reunioes ~xtraordinárias serao reoune-
radas até o máximo de 04 (quatro) por mês.

§ !Jnico - C valor de cada reunião ertraordí.nãrí.a,!
tribu!do a cada Vereador presente à reunião, será de DS-ll.231,OO-
(Coze mil, duzentos e trinta e uo cruzeiros), de acordo coo c que
dispõe o Artigo 49 da ~ei Caoplementar dA 25)75.

Art. 5º - As despesas decorrentes da execuçao desta
Resolução, correrão à conta de dotações próprias constantes do Or-
çamento vigente.

Art. 6º - Revogadas as disposições eo contrário, es
, -

ta Jescluçàú entrará em vigor na data de sua publicação, retroagiE
de seus e~eitos a H de Julho de 1.985.

Sala das sessões, aos 12 de Agosto de 1.985.

a~fe~
Donizete Delorenzo Iübeiro do Valle

:Tesidente

""--
\

\J .U1JiJ j\ lI'
Tércio Port o

Vice-.2residente

-G3 ='>'Z232 "

urt ôrn o Carlos l\'oreno
Secr ettr í o
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RESCLUÇÃC :NQ 01/86

"ATUALIZA CS SUBSrDI CS DCS VERE,\DOB2S

E DA lUTRAS PRCVID~nCIAS"

A Mesa da Câoara ~unicipal de Guaranésia, fas saber
que, a Câmara Municipal de Guaranésia, nos termos da Lei C08pleoc~
tar nQ 25 de 02/07)75, modificada pela Lei Cooplementar nº 38 de
13/11)79, e Lei Complementar 45 de 14/12/83, e tendo eo vista os a
tuais subsidios dos Deputados '::staduais,aprovou e ela prcoulga a
seguinte

RESCLUÇÃC,

Art. lº - Fica rajustado a partir de 19 de Cutubro
de 1.985, a remuneraçao dos Vereadores da Coclaralunicipal de Gua-
ranésia - liG.

,\rt.29 - ;~ reaunernça o, de que tr-rt a o artigo ant~
r í or compreendendo o subsidi o (parte fi'8 e variável), cor-responde
rá a 3% (três por cento) de que for p~ga aos Deputados Sstaduais,
ou seja, a importância de C~-5l2.189,00-«(pinhentos e doze mil, cen
to e oitenta e nove cruzeiros) que será paga mensalmente.

~ l~ - , parte variável do subsidio que correspond~
fá-ã--dois terços da remuneração total, ou seja, ~41.459,O~(Tr~
zentos e quarenta e ua mil, quatrocentos e cincoenta e nove cruzei
r os ); será correspondente ao conparecêuen t o efetivo do Vereador às
reunioes ordinárias e à sua participação nas votações.
2 § 22 - C valor de cada sessão ordinária será o obti
do dividindo-se o total da parte variável pelo n~mero das que fo-'
rem programadas durante (,Dês.

Art. 3º - Ao ?residente da Câmara será paga mensal-
mente a importância de ~-341.459-(Trezentos e quarenta e um mil,
quatrocentos e cincoenta e nove cruzeiros), além dos seus subsidios

-8ontinua-
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Continuação-

o que corresponde a 2/3 (dois terços) da remunera~ão de cada Vereador
a titulo de Verba de Representação, de acordo co8 a deliberação nº
265/83 da I,~esada Assembléia Legislativa do Estado de W:inas Gerais.

Art. 42 - As reuniões Extraordinárias serao renuner a-
das até o oáximo de 04 (quatro) por mês.

§ uní co - C valem de cada reuniae extraordinária, a-
tribuido a caca Vereador presente à reunião, será de ~-11.231,ee-
(Cnz!Jmil, duzent os e trinta e um cruzeiros), de acordo com o que dis
poe o Artigo 42 da Lei Complementar n2 25/75.

Art. 5º - As despesas Qecorrentes da execuçao desta
Resolução, correrao fi corit a de dotações pr ôpr í as constantes do Crça-
mento vigente.

Art. 69 - Revogadas as disposições em contrário, esta
Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, retraa~indo
seus efeitos a lº de Outubro de 1.985.

Sala das sessões, aos 17 de Fevereiro de 1.986.

~p~:()A1~
Donizete Delorenzo l:ibeiro do Valle

I'residente

Tércio Porto
Vice-Presidente

~czx:--s: ??Q- '.

Antônio Carlos Moreno
Secretário
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RESCLUÇÃC NQ 02/86

"ATUALIZJ. CS SUBSIDICS '9OS Vf.RE'IDCRES
E m l1Jl'iiAS Pl1CVIDEI:GIAS"

A Wesa da Câmara Vunicipal de Guaranésia, fas saber
que, a Câmara Municipal de Guaranésia~ nos termos da Lei Cooplemen
tar nQ 25 de 02/07/75, wocificada pela Lei Cooplementar nº 38 de '
13/11/79, e Lei Complementar 45 de 14/12/83, e tendo em vista os ~
tuais subsidi os dos Deputados Estaduais, apr ovui e ela proDuli.a a
seguinte

I{ESCLUº~C
Art. lº - Pica reajustado a partir de 19 de Novembro

de 1.985, a reouneraçao dos Vereadores da Câmara Vur.icipal de Guap
ranésia - kG.

trt. 2º - A reminer-açao , de que tr-ata o a r t í.goant~
rior coopreendendo o subsidio Qparte fixa e variável), correspond~
rá a 3% (tr~s por ceüto) do que for paga aos ~eputados ~staduaist
cu seja, a importância de CL$-538.928,OO-(~uinhentos e trinta e oi-
to mil, novecentos G ví.nl.e e oito cruzeiros) que será l;agaeensal-
Dente.

§ lQ - A parte variável do sUJsrdio que correspond~
rá a dois terços da reDunera~ão totel, ou seja, C0- 359.235,OQ-( ,
'Ireze!,tose cíncoenta e nove mil, duzentos e oitenta e cinco cruzei
ros), será correspondente ao comparecimento efetivo do Vereador às
recní oes ordinárias e à sua participóção nas votações.

§ 2º - C valor de cada sessão ordinária será o obti
do dividindo-se o total da parte variável pelo n~mGro das que fo-'
rem programadas durante o m~s.

Art. 3º - Ao Preaídant e da:::âmara será paga mensal-
mente a importância de Q$-359.285.0Q-(Trezentos e cincoenta e nove
mil, duzentos e oitenta G cinco cruzeiros), alé, dos seus subsidias
o que corresponde a 2/3 (dois terços) da remuneraçao de cada Verea
dor, a titulo de Verba de Representaç~o, de acordo coe a delioera-

-ConLinua-
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-Continuação-
ção nQ 265/83 da Mesa da Assembl~ia Legislativa do Estado de Minas
Gerais

Art. 4º - As reunioes Extraordinárias serao remune-
radas até o máximo de 04 (quatro) por mês.

§ T1nico - C valor de cada reunião extraordinária, ~
tribuido a cada Vereador presente ê reunião, será de CJ$-11.231,OO-

(Onze mil, duzentos e trinta e uc cruzeiros), de acordo com o que
dispõe o Artigo 4º da lei Complementar nº 25/75.

Art. 59 - As despesas decorren}es da execuçao desta
ResoLção, correrao à conta de dotações próprias constantes do (I-

çamento vigente.
Art. 6º - Hevogadas as disposições eo contrário, e~

ta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, retroagi~
do seus efeitos a lº de Novembro de 1.985.

Sala das sessões, aos 17 de ?evereiro de 1.9S6.

~1P:r6z 1J:1-t(
Donizete DelorcLzo Iiibeirc do 'ialle

c'residente

7érci o :'orto
'íice-fTesidente

~er:ç; r?:O -:

,jntônio :~arlosLoremo
Secretário
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RESCLUçÃ C 1\º 03;86

"!.TUHIZA CS mmSEICS DCS 'r:::lEiDCImS E

m CUT'Ii~S r:,UI D'1JGUS"

A Mesa da Câmara Lunicipal de Guaranésia, faz saber
que, a Câmara &unicipal de Gunranésia, nos termos da Lei Complementar
nº 25 de 02/07/75, modificada pela Lei Complementar nº 38 de
13/11/79, e Lei Complementar 45 de 14/12;83, e tendo ec vista os ~
tuais subsidios dos Deputados ::staduais, aprovoo e ela prooulga a
seguinte

n r c c r.u ç x c
Art. lº - ~ica reajustado a partir de 21 de ~ovembDo

de 1.985, a reeuneraçao dos Vereadores da Câmara i!unicipal de Guara
nésia - kG.

Art. ~g - Á recunera~ao, àe que trata o artigo ant6
rior compreendenio o subsidio (parte fixa e variável), correspond~
rá a 3% (três por centoQ do que for paga aos Jeputados =staduais,
ou seja, a importância de Cr$-581.055,OO-(~uinhentos e oitenta e um
mil, e cincoenta e cinco cruzeiros) que será paga nensal.men te,

§ 19 - Á parte variável do subsidio que correspon-
derá a dOÉs terços da remuneração total, ou seJa, C~-387.370,OO-
(Trezentos e oitenta e sete mil, trezentos e setenta cruzeiros), '
será correspondente ao comparecimento efetivo do Vereador às reu-'
niões ordínâr í as e à sua par t í cí.paçao nas votações.

§2º - C valor de cada sessão ordinária será o obti-
do dividindo-se o total da parte variável pelo ndmero das que fo-'
rem progranadas durante o mês.

jrt. 2º - AO'residnntc da Câmara será paGa oensal-
mente a importância de C~-387.370,OO-(Trezentos e oitenta e sete'
mil, trezentos e setenta cruzeir os), além dos seus subsidios, o
que corresponde a 2/3 (dois terços) da remuneração de cada Verea-'
dor, a titulo de Verba de Representação, de acordo coo a delibera-

-Continua-
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-Continuação-

ção nº 265!B3 da Mesa d, As:eobléia ::"egislati va do C:stado de Minas

Gerais.
Art. 4º - às reuniões ~xtr30rdinárias serao reounGP

radas até o oáxioo de 04 (quatro) por Dês.

~ IInico - C valor ele cada reunião extr.aor dí nãr í a, ~

trivuido a cada Vereador presente à reunião, será de Ca·-II.23I,OO-
(Cnz.e nil, duzentos e trinta e uo cruzet r-oe) , de acordo doo o que

dispõe o Artigo 49 da lei Joupl eraent ar nÇ 25/'?5.

lrt. 5' - js despesas ~ecorrentes da execuçao desta
Resolução, cor:erão à ~onta de dotações próprias constantes do CT-
çaoento vigente.

Art. ~.ç - ~ievogadas as Q.cs;:c2i.ões cc contrário, c~

ta I1eso:"uçào entrará eu vigor na data de SLa pdlica,~ão, rctroagi~
do seus efeitos a 21 de ;'oveebro de 1.985.

Sala das sessães, aos 17 de .'ever eí.r o de 1.S86

(J~{k1)\
Donizete Delorenzo 2ibeiro do Valle

"residente

Vice-iTesidmute

~ -<>=:rezx::r=: 7217' ~

J\ntônio Carlos lv'oreno
Secretário
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RESCLuÇA'c 1Tº 04;86

FILLU-SE li unÃc DCS 1fl.':'1"'\DG'lES De BRASIL"

A l•.esa da Câaar a i,unicipal de Guaranésia, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas por lei, apresenta ao ~~grébio~1(;ná-'

rio a seguinte
ú:;SCLUÇAC

Art. lº - .~ Câflara I;unicipal de Guaranésba fica filiada à

União dos Vereadores do Grasil •
.~ Uruco - A Sâoara Municipal contri.uirá coa 1 (um) salá-'

rio oinimo por senes tr e a titulo de contribuição.

Art , 2º - C paF.ac.c"+,0·'o;'.r';) ser ef etuado atrwés da rede

boucária (ordee de pagaoento, DeC, etc.) cu po intercédio da =cpresa

Brasileira de Correios e:eléi'T8fos (vale post al ) ou diretaeente à

entidade •
.~rt. 3~ - _~sdespesas decorr eut cs dest a Resolução correrao

,)or conta de dut8"ões próprias do or çamen t o iifu.tc uO r es.ect ívo e-
xercici o fí.nanccí.r c.

lírt. 49 - :icvugadas as dí sposí çóes co contrário, esta Reso

Iuçao entrará em vigor na data de sua puulicação.
~ala das sessões, aos 24 de ?cvcreiro de 1.9J6.

Doní z.et e DclcrcLzo :~ibciro
"residente

. I

do Vàllle

\ \.\ .. '
'l'ér ci o I'or-t o

Vice-::Tesidente

Antônio Carlos Ior cno
Secretário
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RESC.U)\C 112 05/86

A 1\;esa da Câoara ;.:unici~a1 de Guaranésia, faz sa.ier que a
Câmara Lurücipal de Cuar anéaí a, n os t orrios da Ler Conpl or.en tar u" %0
de 02/CfI/75, codificada pela .Lei )OC1f!lcceutilr ne 3f.::ele 13;11/79, e I

Lei :';coplementar 45 de 14;12/Gó, 'Jeu couo pela .Lei J.CLJp1ementar nº
50 de 1::1/12/85, :3.t!:'VlüU e ,~la jJLvr.lu1f;a a seguinte

, . ,r-'
Ú ""~ "-' l. ~ U :s' •."i \.,

coapr ecr.dcndc c .sL~i..,si:..i c C3rtt i'ixp t: -i~!~:'i,~~/(,J.),•..assa a ter os se-

[uintes \alorcs:
a) - ~;u~siC.io .ixc : cr.sal , ••••••.•.•••••••• Cz$ -564,27-

~oma •.••••..••........................................ ". .. .. .. ':;z:"j",-l. 692, 00-
..'~rt. 3ç:' - ~, »ar t c varí âvc'l 0-0 sLl·.jsI·~(i c, :~illC cor r esponder á

a 2/3 (diJ:bs terços) da rcr~Gr;cra,~(i ~l ia.i , ou scj a , i:;z~,-1.1.zo,53-(Eum

mil, cento e vinte e oito cru~adcs c oiucocnta (' tres centavos), se-
rá correspondente ao c copar cc í ncnt e cfctiYC -lo ':crc,?;c:'c,r às reuni~cs
or ó í.nér í as e à sua par Lü:i,'Ja,;;ãc Lei! v<t['; ('23.

-:'ar~grafo 'Jnico - l Y11c::~ ,lcc '~':'~::Jsessão ordinária, será ~
jri'tido, dividindo-se o tetal do SJ::sf lia var í ávo.l pelo nüner o de reu-
niões ordinárias realizadas dur ant e o nôs ,

Art. 4º - 1. r enuncraça c. cenc í Orlada no artigo 2º desta Reso
lução, sera paga oensaloente.

Art. 5º - As reuniões extraordinárias serão remuneradas até
o oáximo de 04 (quatro) por oês.

-Continua-



eâmata Q)l1urticipa(de guatartéBia
- MINAS GERAIS -

-Continuação-
Parágrafo Iln í co - l v",-, (ir ;C' 'J?3 r cuní.ao extraordinária a-

tribuido a cada Vereador presente ~ rcu~i80: será obtido aplicando-se
os ~Jerccntuais estabelecidos r.o ar t í gc -1 lia ~.ei ~d;rplClJcntal' nº 25 I

de 02/07/75, observados os liGli t es popol ací onaí a ue cada ur.acf pí o, I

soor e o valor atriouido da r eurrí ac ,:::'.r-,c.· ~itAria a ; ::>::,JutDdo:::staã.ual

Art. 6 º - Ao Pr cs í dent e da 88L"3r8 será paga ner.sààr.cnt e a
importância de Cz$,-Ll28,53-(Hum oil, cent c e vinte e oito cruzados e
cí.ncocn t.a e três cent.av os ) , alá: dos seus suosr dí os , o que corr es oon-

de a :':':/3 Uüis t er ç os ) ua reLtunera~'ão de cada vcr eador , a titulo de '
verba úe .icpreeent açao, ele acoruo cou a dcLí.oer açao n: ..:65/83 da lesa
da i~sSGLjl~ia ~c~i61a ti vC1 L ':s t aúo de ~',.inas Gerai s ,

~rt. ~ - ~s dcs~es8s Jccúr entes la exccu,;ão CesLa ~GSGlu~
- -;ao, Jorrerao à conta Ie .et;"C'cs P{'(';:.êi,",scu;daotes uc lr"ac;entu iT,;!;

gente.

~a+a das '~. os 07 dP
._','bril1c 1.JdG.C ~ 1 J

.' .') '//!1 f A/ .' -, 'k VL ~
JoLizctc ~21Drcr,zo ",ibeirc do Valle

'!icc- r csí dent.e

~C?70

Antonio 8arlos r, or eno
Secretário
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RES(;LUC~C 11Q 05/86

A Mesa da encara vuní.cí pal de Ouarar.éaí.a, elaborou a pre-
sente Resolur;ão, obedecendo ao que estabelece a Lei Coop}(:[lentar nº
50 de 19/12/B5 e às instru~ües :or'lecic.as pe'l o :'3:\1' •

.2elas instruções do U\i:, tendo (;[1 ví st.a a ililpossiiJilida-
de de se apurar a arrecadação airida cr; 1.9,;(;, )nr8 fins :lc cal cuLar
a r oouncraçao (substdí o) nensa.l "!~S "ereador es n o ~)~iDCiro senes tr e
de 1.986 (à ::nrtir de 12 ue Janeí ro r, dever Janos fazer os cál cubos
dos subs Iúí.oa à.cs Yercad orcs COE] case na .'.rrecada,;ão do Senestre
:e ]i'85 e elaborar uc':- ::cc:clu"ãc para esse ~'io que viGorará até Ju-
nho de 1.986.,}J Ju'Ir.o de l.JUE:, atr-avés dos T',rüancetes nenaaí s da

:'r,~:fcltura, t er cnos '3 ar.r ecadaça o de Ir :':ccestrele 1.936 e clue ser
Vil"3 de base par a est·"r::l(,:~crTos os '.>liJsii1jos elos Vereadores para o

1 ~~erj~cstrc G.C 1.96G, c on ~J:~scL8 'ú'I'(3c81a:]3o efetiva, de ccnfoToi-
da.le COLl 0cue eat abe.Lece a Leí Jor.;plenentar nQ 50.

~ o que t en esta tesa a Justificar sobre esta Resolução.

Secretaria da Câmara I'unicipal de Guaranésia, aos 07 de
Abril de 1.986.

"----~- ~.~~
Donizete

~/Jt/it I'} ('i./_ i / ,1 /(1 I.
'&!(Mi~1;-/l< ~_
o v , ..

Delorenzo Hibeiro do Vallé
{residente
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RESCLUÇÃO NQ 06/86

"'\TUALIZ.~ OS SUBSIDIeS DCS VEREADORES
E D,~ l1J'l'BAS PI1CVID~CIAS"

A Mesa da Câmara Municipal de Cuaran~sia, faz saber que a
Câmara ~unicipal de Cuaran~sia, nos termos da Lei Complementar nº '
26 de 02/07/75, modificada pela Lei Complementar nQ 38 de 13/11/79,
e Lei Complementar 45 de 14/12/83, bem como pela Lei Complementar
n2 50 de 19/12/85, aprovou e ela promulga a seguinte

RESOLUÇÃC
Art. lº - :'icareajustado a partir de lº de Julho de

1.986, a remuneração dos Vereadores da Câmara Municipal de Cuaran~-
sia - I.lG.

Art. 2º - A remuneração de que trata c artigo anterior,
compreendendo o subsidio (parte fixa e variável), passa a ter os se
guintes valores:

a) - Subsidio fixo mensal •..•.••..•••.•••• Cz$-1.148,33-
b9 - SubsIdio Variável mensal ....•.••.•••• Cz$~.296.67-

Sama. . . . . • • • • . • . . . . . . • • . • . . . . . . . . • . . • Cz$-3 .445 t 00-
Art. 3º - A parte variável do subsIdio, que corresponderá

a 2/3 (dois terços) da remuneração total, ou seja, U2$-2.296,67-
(Dois mil, duzentos e noventa e seis cruzados e sessenta e sete cen
tavos), será correspondente ao comparecimento efetivo do Vereador
a todas as reuniões ordinárias e ê sua participação nas votações.

Parágrafo Unico - O valor devido pelo coupar ec.ínent o a c,!!
da sessao ordinária, será obtido, dividindo-se o total do subsIdio
varIável pelo n~mero de reuniões ordinárias realizadas durante o
mês.

Art. 42 - A remuneração mencionada no artigo 2º desta Re-
solução, será paga mensalmente.

-Contlinua-
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-Oon tinuaçã O-

Art. 5º - As reuniões extraordinárias serão remuneradas a-
té o máximo de 04 (quatro) por mês.

?arágrafo ~nico - C valor devido pela comparecimento a ca-
da reunião extraordinária, será obtido pplicando-se os percentuais '
estabelecidos no artigo 4º da .•..ei Complementar nº 25 de 02/07/75, o~
servados os limites populacionais de cada ~unicipio, sobre o valor ~
tribuido da reuniãe extraordinária do Deputado Sstadual.

Art. 6º - Ao Presidente da Câmara será paga mensalmente a
importância de Oz$-2.296,67-(Jois Wil, duzentos e noventa e seis cr~
zados e sessenta e sete céntavos), além dos seus subsidios, o que
corresponderá a 2/3 (dois terços) da remuneração de cada Vereador, a
titulo de Verba de Jepresentação, de acordo com a deliberação n2 265/
83 da j"esa da Asseobléia legislativa do ~stado de !.:inasGerais.

Art. 7º - As despesas decorrentes da Execução desta Resolu
ção, correrão à conta de dotações pr6prias constantes do Crçaaent o
vigente.

Art. 82 - Revogadas as disposições eo contrário, esta Res~
lu~ão entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus e
feitos a lº de Julho de 1.986.

S'~':::::::~O~de~I:~1.986.
Doní zcte Jelorenzo Iií beiro do Valle

.r eaí dente

tljp
l'ércio Port o

Vice-::Tesidente

~.--.-o
Antônio Carlos !,loreno- Secretário
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RESCLUCÃC"Nº 06/86

""r~T',", -' T-? 1\
,l .•• dn.,i...;.,1. .••H CS S~lBSIr;ICS DCS 'V"SRS:.:c.n:.:s

:\ Lesa ela Cânar-a lunicipal de r;uaranésia, elaborou a prese~
te Ilesoluç:ão, obedecendo [lo'lue estabelece ::I Le í Conp'lcnerrt ar' uº 50 '
de 19;12/85 e às instruções fornecidas pelo UH'.

PeLas Lnstru ç oos c,o L'.), t cnúc CLi ví s t a a ir.;possibilidade

de se apurar a arrecadação aí nda em 1.986 »ar a fins de cai cul ar a re-

ounera<;ão (suos Id í o) mensal dos Vereadores no segundo senes tr e de
1,986 (à partir de 19 de Julho), devcr í anos fazer os cál cul os dos sub

sf dí cs dos Vereadores COD Lase na "rrecada,ião do l~ '~erJestre de 1.986

G ãlãBonân limá Resclu",ão ~a:a esse fim que Yi~orará até Dezecbro de
1,80S. SD Janeiro de 1.987, atr-avés elos 3nlancetes nensaí s ua "refei-
tur a , t er cuos a arrecad8,i80 do 2Ç ecnestr c de 1.98f: e que ser rr ã de

base para est.abc.lecernos os su bsf dí os dosi':re~dores para o Ir senos-

tre de 1.987.

~ o que ter: esta ;,esa a justificar scor e esta ~\esolução.

Secretaria da CâLara :.llr.icipal de Cuar anéaí.a , aos 11 de

Asosto de 1.986.

(l~/~ r& c{}1J/(
Doní zeue JGlorGnzo .u ocí r o do Valle

Pr eaí den t e
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R:':SlLUçKo NQ r,J1/86

A Cêmara 1linicipal de Guaranésia, usando de
suas atribuições, por seus Vereadores, decreta e promulga
a seguinte

RESOLUÇÃO

Art. lQ - Fica concedido o TItulo de Guara-
nesiano Emérito ao ilustre Ir. Constâncio Pereira )ias.

Art. 2Q - Revogadas as disposições em contrá
rio, esta Resolução entrará eo vigor na data de sua public~
çao •

.' ,



./

eâ.ma.ta. Q)11~nicipa.[de g~a.ta.né8ia.
- MINAS GERAIS -

Sr. Presidente:
A pessoa que pret endenos homenagear com Titulo de

Guaranesiano Emérito, vai de encontro às justas distinções que e~
ta Casa pode oferecer a um bomeo, nosso conterrâneo.

Nosso liomenageado é o Ir. Constância ?ereira Dias,
que no Brasil e no exterior trabalhou para o engrandecimento do
Cooperativismo, em um fraternal Associativismo, sob a oandeira de
unir forças e recursos para fortalecimento dos produtores co ge-'
nü.

Em ~aranésia, figura coao uma das grandes expres-
soes que com a dinâoica que lhe é peculiar, acelera o progresso
de nossa terra. como.residente da Fábr í ca de 'I'ec í dos Santa I,:arg!
riãa. indústria de tecelagem das mais tradicionais de ~inas Gerais,
dando emprego a Dais de 300 empregados e coo UDa grande ampliação
de sue parque industrial. que fará ainda mais crescer seu quadro
de funcionários.

Al~w d.edar eoprego a inúmeros guaranesianos que ~
sustentam suas fao!lias, evitando o êxedo urbano. taobém o Ir.
Constâncio ~om sua indústria. colabora significativamente na arr~
cadação de iopostos e tributos para a municipalidade.

Por essas rações sentimos orgulhosos eo fazer-lhe
esta homenacem
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RESOLUÇÃO Nº 08/86

ÀPRCVA Tll~LC D= CIDADÃ GUASANESIANA

A Câ@ara Municipal de Guaran6sia, usando de
suas atribuições legais, por seus Vereadores, decreta e
proDulga a seguinte

nESCLuçÃO

Art. lº - Fica concedido o título de Cidadã
Guaranesiana a ilustre Irmã Lilian Terezinha Pimentel.

Art. 2º - Revogadas as disposições em 8ontr~
rio, esta Resolução entrará em vigor na data de sua public~
çao,
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RESCLUÇÃC N2 08/86

.mSTIFI CATIVA

Sr. Presidente:
Nada mais justo e de profunda solidariedade e pensamento

cristão, eD reconhecer nas pessoas ~Dildes e que viveD nuD anoni-
mato, do que como reconhecimento dar o maior titulo que o Poder 1~
gislativo dispõe, tal qual o T!tulo de Cidadã r~aranesiana, a Irmã
lilian Terezinha Pimentel, pertencente à Ordem das Irmãzinhas de I
maculada Conceição.

Irmã lilian, com 60 anos de idade, nasceu em Bragança
iUlista - SP, filha de José Angelo ?imentel e Ana Tavares Silveira
rimentel, veio do Rio de Janeiro para Cuaranésia eo Setembro de
1.963, quando era ~esidente do Asilo o Sr. Benedito de Castro.

Ela tem dedicado seus dltimos 25 anos de vida, à carida-
de, servindo com dedicação, presteza e humanidade aos asilados do
~silo são Vicente de =~ula de Guaranésia. ror estas razões, nada
Dais justo e comovente fazerem esta singela homenagem.

Cuaranésia, 11 de Agosto de 1.986.

//
L/ ~ ,"e.> /,11 /Il;~~ ///{fh/~
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RESCLUÇÃC Nº 09/86

"DI31'0E SWilS A Al'LJ\LE:\ ,1ic ]CS SUJSI'JI CS E
VE3BA DE nS:'RSSJ;'l'A;ÃC De ?EEFZI'l'C E VICE-
?iiI:·FEIfr C"

11 Mesa da Cânar a LL'nicipal de íiuaranésia, no liso de suas atri
buições legais fundanen t ada na Lei GOf.lplecentar nº 16 de 08/07/86, faz

saber que a Câf.lara Lunicipa1 aprovou, e ela pr oou.lga a seguãrrt e :

Art. lQ - la subsIdias do ~refeito e Vice-?refeito fica0 atua
Lí zados a partir de C9 de ju Ih o de 1986, c onf orne o disposto nesta ~es.e

lu,ão.
Art. 2" - C valor do subs íuí o do Pr ef eí t o ser á de

Cz$-15.634,00-C:;,uinz,e ní L, seissentos e tr í.nt.a e quatro cru-aô os ), cor-

r capcnden te a 30% (trinta por cent o) da re8UDera~ã odes Deput ad os à As-

sceb1óia LcgiGlativa do Estado de Linas Gerais.

r8r~[?rafo 0nico - C Suosldio do Vicc·';rcfei to ser é de

CzE-3S0é.i,5C-('.Lrês mil, ncvccent os e cito cruzados e cí.ncoent a centavos)

que representa 1/4 (uc ~uarto) do fixado para o "refeito.

Art. 3º - A verba de representação do I'refeito ~unicipa1 de
r~aranésia, ser~ o equivalente a 2/3 (dois terços) dos subsIdios que re

cebe , pagos raensal nent e , COE, inicio a par t í.r de 09 de ju Ll,o de 1986,

cor r csp onden t e 8 quaut í a d(;:;z~-lOA2~,G6-(Dez ní L, quatrocentos e vinte

e ~ois cruzados e ses~enta e seis centavos).

Art. 4º - As despesas com a execução desta Resolução correrão

à conta de dotação pr6pria do orçamento vigente.

Continua.
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Oont ínuaçao,

Art. 5º - -,,5-:;a..eso.luçao eotrará co vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as dlSposições em Gontrário.

Sala das seS5úes, aos 22 de AGosto de 1.986.

~~~~i1~
Donízet e Dol or enzo úGcirü de Valle

.?.rcsá dcnt c

JM1~ ~~
'í'ér c í o Por t o

Vice-I'rcsideotc

~otôoio Carlos· o CDe
,;c;;retário
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RESCLUçKc Nº 09/86

"DISPÕE SCBriI~ A, Nl'UHIZA';Kc DCS ::'UBSI:;ICS E
'f "L'Â JI: r,::n:~íLTT,Çi,C Dl P5'::FEITC Ti VICE-
,RI:F:::I'TV'

JUSl'IFICATIV',-------------
Est.anos apresentando ao ~lcr;áric a pr esen t c Resolução rara

fins de atualizar os suosIdics e verbas de re)rcsentação Jú lrefeito
e Vice-I'refeito Luuí.cí oal , cc obedi êncí.a ao que dispõe a ~ei Goople-

mentar lJ' 16 de Od de julho de 1,,66, que estaoeleceu cr í t ér í os e no!:
mas para o cálculo dos sU8sI:lios ':103 l'rei'ci Los l.uuí c í paí s e!ices-
.:'refei tos.

A referida :::'ei'Joop1erúente1r nº 16 estabelece ainda q..e as
Câmaras ~'unicipals deverão, na legisla;ão 8[) curso, atual í aar os sub
sIdios do rrefeito e 'lice-?rcfeito, 'JCU coac as r caoec t i vaa vcrbas
de r ecr csent aç ao , o '"ue .fei fei te conI'cr r,o 8 licsolu,;ão en pauta.

Cs cálculos foram feitos de acordo con o es tabe.Lcc í do na
.•.e i Coople[i0nt8r nº 16 '3 coe; a Decl ar açao n' 01/e6, de JS/J7 /U6, que
nos ~_'oi rorncca da pcl a \3s8fJiJl~ia 1Crlala ti va do '~staclo de .\ inas Ge-
r ai s (:;ubsI,~ios (O cu tr os '1Gr~SCl8oS '1Lr:uu:Lios ROS :)eputados C:st'lduais)

S'e" ""Õ",.'~d~/L" de 1.986.

Donizet· Delorenzo i1ibciro do Valle
.residente

':.'~rcio Por t o
Vice-Presidente

~ o 1 ~7z:Z:)
AôVlos,;oreno - Secretáno
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RESOLUÇÃO N2 10/86
"ALTERA OS ARTIGOS 22 e 3\1 DA. RESOLUÇÃO N2 09/86'

A Mesa da Câmara Municipal de Guaranésia, no uso de
suas atribuições legais, apresenta ao Egrégio Plenário a seguinte:

R E S O L U ç Ã O
Art. 1\1 - Os artigos 22 e 32 da Resolução n2 09/86, de 22 de agos-

to passam a ter a seguinte redação:
"Art. 22 - O valor do subs{dio do Prefeito será correspondente a

30% (trinta por cento) da remuneração dos Deputados à Assembléia Legisl~
tiva do Estado de Minas Gerais.

Parágrafo Único - O subs{dio do Vice-Prefeito será equivalente a
1/4(um quarto) do fixado para o Prefeito.

Art. 32 - A verba de representação do Prefeito Municipal de Guara-
nésia, será o equivalente a 2/3 (dois terços) dos subs{dios que recebe,'
pqgos mensalemante.

Parágrafo Único - Os valores dos subsídios e da verba de represen-
tação de que tratam os Artigos desta Resolução serão sempre reajustados
nos mesmos índices aplicados aos vencimentos dos Deputados à Assembleia
Legis1at±Va do Estado de Minas Gerais.

Art. 22 - Revogadas as disposições em contrário, esta Resoluçaõ en
trará em vigor, retroagindo-se a 22 de agosto de 1.986.

Sala das Sessões,
)

aos 24 de novembro de 1.986

Mc.
• ~~ Doi-:r~o Rib,iro do Vall,-Pr"id,nt'

Tércio Porto - Vice-Presidente

~ e~·O
ll\6J{ioCarlos Moreno Secretário
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RESOLUÇÃO NQ 01/87
"ATUALIZA OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES

E DÁ OUTRAS P}iOVID~;cIAS"

A Mesa da Câmara Mun í c.í.pe.L de Guararésia, faz saber que a
Câmara :iunicipal de Guaranésia, nos termos da Lei 60mplementar nQ
25 de 02/07/75, modificada pela Lei Complementar nQ 38 de 13/11/79,
e Lei Complementar 45 de 14/12/83, bem como pela Lei Complementar
nQ 50 de 19/12/85, aprovou e ela promulga a seguinte

R E S O L U ç Ã O
Art. lQ - Fica reajustado a partir de lQ de Janeiro de

1.987, a remuneração dos Vereadores da Câmara Municipal de Guara-
nésia- jYIG-.

Art. 2Q- A remuneração de que trata o artigo anterior ,
compreendendo o subsídio (parte fixa e variável), passa a ter os
seguintes valores:

a)- Subsídio fixo mens al ,•••••••••..••••• Cz$ 1.352,21
b)- Subsídio variável mensal •..•••.•....• ~z$ 2.704,41

Soma ••••••.....•..•••••••...•.......• Czf 4.056,62
Art. 3Q - A parte variável do subsídio, que em-responde-

rá a 2/3 (dois terços) da remuneração total, ou seja, Cz$ 2.704,41
(Dois mil, setecentos e quatro cruzados e quarenta e lli~ centavos.),
será correspondente ao compEEeciwento efetivo do Vereador a todas
as reuniões ordinárias e à sua participação nas votações.

§ Único- O valor devido pelo comparecimento a cada ses-
sao ordinária, será obtido, dividindo-se o total do subsídio variá-
vel pelo número de reuniões ordinárias realizadas durante o mês.

Art. 49 A remuneraçao mencionada no artigo 2Q desta
Resolução, será paga mensalmente.

Art. 5Q - As reuniões extraordinárias serao r-emuner-adas

até o máximo de 04 (quatro) por mes.

continua
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Continuação

S Único - O valor devido pelo comparecimento a cada reunião
extraordinária, será obtido aplicando-se os percentuais estabeleci-
dos no artigo 4º da Iei Co.plementar nº 25 de 02/07/75, observados
os limites populacionais de cada Kunicípio, sobre o valor atribuí-
do de. reunião extraordinária do De put ad o c~stadual.

Art06º- Ao presidente da Câmara será paa mensalmente a im-
portância de Cz$ 20704,41 (Dois mil, setecentos e Quatro cruzados e
Quarenta e um centavos), além dos seus subsídios, o Que correspond~
rã a <:1/3(dois terços) da remuneração de cada Vereador, a título de
verba de Representação, de acôrdo com a deliberação ns 265/83 da ]\'e
sa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Art.7º - As despesas deconentes da Execução desta Resolução
correrao à conta de dotações próprias constantes do Orçamento vigen-
te.

Art.8º - Revogadas as disposições em contrário, esta Reso-
lução entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos a lº de janeiro de 10987.

Sala das sessões, aos 16 de Fevereiro de 1.987.

rr ê~ ,i'&LG =1YÃmo HEIUANY 'S
-residente .>

\ , i ((li
:. CU,~\l,

JOAO CARLOS DE CAF'! ALT"O
Secretário.
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dí3 28/12/72, inciso XII, 8 88-'

e

Art. lQ - ?ica apr ovao o o 8cnvênic ce.l eor ado Cr:-CTC c ov er s
no de ~s"'cadG de L~inas ,.;rcrai s, at r avés da Secr ct ar i a ue Estado ó os rr ai s

artes, c a Fr cfci tur , Luúicii.Jal de Guaran.ésia, oar a dese.iv cl ver c

FA.AOS.
Art. 2º - Jevcgadas as di )088 eu c cnt r ár i o, esta 2880-

Luçao entrará ea v~roaginQo seUs efeitos a 02/01/86.

16 de Fevereiro de 1.Sb7.

residenter: 'Dqz/h~/Á
~lo~c~zo "'i"'=,ro~ ;iO~ "a 1-0.-/\... ..J..LJ~vL ....;t ..• ..LÇ~l -"'-l ••..IV_ - U' ',.L v
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oruinária, será ootido, uiviilndo-se o tOLal do subsidio variável o
n.íner o cc r eun.í ócs or d.ínár í a s nea l i zadas (:'-;_lrfurte C r.ês .

Art. 4º - A re8uner8ç~o ccncicnada no artigo 2º ciesta 3esclc
~ao, será paga oensaloen~e.

Art .. c:º - Às r eun i oes ext r a ordí nár í as ser a o r enuncr adas 8L;8

c 8~xiso ie 04 (~uatrc) por üês.
-:jcntinu8-
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RESOLUÇÃO NQ 04/l37

"APRCV:iC CGJVENICC:LEBR',DCm:TRE .~ PREFEI-
TURAkm:rCIP .•iL D.8 GUARANESIAE A ASSOCIAe!O

BElJEFIGE1iTEFERNANDOCSCRIO"

A Mesa da Câmara !iunicipal de Ouar anéaí a , faz saber que a '

Câmara Municipal de Cuar anésí a, nos termos da Lei Complementar nº 03

de 28/1.2/72, inciso XII, do artigo 54, apr oveu e ela proml[;a a se-'
guinte

R :, S C 1 li çÃ O

Art. lº - Fica a provado o Conv~nio celebrado entre a ~e-

fei tura l.uní cí.pal de Guaranésia e a Associação Beneficente Fernando O

sério, para o uso da Biblioteca Municipal "ALBERTO:':lr3".

Art. 2º - Revogadas as disposições co contrário, esta ~eso-

lução entrará eo vigor na data de sua publica~ão.

Sala das sessões, aos 20 de Novembro de 1.987.

-J~~
I'residentes

~?/ ·····2Wy&W=i
Donizete Delorenzc Ribeiro do val1~
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ATUALIZA SUBsfDIOS DOS VEREADORES

A Mesa da Câmara Municipal de Guaranésia, faz saber
Que a Câmara Municipal de Guaranésia, aprovou 8 ela promulga e seguinte

R E S O L U ç ~ O
Art. lº Fica, reajustado em 70,28%(setenta virgu-

la vinte e oito por cento). a portir de OI/janeiro/S9, os s~bs~~ios dos
Vereadores, sa seguin~e forma
a) Subsidio fixo mensal •••••••••••••••••••••••••••••••••••
b) Subsídio fàEiével mensal •••••••••••••••••••••••••••••••

T O i A L

NCIt$ 56,76
NCz$113,52
NCzSl70.28.

Art. 2º - A parte veriável do sUbs{~io, que corres-
ponderá a 2/3(dois terços) da remuneração total, será correspondente '
ao comparecimento efetivo do Vereador em todas às reuniões c à sua pa~
ticipação nas votações.

§ lº - O valor devido pelo comparecimento a cade
reunião será obtido, dividindo-se o total do aubsidio variável pelo nu
mero de reuniões realizaóas durante o mes,

§ 2º ',"filãoserão remuneraaas as reuniões extra-ardi
nárias.

Art. 3º - Ao Presióente da Câmara, será paga mensal
mente a importâncie de NCz$113.52(cento e treze ce.zados novos e cin-'
ouenta e dois centavos), corresponàente e 2/3(dois terços) dos subsi-'
dios dos Vereadores, que será acrescido. eo seu subsidie. a titulo de
Verbe de Representação.

AI _. 4º - As despesas décorrentes oa execução des-
ta Resolução. correrao à conta de dotações próprias constantes do Or-
çamento vigente,

Art. 5Q - Revogadas as disoosições ew. contrário. eE
esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. produzinoo
seus efeitos a partir de Ol/janeiro/89,'

Sala aos 73 de jc;nho de 1.989.-

- Vice-Presidente
- Secret~riD
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CÂMARA M-lJNICIPAL DE GUARANÉSIA
- MINAS GERAIS _

R E S O L U ç ~ O r,.,Ç •....'")1 ":30
- LJ _

gT~ALIZh SUBsíDIOS DOS VEREhDDRES

A MesB da Câmara Municipal de Guaranésia, faz saber
que a Câmara Municipal de Guaranésia aprovou, e ela ~Bomulga a seguinte

R E 5 O L U ç A O
Art. lº - Fica, reajustado em 3,60%(treis virgula '

sessenta por cento), a partir de Ol/fevereiro/ili, os subsIdios oos Ver~
adores, oa seguinte forma:
a) 5uosidio fixo mensal •.•.••••••••••••••••••••••••• NCz$ 58,80
b) Subsidio variável mensal ••••••••••••••••••••••••• NCzS117,60

T O T A L ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• NCz$17ó,40
Art. 29 - A parte Variável do sUbsidio, Que corr~s-

ponderá a 2/3(dois terços) da remuneração total. será correspondente ao
comparecimento efetivo do Vereador .m todaa reuniões e à sua participe-
çao efetiva nas votações.

§ 1. - O valor devido pelo comparecimento a cada re~
nião será obtido, dividindo-se o total do subsidio variável pelo número
de reuniões realizadas durante ames.

§ 2. - Não serao remuneradas as reuniões extra-ordi
nárias.

Art. 3º - Ao Presidente da Câmara, será paga mensal
mente a importância de NCz$117,60(Cento e dezessete cruzados novos e
sessenta centavos), correspondente a 2/3(dois terços) dos subsidias dos
Vereedores, que será acrescido ao seu subsIdio, a titulo de Verba de Re
presentação.

Art. 42 ~ As despesas decorrentes da execução desta
Resolução, correrão à conta de dotações próprias constantes do Orçamen-
to vigente.

Art. 5º + Revogadas as disposições em contrário, s~
ta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus
efeitos ~ partir de Ol/fevereiro/1989.

Sala das sessEes, aos 23 de junho de 1.989.-

- Presidente
- Vice-Presidente

Secretário
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CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
- MINAS GERAIS -

R E S O L U ç ~ G

ATUALIZA SUBsfDIO DOS VEREADORES

A Mesa da Câmara Municipal de Guaranésia faz saber
Que 8 câmara Municipal da Guarenésia apropou, e ela ~romulga a segui~
te

R E 5 O L U ç ~ O

Art. lQ - fieB, reajustado em 6,09%(Sai~ virgula '
zerD nove por cento}. a partir de ol/março/B5, os Subsidios dos Vere~
dores. de seguinte forma:
a) Suosidio fixo mensal ••••••••.••••••••••••••• NCz$62,38
b) SUbsidio variável mensal ••••••••••••••••••••• NCz~124.76

T O T A L •••••••••••••••• NCzSIB7,14
Art. 2Q - A parte variável do subsidio, que corre~

ponderá a 2/3(dois terços) da remuneração total, será correspondente
ao comparecimento efetivo do Vereador am todas reuniões e à sua parti
cipação nas votações.

§ IQ - O valor devido pelo comparecimento a cade •
reunião sera obtido, dividindo-se o total do subsidio variável pelo I

numero de reuniões realizadas durante o mes.
§ 2º - Não serao remuneradas as reuniõas extra-or-

dinárias.
Art. 3Q - Ao Presidente da Câmara, será paga mensal

mente a importância de aCzS124,76(cento e vinte e quatro cruzados no-
vos e setenta e seis centavos), correspondente a 2/3(dois terços) dos
subsidias dos Vereadores, que sera acrescido ao seu subsidio, a titu-
lo de Verba de Representação.

Art. 4º - As despesas decorrentes da execuçao OBS~P
ta Resolução, correrão à conta de dotações próprias constantes do Or-
çamento vigente.

Art. 5º - Revogadas as disposições contrárias, e&-
ta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. produzindo
seus efeitos a partir ~e Ol/mcrço/1989.

Sala das sessões, aos 23 de junho de 1.989.-

~

-./ - Presidente

~ - ""-':"""", , , - 5ec:retar~o



R E5 O L U ç ~ O 04/89

ATUALIZA SUBsíDIO DOS VEREADORES

A Mesa da Câmara Municipal de Guaranásia faz saber
que a Câmara Municipal de Guaranásia aprovou, e ela promulga a seguiE
te

R E S O L U ç ~ O

Art. lQ - fica, reajustado em 7,31%(sete virgula '
trinte e um por cento)~ a partir de Ol/abril/1989, os Subsidios dos
Vereadores, da seguinte forma:
a) Subsidio fixo mensal ••••••••••••••••••••••••• NCzS 66,94
b) Subsidio variável mensal ••••••••••••••••••••• NCzS133,88

T O T A L ••••••••••••••• , NCz$200,82
Art. 2Q - A parte variável do subsidio que corres-

ponderá a 2/3(dois terços) da remuneração total, será correspondente
ao comparecimento efetivo do Vereador em todas reuniões e à sua partl
cipação nas votações.

§ lQ - O valor devido pelo comparecimento 8 cada '
reunião ser a obtido, eividindo-se o total do subsidio variável pelo'
número de reuniões realizadas durante o mas.

§ 2Q - Não serão remuneradas as reuniões extre-or-
dinárias.

Art. 3Q - Ao Presideeta da Câmara, será paga mensal
mente a importância de NCzSl33,88(cento e trinta e tireis cruzados no-
vos e oitenta e oito centavos), correspondente 8 2/3(dois terços) dos
Subsidios dos Vereadores, que será acrescido ao seu subsidio, a titu-
lo de Verba de Representação.

Art. 4º - As despesas decorrentes da execução des-
ta Resolução, correrão à conta de dotações próprias, constantes do 0L
çamento vigente.

Art. 5Q + Revogadas as disposições contrárias, es-
ta Resoluçõa entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo'
seus efeitos a partir de Ol/abril/l989.

Sala das Sessões, aos

~P'.'id."t.~\ :=:Vice-P:esidente
)-- ~~ - Secretario
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CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
MINAS GERAIS

R [ S O L U ç A c

Atualiza Subs~~io dos Vereadores

A Mesã da Câmara Municipal de Guaranésia faz saber
Que a Câmara Municipal aprovou, e ela promulga a seguinte

R E S O L U ç ~ O

Art. lº - rica, reajustado em 9,94%(nove virgula no-
venta e ouatro por cento), a partir de Olimaio/1989, os 5UDSidios dos
Vereadores, 08 seguinte forma:
a) Subsidio fixo mensal •••••••••••••••••••••• NCz~ 73,59
b) Subsidio variável mensal •••••••••••••••••• NCzS147,16

T O T A L ••••••••••••••••••••••••••••••• NCzS220,77
Art. 22 - A parte variável do aubsidio corresponderá

a 2/3(00is terços) da remuneração total, será correspondente ao com-
parecimento efetivo do Vereador em todas reuniões e à sua participa-
çao nas votações.

§ 12 - O valor devido pela comparecimentc a cada re~
nião sará obtido, dividindo-e e a total do subsidio variável pelo nú-
mero de reuniões realizadas curante ames.

S 22 - Não serão remuneradas as reuniões extra-ordi-
nárias.

Art. 32 - Ao Presidente da Câmara, será paga mensal-
mente a importância de NCz5l47,l8(Cento e Quatenta e seta cruzados •
novos e dezoito centavos), correspondebte a 2/3(dois terços) das Sub
sIdios dos Vereadores, Que será acrescida ao seu subsidia, a titulo
de Verba da Representação.

Art. 42 - Para atender as deppesas decorrentes desta
Resolução, serão utilizados recursos constantes 00 Orçamento vigante.

Art. ~º - Revogeoas as disposições em contrário, es-
ta Resolução entrará em vigor na data oe sua publicação, produzindo
seus efeitos, a partir de Ol/maio/l.969

Sela oas sess~es, aos 23 de Junho de 1.989Q-

- Presidente
- Vice-Presidente
- Secretário



I,
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ATUALIZA SBBBiomo E VERBA DE REPRESENTAÇ~O
DO PREFEITO MUNICIPAL E VICE-PREFEITO

A Mesa da Câmara Municipal. faz saber que a Câmara
Municipal de Guaranési., aprovou e ela. paomulga a seguinte

RESOLUÇ1iO:

Art. lº - Fica, reajustado em 70,28%(setenta virg~
la vinte e oito por cento), o SubsIdio do Prefeito Municipal de Gu~
ranésia, a partir de 01 de janeiro de 1989, sendo o seu valor mensal
de NCz$1.232,18{Hum mil, duzentos e trinta e dois cruzados noves e
dezoito centavos).

§ Único - O SubsIdio do Vice-Prefeito Municipal de
Guaranésia. reajustado em igual percentual. sendo o seu valor mensal
de ICz$308,05{Trezentee e oito cruzados novos e cinco centavos), co~
respondente a 25%{vinte e cinco por cento) do SubsIdio do Prefeito
Municipal.

Art. 2º - As verbas de Representação do Sr. Prefei
to Municipal e do Vice-Prefeito Municipal. correspondem a 100%{ cem
por cento) de seus respecii •• s subsIdias.

Art. 3º - Para atender as despesas decorrentes de~
ta resolução. serao ut*1izados recursos consignados no orçamento do
corrente exercIcio.

Art. 4º - Revogadas as disposições em contrária. '
esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. produzi~
do seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 1989.

Sale das Sessões. aos de de 1989-------
(Presdiente)

(Vice-Presdiente)

(Secretário)
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R [ SOL U ç ~ [

AUTAlIZA SUBsfDIO E VERBA DE R~PRESENTAÇ~C
DO PREFEITO MUNICIPAL E VICE=PREFEITO

A Mesa da Câmara Municipal, faz saber que a Câmara
Municipal de Guaranésia, aprovou e ela, promulga a seguinte

RESOLUÇl\O
Art. 19 - Fica, reajustado em 3,60%(treis virgula

sessenta por cento), o Subsidio do_Prefeito Municipam de Guaranésia,
e oartir de 01 dE fevereiro dE 1989, sendo o seu valor mensal de NCz
Sl.276,53(Hum mil, duzentos e setenta e sees cruzados novos e cinque~
ta e treis centavos).

§ Único - O Subsidio do Vice-Prefeito Municipal de
Guaranésia, reajustado em igual percentual, sendo o seu valor mensal
de NCzS319.13(trezentos e aezenove cruzados noves e treze cBBtavos),
corresoondente a 25%(vinte e cinco oor cento) do Subsidio do Prefei-
to Municipal.

Art. 2Q - As verbas de Representação do Sr. Prefel
to Municipal e do Vice-Prefeito Municipal. corresponoem a 100%( cem
po~ cento) de seus respectivos Subsidios.

Art. 39 - Para atender as aespesas decorrentes da
presente resolução. serão utilizados recursos consignados no pr~8ment6
do presente exercicio.

Art. 4Q - Revogadas as disposições em contrário,
esta re8Gw9ção entrará em vigor na data oe sua pUblicação, produzindo
seus efeitesa partir de 01 de 6evereiro de í989.

Sala das Sessões, aos ~OE jur.ho de 1989

(Presidente)

(Vice-Presidente)

(Secretário)



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
- MINAS GERAIS -

p ~ 5 C L L ~ r c

ATUALIZA SUBsfDIO ~ VERBA DE REPRES[NTAÇ~O
DO PREFEITO MUNICIPAL E VIC~-PREFEITC

A Mesa da Câmara Munici~al, faz saber que a
Câmara Municioal de Guaranésia, aprovou e ela, promulga a seguinte

RESOLUÇÃO

Art. 19 - Fica, reaj~stado em 6,09~(Seis virgula
zero nove oor cento;, o Subsidio do Prefeito Municieal de Guarané-
sia, e partir de 01 de março de 19B9, sendo o seu valor mensal dE
~Cz$1.354,27(Hum mil, trezentos e cinouenta e Quatro cruzados no-
vos e vinte e sete centavos).

§'Único - o Subsidio do Vice-Prefeito Municipal
de Guaranésia, reajustado em igual percentual, sendo c seu valor
mensal de NCzS338,57(Trezentos e trinta e oito cruzados novos e
cinquanta e sete centavos).

Art. 2Q - As verbas de Representação do Sr. Pr~
feito Municipal e Vice-Prefeito Municipal, correspondern a 100%
(cem por cento) de seus respectivos Subsidios.

Art. 39 - Para atender as oespesas oecorrentes
desta resolução, sarao utilizados recursos consignados no orçame~
to do presente exercicio.

Art. 4Q - Revogadas as disposições em contrário
esta Resolução entrará em vigor na data;de sua publicação, produ-
zindo seus efeitos a partir de 01 oe março de 1989

Sala das Sessões, aos 23 de de 1989

(Presidente)

(Vice-Presidente;

(Secretário)



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
- MINAS GERAIS _

p. _ S C L U ç Ã C

ATUALIZA SUBsíDIO E VERBA DE REPRESENTAÇÃC
DO PREFEITO MUNICIPAL E VICE-PREFEITO

A Mesa da Câmara Municipal, faz saber aue a
Câmara Municipal de Guaranésia, aprovou e ela, promulga a se-
guinte

RESOLUÇ1tO

Art. lº - Fica, reajustado ew. 7,31(sete virgs
la trinta e um por cento), o Subsídio do Prefeito Municiaal de
Guaranésia, a partir de Dl de abril oe 1989, sendo o seu valor
mensal de NCzSI.453.26(Um mil, quatrocentos e cinquenta e treis
cruzados novos e vinte e seis centavos).

§ Único - O Subsídio do Vice-Prefeito Munici-
pal de Guaranésia, reajustado em igual percentual. sendo o seu
valor mensal de NCzS363.32(Trezentos e sessenta e treis cruzados
novo. e trinta e dois centavos).

Art. 2~ - s verbas de Representação do Sr. '
Prefeito Municipal e Vice-Prefeito Municipal. correspondem a
100%(cem por cento) de seus respectivos subsídios.

Art. 3º - Para atender as despesas oecorrentes
da presente Resálução, ser~o utilizados recursos consignados no
orçamento do presente exercício.

Art. 4º - Revogaoas as; disposições em contrá-
rio, esta Resolução entrará em vigor na data oe sua publicação,
produzindo seus efeitos a partir oe Dl de abril de 1989.

junho de 1989

(Presidente)

(Vice-Presioente)

(Secretário)



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
- MINAS GERAIS -

R E S O L U ç ~ Q : 'J/ c c

ATUALIZA SUBsíDIO E VERBk DE REPRESNETAÇ~C
DO PREFEITO MUNICIPAL E VICE-PREFEITr

A Mesa da Câmara Municipal, faz saber que a
Câmara Municipal de Guaranésia aprovou, e ela, ~romulga a se-
guinte J!

RESOLUÇll:O

Art. lº - Fica, reajustaoo em 9,94(nove virgu-
la noventa e ouatro por cento), o Subsidio do Prefeito Munici~al
oe Guaranésia, a oartir de Dl oe maio de 1989, sendo o seu valor
mensal oe NCzSl.597,71(Hum mil, Quinhentos e noventa e sete cru·
zados novos e setenta e um centavos).

§ 6nico - O Subsidio do Vice-Prefeito Munici-'
pal de Guaranésia, reajustado em igual percentual. sendo seu va-
lor mensal de NCzI399,43(Trezentos e noventa e nove cruzados no-
vos e quarenta e treis centavos).

Art. 2~ - As Verbas de Representação do Prefel
to Municipal e Vice-PrefEito Municipam, corresponoem a lOO%(cem
por cento) de seus respectivos subsidios.

Art. 39 - Para atender as oespesas decorrentes
da execução da Presente Resolução. serao utilizados recursos or-
çamentários do exercicio corrente.

Art. 42 - Esta Resolução entrará em vigor na
data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário
produzindo seus efeitos a partir de 01 de maio de 1989

Sala das Sessões, aos 23 de lunho de 1989

(Presiii!ente)

(Vice-Presicente)

(Secretário)



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
MINAS GERAIS -

R E S O L U ç 1\ O j1\

ATUALIZA SUBsíDIO E VERBA DE REPRESENTAÇAo
DO PREFEITO MUNICIPAL E VICE=PREFEITO

A mesa de Câmara Municipal, faz saber que a Ci
mara Municipal de Guaranésia aprovou, e ela promulga a seguinte

RESOLUÇ1fo

Art. lº - Fica, reajustado em 24,B3%(vinte e '
quatro virgula oitenta e treis por cento)o Subsídio do Prefeito M~
nicipal de Guaranésia, a partir de 01 de junho de 1989, sendo o seu
valor de NCzSl.994,42(hum mil, novecentos e noventa e quatro cruz~
dos novos e quarenta e dois centavos).

§ anico - O SubsIdio do Vice-Prefeito Municipal
reajustado em igual percentual, sendo seu valor de NCzS498,61(qua-
trocentos e noventa e doito cruzados novos e sessenta e um centa-'
vos).

Art. 22 - As Verbas de Representação do Prefel
to Municipal e Vice-Prefeito Municipal, cor respondem a 100%( cem
por cento) de seus respectivos subsídios.

Art. 32 - Pera atender as despesas decorrentes
da execução da presente Resolução, serão utilizados reCUDSOS orça-
mentários do corrente ~xercício.

Art. 4º - Esta Resolução entrará em vigor na '
data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário,
produzindo seus efeitos a partir de 01 de junho de 1989.

,gz de ~ de 1989

Vd(presidente)

(Vice-Presidente)

(Secretário)



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
MINAS GERAIS -

R E S O L U ç ll: O \~) I :::',

Autaliza SubsIdio de Vereadores

A mesa da Câmara Municipal de Guaranésia, faz
saber que a Câmara Municipal aprovou, e ela promulga a seguinte

RESOLUÇ1ío

Art. lQ - Fica, reajustado em 24,83%(vinte e
quatro virgula oitenta e treis por cento), a partir de 01 de junho
de 1989, os SubsIdios dos Vereadores, da seguinte fBrma:

a) Subsídio fixo mensal ••••••••••• NCz$ 91,86
b) Subsídio variável mensal ••••••• NCzS183,72

T O T A L •••••••••••••••••• NCz$275,58
Art. 2Q - A parte varável dos subsIdio corre~

ponderá a 2/3(dois terços) da remuneração total, será correspondente
ao comparecimento efetivo do Vereador em todas reuniões e à sua pa~
ticipação nas votações.

§ lQ - O valor devido pelo comparecimento a c~
da reunião será obtido dividindo-se o total do subsídio variável pe-
lo número de reuniões realizadas durante o mes.

§ 2º - Não serão remuneradas as reuniões extr~
ordinárias.

esta Resolução
seus efeitos a

Apt. 3Q - Ao Presidente da C?mara, será paga •
mensalmente a importância de NCz$183,72(cento e oitenta e treis cru-
zados novos e setenta e dois centavos), correpondente a 2/3(dois te~
ços) dos SubsIdios dos Vereadores, que será acrescido ao seu subsIdio
a título de Verba de Representação.

Art. 4Q - Para atender as despesas decorrentes
da presente Resolução, serão utilizados recursos do orçamento veigente.

Art. 5Q - Revogadas as disposi~ões em contrário,
entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo
pãrtir de 01 de junho de 1989.

sa6a~~::;~~~e
-ê#~e--6'~/' ~ (President.e)

de 1989-----

(Vice-Presidente)

(Secretário)
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CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
- MINAS GERAIS -

- R E S O L U ç ~ O N2 13-

"ATUALIZA SUBsiDIO DE VEREADORES"

A mesa da Câmara Municipal de Guaranésia faz sa-
ber que a Câmara Municipal aprovou e ela promulga a seguinte:

R E S O L U ç ~ O

vírgula setenta e seis
sidios dos Vereadores,

a) Subsidio
b) Subsidio

Art. 12- fica reajustado em 28,76% (vinte e oito
por cento), a partir de 01 de julho de 1989, os Su,E.
da seguinte forma:

T O T A L

Nll$118,28

N~$236. 56

N~$354, 84

fixo ~ensal •••••••••••••••••••••••••
variável Mensal •••••••••••••••••••••

Art. 22- A parte variável dos subsídios corres
ponderá a 2/3 (dois terços) da remuneração total, será correspondente ao
comparecimento efetivo do Vereador em todas reuniões e à sua participação
nas votações.

§ 12- O valor devido pelo comparecimento a cada
reunião será obtido dividindo-se o tctRl do subsídio variável pelo numero
de reuniões realizadas durante o mês.

§ 22- Não serão remuneradas as reuniões extraor-
dinárias.

Art. 32- Ao Presidente da Câmara, será paga men-
salmente a importância de Na236,56 (Duzentos e trinta e seis cruzados no-
vos e cincoenta e seis centavos), correspondente a 2/3 (dois terços) dos
subsidias dos Vereadores, que será acrescido ao seu subsídio a título de
Verba de Representação.

Art. 42- Para atender as despesas decorrentes da
presente Resolução, serão utilizados recursos do Orçamento vigente.

Art. 52- Revogadas as disposições em contrária ,
esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus
efeitos a partir de 01 de julho de 1989.

Sala

(Presidente)
(Vice-Presidente)

(Secretário)



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
MINAS GERAIS

- R E S O L U ç ~ O NQ 14 -

"ATUALIZA SUBsfDIO E VERBA DE REPRESENTAÇ~O
DO PREFEITO MUNICIPAL E VICE-PREFEITO"
A ~esa da Câmara Municipal faz saber que a Câma-

ra Municipal de Guaranésia aprovou e ela promulga a seguinte
R E S O L U ç ~ O
Art. lQ- Fica reajustado em 28,76 (vinte e oito

virgula setenta e seis por cento) o Subsidio do Prefeito Municipal de Gu~
ranésia, a partir de 01 de julho de 1989, sendo o seu valor de N~2.568,02
(Dois mil, quinhentos e sessenta e oito cruzados novos e dois centavos).

§ Único- O Subsidio do Vice-Prefeito Municipal
reajustado ell igual percentual, sendo seu valor de NIi$642,Ol (Seiscentas e
quarenta e dois cruzados novos e um centavo).

Art. 2Q- As verbas de Representação do Prefeito
Municipal a Vica-Prefeito Municipal, correspondell a 100% (cell por cento)
de seus respectivos Subsidios.

execuçao
corrente

Art. 3Q- Para atender as despesas decorrentes da
da presente Resolução, serão utilizados recursos orçamentários do

f •exerClCJ.O.

Art. 42- Esta Resolução entrará em vigor na data
de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, produzindo I

seus efeitos a partir de 01 de julho de 1989.

Sala das

)L\V\A}

(SECRETÁRIO)



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
MINAS GERAIS -

-R E S O L U ç ~ O NQ 15-

"ATUALIZA SUBsíDIO DE VEREADORES"

A Mesa da Câmara Municipal de Guaranésia faz s~
ber que a Câmara Municipal aprovou e ela promulga a seguinte:

R E S O L U ç ~ O
Art. lº - Fica reajustado em 29,34{vinte e

virgula trinta e quatro) por cento, a partir de Dl de agosto
1969, 05 SubsIdios dos Vereadores, da seguinte forma:

a) Subsidio fixo'mensal ••..•••.•••••••••••
b) Subsidio variável mensal •••••••••••••••

nove
de'

TOTAL

NCzS152,9'l
NCz$:J05,98
NCz$458,95

Art. 2º - A parte vari~vel dos subsIdias corre~
ponder~ a 2/3{dois terços) da remuneração total, ser~ corresponde~
te ao comparecimento efetivo do Vereador em todas reuniões e à sua
participação nas votações.

§ lº - O valor devido pê~o comparecimento a cada
reun~ao ser~ obtido dividindo-se o total do subsIdio variável pe-
lo número de reuniOes realizadas durante o mes.

§ 2Q - Não serão remuneradas as reuniões extra-'
ordinárias.

Art. 39 - Ao Presidente da Câmarat será paga me~

salmente a importância de NCz$305,98{trezentos e cinco cruzados n~l

vos e noventa e oito centavos), correspondente a 2/3(dois terços),
do SubsIdio dos Vereadores, que ser~ acrescido aos seus Subs{dios
a tItulo de Verba da Represen~ação.

Art. 4º - Para atender as despesas decorrentes I

da presente Resolução, serão utilizados recursos do Orçamento vige~
te.

Art. 5º - Revogadas as disposições em contrário
esta Resoluç~o entrará em vigor na data de sua publicação, produzi~
dos seus efeitos a partir de Dl de agosto de 1989

sa~ 5 se,ssõas~ 06 de setembro de 1989
/A~?/~~/{//c/~ (Presidente)

~~/

(Vice-Presidente)
(Secretário)
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CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
- MINAS GERAIS -

R E S O L U ç ~ O Nº 16,
ATUALIZA SUBsíDIO E VERBA DE REPRESENTAÇ~C
DO PREFEITO MUNICIPAL E VICE-PREFEITO

A Mesa da Câmara Municipal faz saber que a Câmara
Municipal de Guaranésia aprovou e ela promulga a seguinte

R E S C L U ç A O
Art. lº - Fica reajustado em 29.34%(vinte e nove

virgula trinta e quatro por cento) o subsidio do Prefeito Municipal
de Guaranésia. a partir de 01 de agosto de 1989. sendo o seu valor
NCz$3.321.48(Treis mil. t~ezentos e vinte e um cruzados novos e qu~
renta e oito centavos).

§ mAieo - O Subsidio do Vice-Prefeito Municipal.
reajustado em igual percentual. sendo seu valor NCz$830.38(oitocen-
tos e trinta cruzados novos e trinta e oito centavos).

Art. 2º - As Verbas de Representação do Prefeito
Municipal e Vice-Prefeito Municipal. correspcndam a 100%(cem por
canto) de seus respactivos subsidias.

Art. 3º - Para atender as despesas decorrentes '
da prasente Rsolução. serao utilizados recursos consignados no or-
çamento vigente.

Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário.
esta Resolução entrará em vigor na data de sua pu.blicação; produ- ;
zindo seus efeitos a partir de 01 de agosto de 1989.

(Vice-Presidebbe)

(Secretário)
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(,TU· L I L ~U3:; f:-'IOS cC 'I -I' ADO :L3

8S3 dó ~ârn2ra j-;ur:icí;.Jal de Gu(:r;)n\:~~i2., faz

u'li il 1 ~u3r3n~sia aprovou, 8 81a pro~ul-

rt. lU - Fi=2 rG~justGdo e~ 35,95(trintc. o '
cinco virgula noven~a e cincc)por cento, a partir ~e Dl de cetem-
~ro cc 1909, os Subsidios dos Vercadores, da soguinte forma:

a) Subsídio fixo ~ansal NCzS297,96
b ) Subsídio VCTi:;vGI rro n s e ], NCzl415~

T L T L NCz$623,94

~~t. 2º - A oarte v2ri~vel dos subs{cios cor-
r-c~"'On(~er3 a 2/3(dois to r c o s ) d8 r amun e r ac áo total, ser~ corr8.c:qJo!!,

cen~c ao con:creci~2nto efstivD ~G V3reador em toaas reuniões e à
SU3 ~8rticipaç~o nas uotaç~Gs.

I 1 - U valor devido pelo eom~nrccir8ntD a
c~da r~uni~o sara obtic!o rliOidindo-se o total do subsidio vpri~v81

,}i?

r i; , 3 .o r o s í '\Jn:':'8 da r.:.:êmara, S:jr3 ',Jaga

nlenscll'-,t.'I-,ce e I rn .o r t Enc í a LJ~ ~\jCz- !.15,98( .u et r oc on t.o s F.: quinze cr~

Lê~d'.JS 'lC'VOS e nov,.:;;nt~.i c .i i t o c~.::nt:ov~!:.3~ c o r r c oc o ru-e n t e a 2/3(dais

do Subs{dio (j.j~') Jc:r 'ZijCi~'U~), ru e s8r~~ a c r s s c i ro :lOS 2:"3U:3

~~J.'3SC(1 ':af.~~o.

t83 c'=: p r e s e n

r L. 5-
rio, esta esoluç~o antrar~ 8n vigor na rl~ltD ~8 sua publica~~o,
produ,indo S8U5 8fcitcs 2 partir ~8 [1 de seter'lbro (Ie 19L9;;;;i§ OC"';7"'~' o u t ub r o b, "';

~~~~~ Presi,ente
/
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;, [ s O L U ç A O Nº 12
r. T" LI? S:.J';SLID \J '[ c;cp,"

TC j\' U ICI f L
, ICr:-Pi','\,

, ,

r ~'L~...l~1 2.prO\.lOU L: 3:"0 prorllul[~8 d. 58~uint.8

L '1"

-,rL.l - ~-icG r30just.;do ET 3::;,95 ':tri'IL.' B

ci~c~ virgula noventa e CillCO ~or cento) o subsídio do Pr~Peito t

,.u r. í c í o e L de ,_o ' •Llusr....:nLsl<::., <.:~ r ti [ cc Jl dg
(jo 5 C U V d 1o r ;'J C z Li. j 1S , (C ( U ,: t !..' o íl i 1, '~;U i :J t ,o n t c S 8 c-! u i '1 Z C I ~ r u Z 3 _ t

CG3 n uv c s c 5ussen(~;-1 C8i;L~'vos).

Únicc -

paI E~m i~ual p8rcurlt~~1, ~Gn~o s~c v~.lor mansal NCz~1.12[,9D(~lum
r~il, canto e vinte e oito cruza~os novos o n:JV8ntE' C8n~~V8S.

feit.o ;UI iei; 2,1 e Vice-; r r ft. i G ur í c i p a L, correspondem a lCCJ7,

(cani por c~n~o) do seus respEctivos subsídios.
~L. J - I ~1r~' ,-lt:.:ncior a s oe s p : s a s decorren-'

cr~o utiliz2rios recursos const~cntcs '

r !-t' i:VO is .os í, OCS t-~iil clJr:trá-

2uJuzindo G~U5 efGi~os

____________________ \J ic e _:: r ':,5 i den t e

~~0)J .._ ~ __ ocrGt~ria
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CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
- MINAS GERAIS -

R E S O L U ç ~ O Nº 19
ATUALIZA SUBsfDIO E V[R8A DE REPRESENTAÇkO
DO PREF:ITO MUNICIPAL E VICE-PREFEITO
A Mesa da Câmara Municipal de Guaranésia, faz

saber que a Câmara Municipal aprovou e ela promulga a seguinte
R E S O L U ç ~ O
Art, 12 - Fica reajustado em 37,62%(trinta e I

sete virgula sessenta e dois por cento)o subsIdio do Prefeito
Municipal de Guaranésia, a partir de 01 de outubro de 1989,sen
do o seu valor NCz$6,214,37(Seis mil, duzentos e quatorze cru-
zados novos e trinta e sete centavos),

§ Unico - O SubsIdio do Vice-Prefeito Municipal
reajustado em igual percentual, sendo seu valor NCz$I,553,60 (
Hum mil, quinhentos e cinquenta e treis cruzados novos e sp-sse!l
t;:;centavos).

Art. 2º - As Verbas de Representação do Prefei-
to Municipal e Vice-Prefeito Municipal, cor respondem a l001(cem
por cento) de seus respectivos subsidios.

Art. 3º - Para atender as despesas decorrentes
da presente Resolução, serão utilizados recursos constantes da
Orçamento Vigente,

Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário
esta Resoluç~o 8ntrar~ em vigor na data de SU~ publicaç~o, pro-
duzindo seus efeitos a partir de Dl de outubro de 1989

, aos 08 de novembro de 1989

(Presiden '.e)

(Vice-Presidente)

(Secretário)



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
- MINAS GERAIS -

R E S O L U ç ~ O Nº 21
ATUALIZA SUBsfDIOS DE VEREADORES

A Mesa da Câmara Municipal de Guaran8sia, faz
sabsr que a Câmara Municipal aprovou e el~ promulga a seguinte

RESOLUÇ~O

Art. lº - Fica reajustado em 41,42%(quarenta
e um virgula quarenta e dois por cento}, a partir de Dl de novembro oe
1989, os SubsIdias dos Vereadores, da seguinte forma:

a; Subsídios fixo mensal NCz$ 404,79
b) Subsídio variável mensal NCz$ 809,58

T O T A L NCz$I.214,37
Art. 2º - A parte variável dos subsidias caL

responderá a 2/3(00is terços) da remuneraçio total, será correspondente
ao com~arecimento efetivo do Vereador em to~as reuniões e à sua particl
pação nas votações.

§ lº - O valor devido pelo comparecimento a
cada reunião será obtido dividindo-S9 o total do subsÍdio variável pe-
lo número de reuniões realizadas durante o mes.

§ 2Q - Não serao remuneradas 2S reuniões ex-
tra-ordinárias.

Art. 39 - Ao Presidente da Câmara, ,sara paga
mensalmente a ímportância de NCzS8D9,58(oitocentos e noveccruzados no-
vos e cinqüenta e oito centavos} correspondente a 2/3(dois terços) do
subsIdie dos Vereadores, que será acrescido aos seus SubsIdias, a t{t.1!.
lo de Verba de R8presentaçao.

Att. 4º - Para atender as despesas decorren-
tes da presente lesolução, serão utilizados reCDCSOS do orçamento vi!'
gsnte.

Art. 5º - Revogadas as disposições em contr~
rio, esta Resolução entrará em vigor n8 data de sua publicação, produ-
zindo seus efeitos a partir de 01 de novembro de 1989

.

sa~ d}7 ses~~06 de dezembro de 1989

e~GJcd/f/c:;//~pr8SiGente)

./~

~ ~~A~ "
____________________________________~__~__~ (Secret3rio)

(Vice-Presidante)



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
- MINAS GERAIS -

R [ S O L U ç ~ O Nº 22
ATU~lIZA sUBsfDIe [ V[RB~ DE R~P~ESENT~Ç~O
DO PREFEITO MUNICIPAL E VICE-PREFEITO

A Mesa da Câmara Municipal faz sab8r qus a câ-
mara Municipel de Guaranésia a~aDvou e ela promulga a seguinte

R:::SCLUÇ~O
Art. lê - Fica raajustado em 4l,42%(quarenta e

um vírgula quarenta 8 deis por cento) o SubsIdio do Prefeito Municl
paI de Guaranésia, a partir de Dl de novembro de 1989, sendo seu v~
lar NCz$8.788,37(oito mil, setecentos e oitenta e oito cruzados no-
vos e trinta e sete centavos)

§ Único - O Subsídio do Vice-Prefeito Municipal
em igual psrcsntual, sendo seu valor NCz$2.197,lO(dois mil, cento e
noventa e sete cruzados novos e deis centavos).

Art. 2º - As verbas de Representação do Profel
to ~1unicipal e Vice-Prefeito Municipal, correspondem a lOO%(cem por
cento) de saas respectivos subsfdios.

Art. 3º - Para atender as desposas decorrentes
da Pr2sente K2so1ução, serão utilizados recursos constantes do Orç~
rn an t o vigc~nt8.

Art. áQ - Revoçadas as disposições em contrá-'
rio, es~a Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, pr~
duzindo seus efeitos a partir de 01 de dezembro de 1989.~2~;::::::::.::)"'9

~~~ :::::,::,:::Eml
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CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
MINAS GERAIS -

R E S O L U ç ~ O ~º 01/90

~o PREFEITO ~UNICIPAL : VICE GOcrrYTO

A Mgsa da S;~J~a Municipa: faz s~b'~~ lUS a
CSmara r~unicipal de Guaran~sia ~provou e sl~ promulJ~ ~ ?~guint2

RESCLUÇ1\C

to 8 t r cs virgula cin':';\18'lta. 8 cinco por cento

sendo PU vJlor N~13.49~,54(Tr8zG mil, ~uatroc6nto3 8 novent3 ç

qua t r c cruzados novos c c i riqu r-rvt a 2 ~uatro c en t avo e )

§ dnj.co - r 5ubs{dic do Visc-OraFsito Muni-
cipal 3m i;ual pE~rcontual, sonde seu valor N253.373,6S(Tr;s ~il, t

t,r~;z,:"'rt':Js 3 s:_~t,?nta s t!'2S c r u ze do s ;'lC\)OS e ses'3c;nt~C' cin::;o :.:r::.::;,-
t .2\10::) •

~rt. 2º - As v e r b .c de Rcpr~' cnt3çã:..; je,

feite ~tJnici~al c Vice-Prefeito Munj,cipal, cG~r?9pondcm & loo1~ I

cem ~O~ cAnte) de :~us respectivos subs!dios.
;J,rt. 3º - Para 3ts"dpr' JS -jC::~'~~'8S23 'icr:.:;rre.:;,

~PS ~ Prn ente Resoluçaa, ser5c util~z5dcs rscur~os CQ~st~~t~s I

Ar t , 4º - RSVC';;j,.lC:-::S o::i -jisro."3i-;ces '0m c..2.::. 1.- ,R?SO!U;2U cntr2ra O~ visar n~ data de SI,~3~ub~i

05 03 Janeiro ~s 1~9~

_______________ c ::' 0:-': n~T ,f,p 1 C



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
- MINAS GERAIS -

R E S O L U ç 1O Nll 02/90

AWALIZA SUBsíDIOS DE VEREADORES

A "sa da câmara Municipal de Guaranésia, faz
saber que a câmara municipal aprovou e ela promulga a seguinte:

RESOLUÇÃO

Art. lR - Pica reajustado em 53,55~ (cinquentae trea virgula cinquenta e cinco por cento), a partir de 01 de dezembro
de 1989, os Subsídios dos Vereadores, da segunte forma:

a) Subsídios fixo mensal Nczl 621,55
b) Subsídio variável mensal Nczll.243,ll

T O T A L Ncz$l.854,67
Art. 28 - A parte variável dos 8ubsídiso corres

ponderá a 2/3 (dois terçoa) da remuneração total, será correspondente aC)
comparecimento efetivo do Vereador em todas reuniões e à sua participa-'
ção nas votações.

§ lR - O valor devido pelo comparecimento a ca-
da reunião será obtido dividindo-ae o total do subsídio Variável pelo
número de reuniões realizadas durante o mea.

§ 28 - Não serão remuneradas as reuniões extra-ordinárias.
Art. 38 - Ao Presidente da Câmara, será paga

mensalmente a importância de NczSl.243,ll-(Ul mil duzentos e quarenta e
tres cruzados novos e onze centavos) correspondente a 2/2 (dois terços )
do SUbsídio dos Vereaiores, que será acrescido aos seus Subsídios, a ~
tulo de Verba de Representação. -

Art. 48 - Para atender as despesas decorrentes'
da presente Resolução, serão utilizados recursos do orçamento vigente.

Art. 58 - Revogadas as disposições em contrá-'
rio, esta Resulução entrará em vigor na data de sua publicação.

~essõ,~/ de janeiro de 1990
~~_ c:::./~ (Presidente)

/'

(Vice Presidente)
______________________________ (Secretário)
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DISPÕE SOBRE O REGIMENTO PARA ELABDRAÇ1'\ODA LEI ORGANICA
DO MUNIC!PIO DE GUARAN~SIA- M. G.-

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo
a seguinte Resolução:

Título

Da Elaboração da Lei Orgânica do Município

Capítulo I

Da Composição, Instalação e Sede

Art. 12- A Lei Orgânica do Município será elaborada pe-
los Vereaores eleitos e no exercício do mandato.

Parágrafo Único - Dar-se-á a convocação de suplente ap~
nas nos casos decorrentes de vaga ou ren~ncia.

Art. 2Q- Não poderá o Vereador, desde a instalação da
Câmara para elaboração da Lei Orgânica do Município, até a promulgação'
da Lei Orgânica, patrocinar interesses de caráter não social de grupos'
ou pessoas, ou interesses de empresas organizadas para exercer ativida-
des econômicas.

li rt ••32 - O Poder L egislati vo Munic ipal para elaboração'
da Lei Orgânica reunir-se-á, salvo motivo de força maior ou por convênl
ência p~blica, na sede da Câmara Municipal do Município.

CapItulo II
Da Mesa

Art. 49- A Mesa da Câmara Municipal em exercício competirá
a direção dos trabalhos de elaboração da Lei Orgânica do Município;
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§ lº- Serão mantidos para a elaboração desta Lei os cargos

de Presidente e Vice-Presidente da Mesa; funcionando como Relator o Se-

cretário desta.

§ 2º- Na ausência dos membros da Mesa, assumirá a presidê~

cia o mais idoso dos Vereadores presentes.

Art. 5º- ~ Mesa da Câmara dos Vereadores reunidos para e-

laboração da Lei Orgânica do Munic{pio, entre outras atribuições previ~

tas neste Regimento, compete:

1- dirigir os trabalhos de elaboração da Lei Orgânica

do Municipio;

11- requisitar do Poder Executivo a abertura de crádl

to adicional destinado às despesas com o seu funcionamento;

111- diligenciar no sentido de possibilitar que os

trabalhos de elaboração da Lei Orgânica sejam amplamente divulgados.

Capitulo 111

Do Presidente

Art. 6º- são atribuições do Presidente, além de outras es

tabelecidas neste Regimento:

1- presidir as reuniões da Câmara reunida para elab~

ração da Lei Orgênica;

11- abrir, suspender, prorrogar e encerrar as reuni-

oes, manter a ordem e fazer observar este Regimento;

111- convocar reuniões extraordinárias, designando I

dia e hora para a sua realização e a matéria a ser examinada;

IV- conceder ou negar a palavra aos Vereadores e in-

terromper o orador, em conformidade com este Regimento;

V- advertir o orador quando este usar de expressões'
descorteses ou insultosas, cassando-lhe a palavra em caso reincidência;
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VI- submeter a discussão e votação as matérias da ordem do

dia e estabelecer o ponto da proposição sobre o qual deva incidir a

votação, anunciando o seu resultado;

VII- decidir questão de ordem, admitindo-se, contra esta

decisão, de imediato, recurso ao Plenário, desde que subscrito por

maioria absoluta dos membros da Câmara dos Vereadores;

VIII- promulgar as resoluções e as decisões das reuniões

da Câmara Municipal para Elaboração da Lei Orgânica do Munic{pio;

IX- assinar a correspondência endereçada as autoridades es

taduais, nacionais ou estrangeiras;

X- anunciar e determinar o registro das alterações na com-

pOSição da Câmara dos Vereadores, no caso de vaga, afastamento ou li-

cença;

XI- desempatar as votações.

Titulo II

Da Ordem dos Trabalhos

Capitulo I

Das Reuniões

Art. 7º- As reuniões da Câmara dos Vereado=es para elabora-

ção da Lei Orgânica preferirão as da Câmara Municipal.

Art. Sº- As reuniões da Câmara Municipal para elaboração da

Lei Orgânica do Munic{pio serão Ordinárias e Extraordinárias.

§ lº- As reuniões ordinárias realizar-se-ão nos dias úteis,

com inicio às 20:00 horas, encerrando-se os trabalhos às 23:00 horas,

salvo nas sextas-feiras, quando serão realizadas das 20:30 horas, sal

vo prorrogações, pelo per{odo máximo de até 02 horas.

§ 2º- Enquanto durar o processo de elaboração da Lei Orgânl

ca do Munic{pio, s havendo matéria a ser deliberada, a Câmara Munici-
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pal reunir-se-á, ordinariamente e extraordinariamente, conforme convocações.

§ 3Q- As reuniões extraordinárias da Câmara Municipal para

elaboração da Lei Orgânica serão convocadas de oficio por seu presiden-

te, observado o disposto neste Regimento.

Art. 9Q- As reuniões extraordinárias serão realizadas em
dia ou em horário diversos dos estabelecidos para as ordinárias, terão'

a mesma duração dessas e nelas só poderá ser discutida e votada a maté-

ria objeto da convocação.

Art. 10Q- As deliberações sobre matéria de antiprojeto se-

rao tomadas pela maioria absoluta de votos da Câmara dos Vereadores.

Capitulo II

Das Reuniões Públicas

Art , llQ- À hora do inicio da reunião, os membros da Mesa e

os demais Vereadores ocuparão seus lugares no recinto da Câmara Munici-

paI.

§ lQ- Para a abertura da reunião, será necessária a prese~

ça de, no minimo 06 Vereadores.

§ 2Q- Decorridos 15 minutos da hora do inicio da reunião e

não havendo "quorum" para a sua abertura, será lavrado termo do fato, I

dele constando o nome dos Vereadores presentes e o expediente despacha-

do.

§ 3Q- O Presidente encerrará a reunião, de oficio ou a re-

querimento de Vereador, desde que verificada a inexist~ncia de "quorum"

regimental para os trabalhos.

Art. 12Q- Será permitido a qualquer pessoa, decentemente'

trajada, assistir, das galerias, às reuniões, vedada manifestação de a-

plauso ou de reprovação ao que se passar no recinto.

Capitulo lI!

Das Atas e dos Anais
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Art. l3º- Das reuniões da Câmara lavrar-se-á ata sucinta que
conterá, pelo menos, o seu número, a data, o horário de início e término,
o nome do Presidente, a relaçãc dos Vereadores presentes e ausentes e su
mula do expediente e dos trabalhos desenvolvidos, em seguida a ata sera
lida em Plenário e assinada pelo presidente.

Art. l4º- As atas circunstanciadas conterão todos os regis -
tros que a Presidência houver por bem consignar, inclusive as suas subs-
tituições.

Art. l5º- Os trabalhos das reuniões plenárias, serão organi-
zados, cronologicamente, inseridos em anais.

Titulo 111
Da Elaboração da Lei Orgânica do Município

Art. l6º- A Câmara Municipal tem, por determinação constitu-
cional, objetivo básico elaborar a Lei Orgânica do Município, votada em
02 (dois) Turnos, com o interstício mínimo de dez dias e aprovada por 2/3
(dois terços) de seus membros, e que a promulgará, observados os princí-
pios estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual.

Art. l7º- A Câmara deverá no prazo de 19 (dezenove) ,
dias, contados da data da promulgação desta Resolução, elaborar o Proje-
to da Lei Orgânica do Município.

§ 19- Aos Vereadores, ao Poder Judiciário, ao Poder Executi-
vo, bem como as Entidades Representativas de segmentos da Sociedade Gua-
ranesiana, inclusive a populares, fica facultada a apresentação de suge~
tões à câmara, nos primeiros 03 dias do prazo estabelecido neste artigo,
por intermédio da Secretaria da Câmara.

§ 2º- O Presidenta da Câmara designará quantas reuniões pú-
blicas forem necessárias, para que os diversos segmentos sociais façam
a defesa de suas sugestões.

§ 3º- O Relator nos 07 dias que se seguirem ao prazo deste
Artigo,
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entregará o Anteprojeto da Lei Orgânica para discussão e votação em Plá-

nário, distribuindo-o em avulso.
§ 4º- Distribuidos os avulsos, os 03 dias posteriores desti-

nados à discussão do Antiprojeto, é facultada a apresentação de emendas.

§ 5º- Encerrada a discussão e havendo emendas apresentadas,

no prazo de 04 dias, o Relator emitirá sobre elas, parecer.

§ 6Q- A votação de emendas será em bloco, nos 02 dias subse-

quentes, de acordo com o parecer do Relator.

§ 7Q- Terminada a votação do Anteprojeto com emendas aprova-

das, o Relator redigirá o projeto para discussão em primeiro Turno em 04

dias.

Capitulo II

Da Discussão e Votação em 12 Turno

Art. l8Q- Reoebido o projeto, o Presidente fará a sua leitu-

ra, e a publicação em local próprio, incluindo-o na ordem do dia da reunl

ão seguinte, para discussão em 12 turno.

§ lQ- O prazo para discussão em primeiro turno, será de 04

dias, findo o qual estará automaticamente encerrada.

§ 2Q- Nos primeiros 03 dias, serão recebidas emendas dos V~

readores, que deverão ser apresentadas em formulário próprio e enviadas'

à Mesa com justificação escrita;

§ 3º- Fica vedada: 1- emendas que digam respeito a mais de

um dispositivo;

11- emendas que substituam integralmente

o Projeto.

§ 4º- Ressalvados os itens I e 11 do parágrafo anterior é '
facultado a maioria absoluta da Câmara de Vereadores reunida para elabo-

ração da Lei Orgânica do Municipio, apresentar substitutivo de Titulas,

Capitulas, Sessões ou Subsessões.
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gatório a distribuição de avulso da redação final, até 24 horas antes da

reunião.

Art. 30Q- Permitir-se-á discussão de emenda com a finalida-

de de correção de linguagem, concedendo-se a palavra ao autor da emenda,

ao Relator e líderes da bancada, no tempo estipulado pelo presidente.

Art. 31Q- Aprovada a redação final, o Presidente da Câmara

fará a convocação de reunião solene, destinada a promulgação da Lei Or-
gânica do Município, fazendo a comunicação desse ato, aos Poderes cons-

tituídos da União, dos Estados, dos Municípios e às instituições que

considerar necessárias à aludida comunicação.

Capitulo VII

Disposições Finais

Art. 32º- Por proposta do Relator da Mesa da Câmara, quan-

do julgar necessário, contratar especialista de notório saber na area

de Direito Municipal, de técnica legislativa, para prestar assessoria à

câmara.

Art. 33Q- OS casos omissos serão decididos pelo Presidente

da Câmara Municipal, que adotará, subsidiariamente, os Regimentos InteL

nos da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, da Câmara dos

Deputados e as pra~es parlamentares.

Sala das Sessões, aos

PEDRO ROBERTO VILAS BOAS,
-Presidente-

JO~O CARLOS GUIMAR~ES,
-Vice-Presidente-

PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA,
-Secretário-
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Art. 199- Fica assegurada, no prazo estabelecido no § 19
do Artigo 17, a apresentação de proposta de emenda ao Projeto de Lei'
Orgânica subscrita por, no minimo 06% de eleitores do Municipio, em
listas organizadas por entidade associativa legalmente constituida,
que se responsabilizará pela idoneidade das assinaturas, obedecidas as
seguintes condições:

1- a assinatura de cada eleitor deverá ser acompanhada'
de seu nome completo e legivel, endereço e dados identificadores de seu
titulo eleitoral;

11- cada emenda deverá ater-se a um assunto, independent~
mente do número de artigos que contenha;

111- cada eleitor poderá subscrever, no máximo 02 propos-
tas.

§ 19- Cumpridas as exigências estabelecidas para sua apr~
sentação, a proposta será reoebida como emenda, numerada e tramitará c~
mo as demais emendas.

Art. 209- Nas primeiras 36 horas que se seguirem a inclu-
são na ordem do dia, serão recegidos requerimentos de destaque assinados
por, pelo menos, 1/3 dos membros da Câmara, para apreciação de emenda, 11.

mitados ao número de 02 para cada Vereador.
Parágrafo Único- Ausente o autor do requerimento, o desta

que nao será submetido à deliberação do Plenário.
Art. 219- A matéria destacada somente será inclu{da no te~

to orgânico, se aprovada por maioria absoluta da Câmara
Art. 22º- Não se admitirão substitutivos, emendas e os de~

taques aprovados ou rejeitados, desde que prejudiquem proposições cone-
x e s ,

Art. 239- Em qualquer turno de votação, a fusão de emendas
será permitida, desde que a proposição dela resultante atenda igualmen-
te os seguintes requisitos:

1- não inove no que diz respeito às emendas de origem, sal
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vo acordo de lideranças partidárias;

11- seja assinada pelos primeiros signatários, objeto da fu

são;

111- seja encaminhada à Mesa, antes de iniciada a vctação '

das emendas.

Art. 24º- Na discussão de cada capítulo do Projeto, o Vere~

dor poderá falar uma só vez, pelo prazo de até 05 minutos, e o Relator,'

pelo prazo de até 10 minutos.

Art. 25º- A votação se dará na ordem crescente dos titulas,

capitulas, seções, subseções e respectivos artigos, não se admitindo re-

querimento de preferência de um sobre o outro.

Art. 26º- Findo o prazo de discussão, a Presidência coloca-

ré o projeto em votação em primeiro turno.
Art. 27º- Concluída a votação, a matéria será encaminhada'

ao Relator para redação do vencido, no prazo de 03 dias.

Capitulo III

Da Discussão e Votação em 2º Turno

Art. 28º- Recebido o parecer, será ele distribuído, publi-

cado e inoluído na ordem do dia da reunião seguinte, para discussão em

segundo turno.

§ lº- O prazo para discussão em segundo turno, será de até

3 (três) dias, findo o qual, estará, automaticamente encerrada, podentio,

porém, neste período, apresentar o Vereador até duas emendas supressivas,

além de outras que tenham por objetivo, sanar omissões, erros, connadi-

ções ou para correção de linguagem.

Art. 29º- Concluída a votação, a matéria deverá ter parecer

de redação final, no prazo de cinco dias.

Parágrafo Único - Independentemente de publicação, é obri-
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R E S O L U ç ~ O NQ 05/90

ATUALIZA SUBsfDIO E VERBA DE REPRESENTAÇ~O
DO PREFEITO MUNICIPAL E VICE PREFEITO

A Mesa da Câmara Municipal faz saber que a câ
mara Municipal de Guaranésia aprovou e ela promulga a seguinte

RESOLUÇ~O
Art. lº - Fica reajustado em 56,11(cinquenta

e seis virgula onze por cento) o SUBsIdio do Prefeito Municipal de
Guaranésia, a partir de 01 de janeiro de 1990, sendo o seu valor'
NCzS21.066,33(Vinte e um mil, sessenta e seis cruzados novos e trin
ta e treis centavos).

§ Único - O SubsIdio do Vice-Prefeito Municipal
reajustado em igual percentual, sendo seu valor mensal NCz$5.266,6l
(Cinco mil, duzentos e sessenta e seis cruzados novos e sessenta e
um centavos).

Art. 2º - As verbas de Representação do Prefel
to Municipal e Vice-Prefeito Municipal, correspondem a 100%(cem por
cento) de seus respectivos subsfdios.

Art. 3º - Para atender as despesas decorrentes
da Presente Resolução serão utiliz~dos recursos constantes no orça-
mento vigente.

Art. 4Q - Revogadas as disposições em contrá-'
rio, esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 05 de fevereiro de 1990

~/L?~?- (Presidente)

(Vice-Presidente)

(Secretário)
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- ' .co :..JiJ2-i:'3':s~:la, faz

seis Vlrºu~a onze Dor , a partir de 01 da janeiro De lS9~
~s subsIdies dos V2rc~ocr~2, da 3eCU1~ 2 forma:

3) subsidias fixo ~8n3êl 970,32

T T r; L '=-:2.91C, 94

parte v8riávcl OGS subsicliGS
a 2/3 (dois terços) C3 remUflCI ·~o totalt sera corrosp-'n-1

§ lº - O valor dsvidc pelO c~mparSCi~IGntc a C2
. .-u:=., :r8'Jr;:,LêO seTa obtido dividind~-3e o total cio subsfdia

.-I'Sun.1J:>7'3

nrt. 3º - ,;0 ~:I':-:5i(1C::';-:1-~~ U2 Câ"'iara, s e r a pS'Jô

íT:sits81rnsn"te a ir:'.'ertância Coe S~1.94D,62-(uf!'; mil :!,JV,?::s::L:]~: e q;aren

te cruzados . . '. '
8 GDlS CC:!T:'2VOSj c o r r e s ~J= n de ~,t G

será acrsscia:
<3 '1./3
aos !(dais terços) de Subsídio dos Varaadcr3s, que

seus Subsídios, a título de Verba da Repr2eenta~~o.

esta Rasulu-ao enl~r3r~ en vigor na data de sua publica~io.
cie 19S'0.-

____________ (Vics r2sidante)
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De ~~EF[ITC MUNI::rAL E VICE-P:~EF:ITO

~ ~8sa êa câmsra ~unicip21 faz saber que ? ~2-
mara ~unicipal de Guaran6sia aprovou e ela promulga B seguinte

R E 5 C L U ç ~ O
Art. lº - Fica reajustado em 72,78~(setenta e

dois vir gula setenta e oito por cento) o Subsídio do Prcrcito Muni-
cipzl de Guaran~sia, a partir de 01 ~8 fevereiro de 1990, sendo 28~

v310r NCzS36.39S,41(trinta c seis mil, trezEntas 8 nOv8nta G oito!
cruzados noves e quarenta e um centavos).

§ dnico - O SubsIdio do Vice-Prefeito Municipal
c'm igual percentual, sendo seu valor NCz$9.099,65(nave mil, noven~a
8 ~ovc cruzados novos 2 sessenta c cinco centavos).

Art. 2º - As Verbas de ~epr28entêção do Frefei-
to Municipale Vice-Prefeito Municipal, correSpO~!d8m a lOO~(c8m por '
cento) ds S8US respectivos subsIdias.

~rt. 3~ - Para atender as desp2ss5 d2corrc~te~
da pressnte resoluçio, ser~o utiliz~dos recursos constantes do orça-
msnta vigente.

~rt. 49 - Revogadas as disposições em contrf:rio
esta resoluç;o entrar~ em vigor na date de sua publicaç~o.

5ala das 5css5es, aos 05 ~e

~?'c~/J/'P'

me r ç o C'O 19?:J

- Presidente

- Vice-Presidente

3scrot8.rio
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ATUALIZA SUGS!DIC DE VER=ADCRES

~ Mesa da Câmarê Municipal de CuaranÉsi2t

Pez sa08r que a C~mara Municipal aprovou g ela promulga a seguinte:

R [ S C L U ç ~ O

Art. 19 - Fica r2zjustaco em 72t?8(S8tent~ 8
dois virgula setenta c Dito por cento), a partir de Dl de fevGreiro f

de 1990, Os Subs{dios dos Vereadores, se seguinte forma:
2) SubsIdio fixo mBns81 NCz$1.676,51
b) SubsIdio vBri~v81 mnesal

f"jCz$5.029J 53

Art. 2º - A parto v0riáv21 do subsIdia ccr-
rcsponc:erá a 2j3(dcis terços) da r emurio raç ao t.c t a l , será c o r r c s ::-::.l212

te 20 comparsciGento efetivo da Vereador em toc!as as reuni5es 2 ~ t

TO TP,L

sua participação nas votações.
§ l~ - C valor devido pelo conDsrscimsntc a

cada rau0i~o sera obtido, dividindo-se o total da subsídio vari~vel!
pelo nG~ero de reuniEss realizadas durante o m3S.

§ 2º - Nâo seria remuneradas as rsuni;8s ex
tr8-ordi~ári-ss.

Art. 3º -~Ao Presidente da C~mara, .sera pa-
go mensalmente a im~crtância do N:zS3.353,02(treis mil. trezentos ~
cinquenta e trais cruzados novos e dois =entavos), corr()spondente 2

2/3{dois ter;os) do Subsídio do Verpador, que sGr~ acrescidos aos
seus subsIdias a tItulo de uprba de Representação.

P.rt. 4º - Pa:rzi at,~f!der 32. dOSPSSêiS decorre.!:.

t03 desta resoluç~o, 38r~o utilizados recursos de orçamentp vigonte.
r\rt. 5º - RevoJEidas as disposições 8:;! ccntr..§.

rio, esta - -r es oiuç ao entrará em viçor ns cctB de sua publicação.

- Vicc-~rosid2nte
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" ATUALIZA SUBsíDIO E VERBA DE REPRE5ENTAÇ~O
DO PREFEITO MUNICIPAL E VICE-PREFEITJ "

A Mesa d3 C;mara Municipal faz saber oue a
Câmara Municipal de Guaran~sia aprovou e ela promulga a segui~
te:

R E 5 O L U ç ~ O

Art. lº- Fica reajustado em 84,32~(oitenta
e ouatro vírgula trinta e dois por cento ), o SubsIdio do Pre-'
feito Municipal de CU2ran~3ia, a p3rtir de Dl de março de 1990,
sendo seu valor Cr$67.089,35-(sessenta e sete mil,oitenta e no-
ve cruzeiros e rinta e cinco centavos).

§ dnico - O SubsIdio do Vice-Prefeito Muni
cioaI em igual p8rcentual, s8ndo seu valor r,r$16.772,29-(Deze~
seis mil, setecentos e setenta e dois cruzeiros 8 vinte 8 nove'
centavos) •

Art. 2º- As Verbas de Representação do Pre
feito Municipal 8 Vice-Prefeito Municipal, corresDondem 9 J.nr%t
(Cem por cento) de seus respectivos subsfrllos •

.Art. 3º- Para a t ariríer as d ss oe s aa decorr"l:!
tes da presente resoluç;o, ser~o utiliz3dos reClJrSOS constantes
do orçamento vigente.

Art. 4º- Revogadas as Disposições em co~t

tr~rio esta resolução an t ro r á em v i qo r na data de sua Dubl.ica.:.'

çao.
Sala das sess5es, aos 05 de ~bril 1990

V.Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
MINAS GERAIS -

- R E S (] L U ç ~ ~ 10/90 -

11 n.TUALI7A SUBsfDJO De VE1F\)[)'1ES 11

o Mesa da C~mara Municipal de GIJaranesia faz sa
ber que A C~mara Municipal anrovou e ela promulga a seguinte:

R E S G L U ç Ã n

Art. lº- Fica reajustado em 84,32(nitenta e
quatro virgula trinta 8 dois) por cento, a Dartir de Dl de
março de 1990, os Subsidios dos Vereadores,da seguinte forma:

a) Subsidio fixo mensal ..•.•••••. Cz'll3.090,5l
b) Subsidio vari~vel mensal •.•••. ~zI6.l80,22

TnTAL •••••••••••• Cz$9.270,79

Art. 29- A parte vari~vel dos subsidios corre~
oonder~ 8 2/3(dois terços) da remuneração total, ser3 correspo~
dente ao comparecimento efetivo do Vereador em todas reuniões e
a sua participação nas votações.

§ lº - O valor devido oelo comparecimento a c~
obtwwo dividindo-se o total do subsidio vari3vel'da reunião sera

pelo n~mero de reuniões realizadas durante o m;s.
§ 2º - Não serão remuneradas as reuniões extra-

ordinárias.

Art. 3º- Ao Presidente da Câmara,ser~ oago
mensalmente a importância de Cr$6.lBO,28(seis mil,cento e oiter!,-
ta cruzeiros e vinte e oito centavos), correspondunte a 2/3(Dois
terços) do Subsídio do Bereador, sue ser~ acrescidos aos seus
subsidios a titulo de Verba de ReprBs8ntacão.

Art. 4º- Para atender as despesas decorrentes
desta resolução, serao utilizados reçursos do orç~m~nto viDente.

Art. 5º- Revog3das as disDosições em contrário.
esta resolução entrar~ em vigor na data de sua publicação.& elas~7es, 0.5de abril de 1990.

~~c~~~~-presidente

, ~~ -Vice-Pcoe,",,,
~ r te -J~ .~ -Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
- MINAS GERAIS

- R E S O L U ç ~ O NO 11!oí;

"A'UALIZA SUBsíDIO E VERBA DE REPRESENTAÇ~O
DO PREFEITO MUNICIPAL E VICE-PREFEITO"

A Mesa da Câmara Municipal faz saber que a
Câmara Municipal de Guaranésia aprovou e ela promulga a se9ui~
te:

R E S O L U ç ~ O
Art. 12 - Fica reajustado em 44,60% (quare~

ta e quatro v{rgula oitenta por cento), o SubsIdio do Prefeito'
Municipal de Guaranésia, a partir da 01 de abril da 1990, eendo
seu valor CrS91.l45,36-(noventa e sete mil cento e quarenta e '
cinco cruzeiros e trinta e oito centa.os).

§ dnico - O Subsidio do Vice-Prefeito Muni-
cipal em iguel percentual, sendo seu valor CrS24.266,26-(vinte'
e quatro mil duzentos e oitenta e seis cruzeiros e vinte e oi-
to centavos).

Art. 20 - As Verbas de Representação do Pr~
feito Municipal e Vice-Prefeito Municipal, correspondem a 100 %
(Cem por cento ) de seus respectivos SubsIdios.

Art. 32 - Para atender ss despesas decorre~
tes da presente resolução, srão utilizados recurso constantes '
do orçamento vigente.

Art. 42 - Revogadas as Disposições em coo-'
trário esta resolução entrará em vigor na data de sua publica-'
çào.

~~la;da .• S':'Õ"~~~~'b::'::d::::
V.Presidente-_-......~~-----------

, I j\ l.J\.;?y Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
- MINAS GERAIS -

- R [ S O L U ç ~ C NÇ 12/90

A mesa da :imara ~~nicipal de ~uaran;sia faz
saber que a Câmara Mun~cipal aprovou e ela promulga a seguinte:

R E 5 O L U ç ~ D
Art. 1º - Fica reajustado em 44,SC(quarerta

e quatro virgüla oitenta) ~or cente, a partir de 01 de abril de
de 1990, os subsidias dos Vereadorsst da seguinte forma:

a) SubsIdio fixo mensal.... Cr$4.475.C6
b) SubsIdio variável mensal •••• Cr$8.949,05

TOTAL ••••••••••••• Cr$ 13.424,11
Art. 2º - A parte variável dos subsidios =cL

respo~derá a 2í3{dois terças) da r~muneração tctal,eerá
pondent~ ao compar9~imentc efetiva do Vere~dor em todas
s à sua pa~ticipação nas votaçoes.

§ lº - O valer devido pelo compareci~ento a
cada reunião será obtido dividindo-se o total do subsidie var!a-
vaI pelo n~mero de reunioes realizadas durante o mês.

corres-'
. -reunloes

§ 2º - Não serio remuneradas as reunioãs ex-
traordiná'rias.

Art. 3º - Ao Presidente da câ~aratserá pa;o
mensalmente a importância de ~r$8.949,05(oitc mil,ncvece~tos e '
quarenta e nove cruzeiros e cinco centavoe). correspondente a
2/3(dois terços) éo Subsidio do Vereador, que será acrescidos
aos seus subs!dios a titulo de Verba de Representa~ão.

Art. 42 - Para atender as despesas decorren-
tes desta resowução, serão utilizados rec~rsos jo orçamento vi-'
sente,

tráriot esta
as disposiçoes em con-t

entrará em vi;o~ na data de sua publica-t

ç ao ,

-Vice-Presidente-



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
MINAS GERAIS

- R E S O L U ç ~ O NR 13/90

"ATUALIZA SUBsíDIO E VERBA DE REPRESENTAÇ~O
DO PREfEITO MUNICIPAL E VICE-PREfEITO"

A Mesa da Câmara Municipal faz saber que a Câmara
Municipal de Guaranesia aprovou e ela promulga a seguinte:

R E S O L U ç K O
Art. lR - fica reajustado em 7,B7% (sete vírgula

oitenta e sete por cento). o SubsIdio do Prefeito Municipal de
Guaranésia, a partir de 01 de maio de 1990, sendo seu valor Cr$ -
l04.790,72-(cento e quatro mil setecentos e noventa cruzeiros e
setenta e dois centavos}.

§ Único - O SubsIdio do Vice-Prefeito Municipal'
em igual percentual, sendo seu valor CrS26.197,61-(vinte e seis'
mil cento e noventa e sete cruzeiros e sessenta e um centavos}.

Art. 2R - As Verbas de Representação dp Prefeito
Municipal e Vice-Prefeito Municipal, correspondem a 100% (Cem por
cento) de seus respectivos Subsídios.

Art. 3Q - Para aterder as despesas decorrentes '
da presente resolução, serão utilizados recursos constantes do o~
çamento vigente.

Art. 4Q - Revogadas as Disposições em contrário'
esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

da 1990.

Presidente

II.Presidente

Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
MINAS GERAIS -

- R E 5 O L U ç Ã O NQ 14/9D -

ft ÂTUALIZA SUBsfoIO DE V:qEADDRES •

A Mesa da Câmara Municipal de Guaranésia faz s~
ber que a Câmara Municipal aprovou e ela promulga a seguinte:

R E S O ~ U ç ~ O
hrt. lº - Fica =eajustado em ;~87(sete vfr;ulat

oitenta e sete) por cento a partir de 01 de maio de 1990, 0$

5~b5fdios dos Vereadores, da seguinte ~orma:
.) 5ubs!dio fixo mensal •••••••
~) Subsfdic variável mensal ••••

Cr$ 4.827.25

TGTtl,L
Cr$ 9.653,34
Cr$14.4SC,59

A~t. 2º - A ~arte variável dos subsidias ~cr:e~
ponderá a 2/3(dois terços) da remuneração tctal,será cor=8s~cr-t
dente ao =o~parecim9ntc e'etivo do Vereador em todas reunioas e
a SJa ~artici~ação nas votaçoEs.

§ lº - C valer àevido pelo compare=i~e~to a ca-
da reunião será ob~~~o dividindo-s8 o ~otal do subsfdie variável
çelo número de reunioes rea$izadas d~rante o Mês.

§ 29 - Não serão remuneradas as rsunioes ex:ra-,
o r d.í nar í.ae ,

Art. 3º - Ae Presidente da :âmara,s~r5 ~agaome~
salmente a importância de :r$9.653,34(NQve m:l,seiscentc5 e cir.-
quent. e três cruzeiros e trinta e quatro centavos),ccrre$pcnde~
te a 2!3(Dois terços) do Subsidio do Vereadort que 5!râ acresci-
dos aos seus ELbsidios a titulo de Ver~a de Reoresentaçic.

Art. 49 - Para atender as despesas decorrentes'
desta rssowuçãot serão utilizados recursos do orçamento vigente.

Art. Sº - Revogadas as cisposiçC6S em cont~ário
esta resclução ,entrara err vigor na data de sua publicação.

Sala novembro de 1990 -

-Pre:ilSellnte -

-Vice-Presidente-

-Secretário -



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
- MINAS GERAIS

- R E S O L U ç K O NII 15/90

"ATUALIZA SUBsíDIO E VERBA DE REPRESENTAÇKo
DO PREFEITO MUNICIPAL E VICE-PREFEITO"

A Mesa da Câmara Municipal faz saber que a Câmara
Municipal de Guaranésia aprovou e ela promulga a seguinte,

R E 5 O L U ç • O

Art. 111 - Fica reajustado em 9,55% (nove vírgula'
cinquenta e cinco por cento), o Subs!dio do Prefeito Municipal de
Guaranásia, a partir de 01 junho de 1990, sendo seu valor Cri
l14.798,23-{cento e quatorze mil setecentos e noventa e oito cruzel
ros e vinte e treis centavos).

§ Único - O Subsidio do Vice-Prefeito Municipal'
em igual percentual, sendo seu valor CrS28.699,48-{vinte e oito mil
seiscentos e noventa e nove cruzeiros e quarenta e oito centavos).

Art. 211 - As Verbas de Representação do Prefeito'
Municipal e Vice-Prefeito Munioipal, correspondem a 100% Icem por'
cento) de seus respectivos Subs!dlos.

Art. 311 - Rara atender as despesas decorrentes da
presente resolução, serão utilizados recursos constantes do orçame~
to vigente.

Art. 411 - Revogadas as Disposições em contrário t

esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

de 1990.

V.Presidente

Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
MINAS GERAIS -

- R E 5 a L U ç ~ Q 1\ º 16/90

~ MTUALIZA SU2S!8:0 D~ VER~ADORES ~
A Mesa da Câmara Municipal de Guara~é8ia faz s~

ber que a C~mara Municipal aprovou e ela promulga a seguinte:
R E S O L U ç ~ O
Art. lQ - rica reajustado em 9,55{ncve vfr;ula'

cinqwenta e cinco) por cento, a partir de 01 de junho de 1990, os
5ubs!cios dos Ve:eadcres, da seguinte ~crma:

a; subsidie fixo mensal •••••••
b) Subsiéic variável mensal ••••

~r$ 5.288,25
:r$lC.575.23

TOT1-':,L Cr$15.863,48
"- ,..•. parte variável dos ~Wb3[dios

porderá a 2/3(0013 terços) da remuneração total, será =o=respanden
ta ao com~arecimentc efetivo dc Vereador em todas re~nioes e à sua
;)articipação rrélS

Nvotaçces.
§ 19 - C valor devido pelo cc~parscimenta a ca-

da rsu~ião será obtido dividindo-se o totel cc $ubs!jio vari~vel !

~elc numero de rsooioes :ealizadas durante o mês.
§ 2Ç - Não s~rão re~wnerada~ as fe~~io;s extrê-

ordinárias.
Art. 3º - Me Presidente da

~en5alme~:e a imçcrtâr~ia de Cr$lO.575,23(dsz rril,qwirh2~tcG s S~-
tenta e cinco cruzeiros e vl~te e três centavos),co~~e3pcr,dente a
2/3 (Dois ter;os) de S~bs!dio de Vereador, que ser~ a~resc~d~s ~-~
seus sutsfdics a ~rtulo de ~~rba de ?epresentaçio.

~rt. 4º - Para atender as despesas dccnr=entes'
desta resoluçio, serIa util~,za~os rS=CDSOS do orçamento vige~ta.

Art. 5º - Revo~adas as ~isp~siçois e~ contr~rlc
eeta rssQlwção eBtrar~ em vigor na data de swa publica;zo.



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
MINAS GERAIS -

R E 5 O L U ç ~ O Nº 17/90

DO PREFEITO M~NICIPA~ E VI:C-PREFEITO -

A Mesa da Câmara Mur:icipal faz saber que a Câma~a
Municipal de ~uara~ésia aprovou e ela promulga a seguinte:

R E S O L U ç ~ C
~rt. lQ - Fica r.a~ustadà em 12,92%(doze v!rgula'

noventa e dois por ~ento). c SubsIdio de Prsfeitc Municipal de
GLaranésia, a par~ir de 01 de julho de 1990. sendo ~eu valor :r$-
129.63Q,16-(:e~to e vinte nove ~il,seiscenta3 e trinta cruzeiros'
e Cezess8~s centavos).

§ d~ico - O subsidie do Vice-Prefe~to Municipal t

eT 19ual per:entual, sendo seu valer de Cr$32.407,L5-(~rinta e
dois mil,qwatrocentos e sete ~ruzeircs s quarenta e ci~co csntav~

Art. 2º - ~s Verbas de Re~resentaçio do Prefeito!
Municipal e Vise-Prefeito ~wn~ci~al, corraspondem a lOO%(CEffi
cento) oe seus respectivos subsidies.

Art. 3º - Para atender 33 deS~8sas deco==sntes da
presente :esoluçio, serão utilizados =e:U!3DS ccnS~an~G3 de crça-
mente vi;cnte.

Art. 4C - Revogadas as dispos~çois em 2ortrErio,t
ss:a rescluçio entrar~ e~ vl;or na data de sua ~ut:iC2Çio.

1990 -

•.Secretáric -



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
MINAS GERAIS -

- R E S O L U C ~ O Nr 18(90 -

A Mesa da Câmara M~nicipal de faz

ber que a Câmara Municipal aprovou e ela promulga a se;~inte
R E S O L U e ~ o
Art. lQ - Fica reajustado em 12,92(doze virgula

noventa 9 dois) ~or cente, a partir de 01 de
bsfdios dGS Vereadores, da seg~inte forma:

julho da os Su- t

a) Subsidio fixo mensal •••••••••
b) Subsidio variável mensal •••••

Cr$ 5.971,49
C::-j.ll.9Alt55

TOTto{L ••••••••••.•••• :r!·17.913,04

~rt. 2º - A parte variável dos subsidias corrs~
penderá a 2í3(dois terços) da remunsração total, será 2orresponder-
te ao ~omparecimsnto efetivo do Vereador em todas reuniaes e a sua'
participação nas vctaçoes.

§ lº - O valor devido pelo co~parecimentc a ca-
da reunião será obtido dividindo-se Q total do swbs!dio variável p~

10 numero de . -reun~oes
§ 29 - Não serão remuneradas as reunioãs ext~;-.ordinarias.

Art. 32 - Ap ~rgsidente da Câmars,eerá pago men
salmente a impcrtârcia de CrSll.941,55-(Onze mil,ncvecsntos e qua-'
re~ta e um cruzeiros e cinouenta s cinco centavos),correspcnj~nte a
2/3 (Dois terços) de Subsidio do Vereador, que será a~rescidos aos'
seus subsicies a tItulo de Verba de Representação.

Art. 4Q - Para atender as despesas decorrentes'
desta resclução,serio utilizados recursos de orçamento viçente.

Art. 5º - Rsgogadas as disposiçoãs em contrário
est~ res~lução entrará em vigor na data de sua publicação.

Sala das Se~,16 de novembro de 1°90

o ~~~-Presidente-

-Secretário -



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
- MINAS GERAIS -

Nº 19/90

A Mesa j~ C;mara Muni=ipal f9Z saber que a :~mara
MLnicipal de Guaran~eii aprovou e ela promulga ê ee~uinte:

Art. lQ Fica reajustado em 12,03%(doxe v!r;ula
três ~or cento), o subsidie co Ç~ef~itQ Mw~icip21 je Guara~é~iat a
partir de 81 d3 nçostc de 1990, se~do seu valor Cr~145.224,é7-(C2r-
:C: e ;:;L:8re:'ltz e cinco mil, duzentos e vinte e quat:'C c r uz e.í r o s e S91.

se~ta e s~te cen~avos ).
§ 1nico - O Subsidio do Vice-Prefei:o P~nicip21

8~ ig~al p8rce~tual, ~endo seu valor Cr$36.306t07-(Ttinta s~is mil'
t~e?entos e seis cruzeircs e sete centavos).

Art. 2º - As Vsrbas de Representação do Prefeito'
f'\.;rlc:..oal e Vice-Prefeito r-!cí'i.cipal,corr9spc~ddem a lOO%{Ce~ c o r cen

to) de seus respectivos 5ubs!dios.

Art. 3º - Para atender as de5~esas jecorl'5~tes da
presente resolu;io, serac ~tilizadoe reC!Jrscs constantes do crça-'
me,to vigente.

Art. á~ - qevogadas as disposiçoes em contrário,'
esta resolução entrarâ e~ vi;or

Vice-Dresidente



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
- MINAS GERAIS -

- R E S O L U ç ~ O r·;g 20/90 -

Â Mesa da ::mara Mwnicipal ~e Guaranésia faz 5~

bar que a Câm~ra Municipal aprovou e ela promulga a seguinte:
R E S C L U ç ~ C
Art. lº - Fica reajustados em 12,03(00z8 v!r~u-

A

la tres) por cento, a ~artir de Dl de agosto de 1990, oe Subs!dios'
dos Vereadores, da seguinte forma:

a) subsfdias fixo mensal •••••••
b) Subsidios variável mensal ••••

Cr$ 6.689,86

TOTAL •••••••••••••
:1'$13.378.12
Cr$20.C6?,98

.;:::lnder~a 2í3( dois terçDS )
22 - A parte variável das subsidias corrES

da remu~eração total,será corrasp=nden-
CD Vereador em tocas reunices e ~ sua tte ao com~arecim2n~c efe:ivo

par:icipa;ão nas vctaço;s.
§ lº - O valor devido pele com~arecimer.to a cada

rsuniãm ssráa obtido dividindo-s8 c tetal do Subsidio variável pelo
rumero de reunioes durante o mes.

Nic serao rsmuneradas as . -reunlces extrac.!,
, . , .c:.narlas.

Prt. 3Q - Ao Presidente da ~imarat será paço
mensalmente a ~m~ort~ncia de Cr$13.378,12{treze mil,trs2entos 8 se-
te0ta e oito cruzeiros e doze c2ntavos),ccrraspontente a 2!3(dois '
terços) de Subsidio do Vereador, ~ue Eer~a acrescidos aos seus 3U-'
bsidics a tl:Llo de Verba de Representação.

Art. 4Q - Para atender as despesas teccrrentes'
de2ta eesolução, serio utilizados recursos do orçamento vi;&~te.

Art. 5~ - Rebogaàas aS disposiçoes em ccntrário
esta resolução entrará em vigor na data de sua pu~licação.

~~~~s 5~~.A.N,~~~e_::::::::t::l?~C-
~~~~~~ __~~~~ -Vice-Oresicen:e

_________ -SGc~etário



.,

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
- MINAS GERAIS -

- R E 5 O
~ ATJAL:Z~ 5UBSfDID [ VERBA 0E RE~R:S[NTAÇ~O

Da PREFEITO ~UNICIPAL E VICE-PREFEITO •

~ Mesa da C~mara Municipal faz saber ~ue a Câmara
Municipal de Guaranésia a~rovou e ela promulga a eeguírte:

R E S O ~ U ç ~ O
Art. lº - Fica reajustado em 12,?6~(dcze v!rçula

setenta e seis por ~ento), o subsIdio do Prefeito Municipal de CUára-
nésiaf a ~artir de 01 de setembro de 1990, sendo S3~ valor Cr$
163.755,34,.( Cento e sessenta e sr;s ml.l,sstecentos e c í nquarrt a e: Cl..D.
co crLzeiros e trinta e quatro centavos).

§ Único - O Subsfcio do Vice-?refeito Mun:cipal'
em igual percertual, sendo seu valor Cr$40.938t72-(:uarenta mil,nave-
oertas e trinta cito cruzeiros e setenta e dois cEntavos).

Art. 2º - As Verbas de Reprssentação cc Prefe~to
Municipal e Vice-Prefeito Municipal, correspondem a lCC%{Cem porcen~o
de seus respectivos SubsIdios.

~rt. 3º - Para atender as dsspe~es j8c~r~Gr::es '
da presente resoluçio, seric utilizados recursos constantes do orça-'
q'lsnto vi;ente.

Art. 4Q - Revogadas as disposiçoes sm contrário
esta re501uçã~ entrar. em vigor na data de sua pUblicação.



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
- MINAS GERAIS -

- R E 5 O L U ç ~ C Nº 22/90

• ATUALIZA 5U8SfcID v~ VER~AGCR[S ~
~ Mesa da :;mara M~nicipal de Guaran~sia faz s~

ber que a C~mara Municipal aprovou 8 ela promulga a seguinte:

R E S O L U ç ~ ~

hrt. 19 - Fica reajustado em 12,76{doze v{rgwla
setenta e seia) por cento, a partir de Dl de setembro de 1990, os S~
bs!dios dos Vereadores, ca seguinte forma:

a) Sub$idio fixo mensal Cr$ 7.543,49
:6$15.085,11'b) S~b$!dic variável mensal •••••

T[TAL •••••••••••••• 2r$22.623,66
Art. 2g - A parte variável dos subsidios cQrre~

d _. ' 2/7. ( .. t ) d - • t 1 # ,po uera a ~ \ ao~s erços a remu~eraçao~o a., sera çorre:ponQe~
te ao ccm~a=ecimento efetivo de Vereador em todas reunicãs e a $wa '
;artici~ação nas vctaçccs.

§ 19 - O valor devido pelo com~arscimento a ca-
da reunião será obtido dividindo-se c total do subsidio variável pe-
lo nWffierc àe re~nioes realizadas dwrante o m;s •

§ 29 - ~ão serão remursaradas as re~n:cês extr~
crjinár-ias.

Art. 3G - Ao Presidente da C;mara, ,
sera pago

m8nsal~8~te a impcrtância de Cr$15.085,17-(Quinze mil,Qiten~a e ci~-
~u cruzeiros e dezessete ~3ntavos) to Subsrdio do Versaj0r , qúe se-
rá acrescidos aos seus subsfdios a tItulo de Verba de Rep=ssentaçãc.

~rt. 4º - Para atender as d2spssas decorrentes'
desta res81ução, serão utilizados recursos co c:ç~~3ntQ vigente.

22ta rS501ução es~tra;~ e~ vigor na data de s~a ~~bli~ação.
lS ':']

-Vice-?residerte



~'-

c Â M A R A M UNI C I P A L O E G UA R A N É S I A
- MINAS GERAIS -

- R E S O L U ç ~ O

n ATUALIZA SUBsíDIO E VERBA DE REPRESENTAÇlo
DO PREfEITO MUNICIPAL E VICE-PREfEITO"
A Mesa da Câmara Municipal taz eaber que a Câmara

Municipal da Guaranés!. aprovou e ela promulga a seguinte:

R E S O L U ç r O
Art. lQ - fica reajustado em l4,20%(quatorze vIr-

gula vinte por cento), o SubsIdio do Prefeito Municipal de Guara.é-'
sia, a partir de 01 da outubro de 1990, sendo seu valor Cr$
l87.008,60-(cento e oitenta e sete mil, oito cruzeiros e sessenta
centavos).

§ anico - O Subsídio do Vice-Prefeito Municipal'
em igual percentual, sendo seu valor Cr$46.752,02-(quarenta e seis •
mil,setecantos e cinquenta e dois cruzeiros e dois centavos).

Art. 20 - As verbas de representação do Prefeito
Municipal • Vice-Prefeito Municipal, correapondem a 100% ( Cem por '
cento) de seus respectivos subsIdios.

Art. )0 - Para atender as despesas deoorrentes
da presente resolução, serão utilizados recursos constantes do orça-
mento vigente.

Art. 42 - Ravogadas as disposições em contrário,'
esta resolução entrará em vigor na deta de sua publicação.

1990 -

-Vice-Pres' ••nta

-Secretário -



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
MINAS GERAIS -

- R E S O L U ç ~ O 1-;924/90

A M9sa da Câmara Munisipal d~ Guaranésia faz s~
ter que a Câmara Municipal aprovou e ela promulga a seguinte:

R E 5 O L U ç ~ O
Art. lº - Fica'reajustada em 14,20(quatroze vr~

gula vinte) por cento, a partir de 01 de outubrO de 1990, os ~ujsi-
2ios dos Vereadores, da seçuinte forma:

a) Subsidio fixo mensal
b) Subsídio variável mensal •••• o

..............
:r$17.227,26
C:d;25.841.93

\
\ Art. 2º - A parta variável dos subsidies ccrre~

ponderá a 2/3 (dois terços) da remuneração total, será ccrrespor-'
~ente ao comparecimento efetivo do Verea~or e~ todas reunio;s e
sua partici~a;ao nas votaçois.

§ lQ - O valer devido pelo cOTpareciT.snto a ca-

.
a

da feuniio ser~ obt~~o dividindo-59 o botaI do subsIdio vari~vel P~
lo rémero de reunioês ..realizadas durante o mes.

. -as reUt"llCeS extra-
ordiná:-ias.

~rt. 32 - Ao Presidente da Cimara, ,
sara paço

mensal~ente a importância de Cr$17.227,26-(Dezessste mil,duz9r;~cs e
vinte ~~~e ~r~~~i=cs e ViM~P sele centavos), correspondente a 2/3 t

( Dois terços ) do Subsidio do Vereador, que será acresc~dos aos
seus subs!dios a trt~lo de Verba de Representação.

~rt. 4Q - Para atender as despesas daCDrre~tEn'
desta resolução, se~ão utilizados re=WD8oa de orçamento vigente.

Art. 5º - Revogadas as disgosiçcss em contrário
esta resolução entrará eT: vigor na data de sua publicação.

1990 -

-Vice .•Presidents

-5ecret~:rio



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
- MINAS GERAIS -

- R E S O L U ç ~ O Nº 25/90 -

" ATUALIZA SUBsfDIO E VERBA DE qErRESENTAÇ~O
De PREFEITO MUNICIP~L E VICE-PREFEITD »

A Mesa da Câmara ~unicipal faz saber que a câw~
ra Municipal de Guaranésia aprovou e ela promulga a seguinte:

R E S O L U ç ~ O
Art. 12 - Fica reajustado em l5,5S%(quinze vfr-

Qula cinquenta e oito por cento), c Subs!dio do Prefeito Municipal I

de Guaranésia, a partir de 01 de novembro de 1990, sendo seu valor de
Cr$2l6.144,54-(duzentos e dezesseis mi1,cento e quarenta e quatro cr~
zeiros e cinquenta e quafro centavos).

§ 0nico - O subsIdio do Vice-Prefeito Municipal
em igual percentual, sendo seu valor Cr$54.036,14-(cinqu8nta e quatro
mil,trinta e seis cru~eiro9 e quatorze centavos).

Art. 22 - As verbas de representação do Prefai-
to Municipal a Vice-Prefei~o Municipal, cor respondem a lCO%(Cen por t

cento) de seus resoectivos subsídios.

Art. 3º - Para atender as d9spesas c9correntes'
da presente resolução,serão utilizados fecursos constantes do arçame~
ta vigente.

Art. 4Q - Revogadas dS disposiçoes e~ contrário
esta resoluçãc entrará em vigor na data ce sua publicação.

Sala das Sessões, 17 de dezembro de 1990 -

~,~/t~/0-/C:~- Presidente -

- Vice-Presidente-

- Secreaário -



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
- MINAS GERAIS -

- R E S O L U ç ~ O NQ 26/90 -

» ATUALIZA 5UBSfoID DE VEREADORES"

A Mesa da Câmara Municipal da Guaranésia faz s~
b~r que a Câmara Municipal aprovou e ela promulga a seguinte:

R E 5 O L U ç ~ O
Art. lº - Fica reajustado em 15.SB%(quinze vfr-

gula cinquenta 8 oito por cento ), a partir de 01 de novembro de
1990, os subsIdias dos Vereadores, da seguinte forma:

a) Subsídio fixo m8nsal ••••••••
b) Subsfdio variável mensal ••••

TOTAL

c-s 9.9%,84

Cr$ 19.911,27

Cr$ 29.368,1:

Art. 22 - ; par~e variável dos subsfdios corre~
penderá a 1/3 (dois terços) de remuneração total,será correspon-
dente ao comparecimento efetivo do Vereador e~ todas reunioes e à '
sua participação nas votaçoês.

§ 12 - O valor devido pelo comparecimento a ca-
da reLnião será obtm~o dividi~do-S9 o total do subsídio variável P~
lo número de re~nices realizadas durante o mês.

§ 2º - Não serão remuneradas as r9wnioes extta-
ordinárias.

Art. 32 - Ao Presidente da Câmara,será pago me~
salmente a importância de Cr!19.911,27-{Dezencve mil.novecentos s t

onze cruzeiros e vinte sete centavos), correspondente a 2/3( Dois'
terços) de Subsfdio do Ve=eador,que será acr~scidos 5DS seus subsí·
dios a t!tulo de Verba de Representação.

Art. 49 - Para ate~der as despesas decorrentes'
desta resolução ,serão utilizados recursos do o~çamento vige~te.

Art. 5º - Revogadas as dispcsiçoes dm contrário
esta resolução entrará em vigor na data de sua publicaçao.

Sala das Sessoês, 17 de dezembro de 1990 -

-;tf/;6;~·'·(:L'-'-/ -~ - Presidente-

./~ - Vice-Presidents-- _ _ _ _-----
/~~J/V\.'"$..- - Secretário -



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
- MINAS GERAIS -

- RE5DLUÇ~Q 02/91 -

"ADeOVA CDNTAS REFFR[~TES AD EXERCíCIO ~E 1979"

~ Câmara Municipal de Cuaranésía decreta e 3 M~

S8 da C~mar8 Municipal promulga 3 seguinte:

Art. lº- Ficam aprove das as contas referpntes ao
exgrcfcio de mil novecentos e setenta 8 nove.

Art. 2º- Revogadas as disposições em contr2rio

esta Resoluç~o entra em vigor na data de sua publicaç~o.

Sa18 das Sessõos, 80S 10 de abril de 1991.-



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
- MINAS GERAIS -

RESOLUÇlo 03/91

"APROVA COli"TAS DO EXERCICra DE 1982"

A Câmara Municipal de Guaranési8, decreta e
a Mesa da Camara Municipal promulga a seguinte:

RESOLUÇXO

Art. 19 - Ficam aprovadas as contas referea
tos ao exorc!cii de 1982 (hum mil, novecentos e oitenta e
dois).

Art. 29 _ Revogadas as disposições em con-
trário, esta Resolução entra em vigor na data de sua publi_
cação.

Sala das Sessões, aes 15 de abril de 1991

c~~E?~-/
JOS~ ALVES DE ARAUJO

( jjn~ ~1rA)ufi~#1Cor
L!f~'í:~CABRAL DOS Sn""TOS LOURENÇO 2J

_Vice_Preaidente_



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
- MINAS GERAIS-

RESOLUÇl\'O 04/91

"APROVA CONTAS DO EXERCíCIO DE 19BO"

A Câmara Municipal de Guaranésia, decreta e a Mesa
da Câmara Municipal promulga a seguinte

R E S O L U ç l\' O

Art. lº - Ficam aprovadas as contas referentes ao
exerc!cio de 19BO (hum mil, novecentos e oitenta).

Art. 22 - Revogadas as disposições em contrário, ,
esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, aos 03 de maio de 1991

/.~~'

~bS{ALVES DE ARAUJO
.. P~pd~F~e ~/ \ .l{j)J;;5 r{}{tU' G t'Í I() f(J91(k~

~ "~RIO CABRAL DOS S. OS lOURENÇO
V ice-P resi dente

.&v/?c//c~-
---PEDRO ROBERTO VILAS BOAS

Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
- MINAS GERAIS -

RESOLuÇll"o 05/91

"APROVA CONTAS DOS EXERCfcIO DE 19B1"

A Câmara Municipal de Guaranésia. decreta e a Me-
sa da Câmara Municipal promulga a seguinte

R E S O L U ç ~ O
Art. la - Ficam aprovadas as contas referentes ao

exercício de 19B1 (hum mil, novecentos e oitenta e um).
Art. 20 - Revogadas as disposições em contrário,'

esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sissões, aps 03 de maio de 1991

(~~

JOS{ ALVE.ª DE ARAUJO, /
prelf~,ntel *

r / i()c0;((J-J/(Jjj @ú{ l() !tl{)iiitttU:~'.
~ MtRIO CABRAL DOS SANTOS LOURENÇO

Vice-Presidente

~d~U~c.-"
~tDRO ROBERTO VILAS BOAS

Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
MINAS GERAIS -

- R E S O L U ~ ~ O Nº 06(91 -

" ATUALIZA SUBsfDIO DE VEREADORES"
A Mesa da C~mara Municipal de Guararl~5ia faz saber

ql;e a C~mara Municipal aprovou e ela promulga a seguinte:
R [ S O L U ç ~ O
Art. 19 Fica atualizado em 18,30% (dezoito ~ir9~

lê trinta par cento), a partir de Dl de dezembro de 1990, os subsl
dias dos Vereadores, da seguinte forma:

a) Subsidio fixo mensal ••••••••••••
b) Subsidio variável mensal ••••••••

Cr$ 11.778,95

TOTAL •••••••••••••••••••••••••••

Cr$ 23.555,04
Cr$ 35.333,99

Art. 2º - A parte variável dos subsidios corres-'
penderá a 2í3 (dois terços) da remuneração total, será cor~espon-'
denta ao cD~par8cim2nto efetivo do Vereador e~ todas reuriões e à
sua participação nas votações.

§ 19 - O valor devido pelo comparecimento a cada '
reunião sera obtido dividindo-se o total do subsidio variável pe-
lo n~mero de re~niões realizadas durante o mes.

§ 29 - Não serão remuneradas as reuniões axtra-or-
dirárias.

Art. 3º - Ao Presidente da Câmara, ser a mensalmen-
te a importância de C=$23.555,04-(vinte 8 trais mil quinhentos 8

cinquenta e cinco cruzeiros e quatro centavos), correspondente a
2/3 (dois terços) do Subsidio do Vereador, que será acrescidos aos
subsfdios a t{t~lo de Verba de Representaçio.

Art. 4º - Para atender as despesas decorrentes d8~
ta resolução, serão utilizados rSGursos do orçamento vigente.

Art. 5º - Revogadas as d~sposições em contrário e~
ta r8so1uç~o entrara em vigor na data de sua publicaç~o.

S~~,~~~O"~ "

","({~~~.~1roV~~oU l~
-V í c e pres~e-_/~~%~~:t::~

-Secrstário-



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
- MINAS GERAIS -

R E 5 G L U e ~ o NR 07/91

~ ATUALIZA 5U8SfDIC [ VERBA DE REP~[SENTAÇ~O
DO PREFEITO MUNICI~AL E VICE-PREFEITO MU-

A Mesa da C~m~ra Municipal faz saber que a t

S~mara Municipal de Guaran~sia aprovou e ela promulga a ssgl;in-
te:

n E 5 O L U ç ~ O

Art. lº - Fica atualizado em 18,30% (dezoito
v!rgula trinta por cento), o SubsIdio de Prefeito Mun~ci~;al de
~L2ran~sia, a pDrt~r de Dl de dez8~~ro ~8 1990.

§ \Jnico - O sLbsidio de Vice-Prefr:i to i'~unicl.

paI 87 igual percentLal, que corresponoe a 1/4 , um qua~to ) do
subsidio do Prefeito Municipal.

Art. 2º - As veroas de represertaçeo do Pre-
faito Municipal e Vice-~;refBito Municipal, correspondem a 100%'
(Cem por cer.tc), de seus respectlvos sU2sidio5.

Art. 39 - Para atender a5 despeSas deco~fe~
tes da presente Resoluçãc,serão utilizados recursos constan-'
t85 do orçamento vigente.

rio,
Art. 4º - Revoçadas 35

esta resolução entrará e,,·

disposiçoês
,

em contl"~
pu b l icaç:Êio.

1991 -

- Secretário -



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
MINAS GERAIS -

- R E 5 O L U ç ~ O Nº 08/91 -

"ATUALIZA SUBsfDID DE VEREADORES"
A Mesa da C~~a:a Municipal ~e Gua~3ri~sia faz saber que

a C~mara Municipal aprovou 8 ela promulga 6 seguinte:
R [ S O L ~ ç ~ O
Art. lº - Fica atualizado em 19,91% (dezenove virg~la'

noventa e um per cento), a partir de Dl de janeiro de 1991, os sub-t

sidias dos Vareado22s, da seguints forma:
a) Subsídio fixo mensal •••••••••••••••
b) Subsidio variável mensal •••••••••••

Cr$ 14.124,14

TO TA L ••••••••••••••••••••••••••••••

c-s 28!,.244,85

Cr$ 42.368,99
Art. 2º - A parte variável dos subsidios , 'corrssponoera

ê 2/3 (dois terços) da remuner3çao tot31, sera correspondente BC SO~
pare cImento efetivo de Ver8ad~r em todas reuni;as e ~ sua participa-
çaü nas votações.

§ 1º - O valor devido pelo compareci~entc a cada re~-
nião ssra obtido dividindo-s2 c total do subsidio v2riável pe~o r.urr:e
ro de reuniõ3s r2alizadzs durante o mês.

§ 29 - Não serão remcneraa3S as reLniões 8xt~a-ordi~á-
rias.

Art. 3º - Ao PrEsidente da Câmara, SG~2 mens31ment8 a
im~ortancia de Cr$28.244,85-(vinte e oito mil dUz2rtos 8 quarerl~a c
quatro cruzeiros e oitonta e cinco cent2vos), corresporder:te a 2/3
deis terços) da Subsidio do Vereador, qU3

dios a t{t~llo de Verba de R3pre52ntaç~o.
Art. 4º - Para atender as despesas decorrerites desta'

, . . ,sera acruscldos aos sUnSl-

~esolL~ão, serão utilizados recursos do orça~8nto vigentE.
Art. 5º - Revogadas as disposições em ~ontraric

resoluçãc entrará en vigor na data de sua publicação.
esta



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
- MINAS GERAIS -

R E S O L U ç ~ O Nº 09/91

n ATUALIZA sU8sfDIO E VERBA CE q~PRE5E~TAÇ~O
DD PREFEITO MUNICIPAL E VICE-PREFEITO r"1Uf-Jl
CIPAL ;Ir

câmara r"iur.icipal

h M8sa da Câmara Municipal
de Guaran~sia aprt:vou e ela

fâZ saber 'llJ8 <3

profr.;Jlga a següi..:::.
te:

R E 5 O L U ç ~ C

Art. lQ - Fica atualizado em 19,91%(dsze~ove
v{rgula noventa e um ~or cento), c Subs{dio de Prsfc:to Municl
pal de Guaranésia, 3 partir da 01 de janeiro de 1991.

§ Unico - O subsídio do Vice-rrefeito Municl
paI em ig~al percentual, que correspo~de a 1/4 ( um quarto) l

jo s0bsicio do Prefeito Municipal.

Art. 2º - As verbas de re2rDsentação do Pre-
feito Municipal e Vice-Prefeito Municipal, sorrespondem a 100%
( cem por cento ), de seus respectivos subsidias.

Art. 3º - Para atencer as despesês decorren-
tas ja ~res8nte ResGluçãot serão utilizados recursos constan-
te5 do orçamento vi~ente.

Revogadas as disposiço~5 eln co~tri
esta - .rasoluçao entrara em vigor na data de sua p~blicação ..

de 1991 •



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
MINAS GERAIS-

- R [ S O L U ç K O Nº 10/91 -
nATUALIZA SUBsfDIO DE VEREADORES.

A Mesa da C~mara Municipal de Guaran~sia faz saber que
a Câmara Municipal aprovou e ela promulga a seguinte:

R E 5 C L U ç ~ O
Art. 1º - Fica atualizado em 21,87% (vinte e um virgu-

la oitenta e sete por cento), a partir de Dl de fevereiro ce 1991,05
subsIdios dos Vereadores, da seguinte forma:

a) SubsIdio fixo mensal ••••••••••••••••
b) Subsidio variável mensal ••••••••••••

c-s 17.213,09
Cr$ 34.422,OC

TOTAL ••••.•••••••••••••••••••••••••• c-s 51.635,09

Art. 29 - A parte variável dos subsidias correspondará
3 2/3 (dois terços) - ,da remu~8raÇao total, sara correspondente ao cOS

do Vereador em todas reuniões 8 à sua participa-par8cimento efetivo
çao nas votações.

§ lº - O valor devido pelo comparecimento a caJa reu-
nião s8r~ obtido dividindo-se o total do subsidio variável pelo num~
ro de reuni~8s realizadas durante o m~5.

§ 2º - Não serão remuneradas as reuniões extra-ordi~a-
:rias.

Art. 3º - Ao PresidentQ da C~mara, sera mensalmante a
importancia de CrS34.422,OO-(trinta e quatro mil quatrDcentos e vir-
te e dois cruzeiros), correspondente a 2/3 (dois terços) do Subsidiü
da VereBdor, que sara acrescidos aos subsidias a titulo de Verba de
Representação.

Art. 4º - Para atender as despesas decorrentes desta t

resaluç~o, s8r~o utilizados recursos do orça~8nto vigente.
Art. 5º - Revogadas as dispQsi~õas em contrário

rS501wção entrará em vigor na data de sua pUblicação.
Sess;es de 1991.

esta



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
MINAS GERAIS -

R E S O L U ç ~ O ~º 11/91

• ~TUALIZA SUBsíDIO ~ VCRBA DE R[PRESE~jTAÇ~G

CIP/\L 11

~l Mesa da C~mar3 Municipal faz saber qce 0

C;mara MuniciiJal de G 2ran~sia aprovou e 81~ promulga n seguin-
"t8:

~ [ 5 O L LI ç ~ O

Art. lº - Fica atualizêdG em 21,87%( vinte e
um vírgula oitenta setG por C8~tO), o Subsidio do Prafeito Muni
cipal da Guaranésia, a partir de Dl de fevereiro de 1991.

§ Único - C subsidio do Vice-Prefeito ~u~icl
pal e~ ~~ual ~ercentual, que corr8sp~~de a 1/4(um quartc) do
5~bs{dio de Prafe to ~unicipal

Art. 29 - As verbas cs represantaç2G co Pre-
feito Municipal e Vica-Prefeito ~unicipal, correspcndem a 100%'
( =em ~cr conto ), de S8L1S re5pec~ivo5 subsídios.

Art. 3º - Para ate~dar é3 ces~85as dscor=en-
tes d3 ~r8~8ntc Resoluç~o, ssr50 utilizados reCGISOS constantes
do l,rça;;\cntc vigonte.

Art. 4º - i~evog3das as disi- OSiÇ08S Em contr~

rio, 83ta res21LJç;~ antrar~ em vigor ~a data de sua publicaç~o.

jW,n~D de 1991.

(

/



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
- MINAS GERAIS -

- R E S O L U ç ~ O Nr 12/91 -

"ATUALIZA SUBsfDIO DE VEREADORES"
A Mesa da C~mara Municipal de Cuar2r~sia faz saber que

a C~mara Municipal aprovou e ela promulga a seguinte:
R E S O L U ç ~ O
Art. lº - Fica atualizado em 8,5% (oite viçgula cinco'

por cento), a partir de 01 de março de 1991, os subsfdi.os dos Verea-
dores, da seguinte fornla:

a) Subsidio fixo ~ensal •••••••••••••••• Cr$ 18.676,21
b) Subsidio variavel mmnsal •••••••••••• Cr~ 37.347,87

TOTAL ••••••••••••••••••••••••••••••• Cr$ 56.024,08
Art. 2º - A parte variávEl dos subsidios corrsspondera

a 2/3 (dois terços) da remuneração total, será correspondente ao CO~

parecime~to efetivo do Vereador em todas reuni5es e ~ participaç;o f

r as vota;;ões.

§ lº - O valor devido pelo comparecimento a cada reu-'
nião sar~ obtido devidindo-s8 o total do subsidio variável pelo nurn~
ro de reuniões realizadas durante c mês.

§ 2º - Não serão remuneradas as reGniões extra-ordiná-
rias.

Art. 3º - Ao Presidente da Câmara, ,
sera mensalfllente a

impGrt~ncia de CrS37.347,87-(trinta e sete mil trs2sntcs s quarenta'
8 sete cruz8i~os e oitenta e sete centavos), corresponderte a 2/3
dois terços) do SubsIdio do Vereador, qUE se=~ acrescidos aos subsf-
eios a titulo de Verba de Representação.

Art. 4º - Para atender as despesas d8COrreG~8S dEsta
~esclução, serão utilizados recursos do orça~9nto vigente.

Art. 59 - Revogadas as disposiçõss em contr~rio
resoluç;o e~trar~ em vigor na date de sua pUblicaç~o.

Sala das Sessões, 03 de 1991.

esta



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
- MINAS GERAIS -

R [ S O L U ç h O Na 13/91

« ATUALIZA SU3S!DIO [ VCRBA DE RE~~[S~NTAÇ~C
C-C PREFeITO rJlU I:::::IPAt... E: VIC[-P:lEFCI Te r'~L~~I

A Mess da C~mara Municipal faz saber ~ue a '
C~~2ra Mun~cipal da GU3ran~sia epeovou 8 ela promulga a s2g0in-1

R [ S 8 L U ç ~ O

Art. lº - Fica atualizado em 8,5%( oito 8

ITInio por ce~to ), o SubsIdio do Prefsito Municipal de Guaran~sia
a partir de Dl de março de 1991.

§ Unico .- O Subsidio do Vice-Prefeito Municl
~al em igual percentual, lua corresponde a 1/4 ( um quarto) do
subsIcio do Prefeito Munici~al.

Art. 2º - As verbas de representação do Pfe-
fBito Municipal e Vice-Prefeito Munici~al, correspondem c 100% '
( cem por cent8 ), ds seus resp98tivDS subsidias.

Art. 3º - Para at2nder as despesas dscQrrsr.-
tos da ~r8sBntG R8501uç~o, ser~~ utilizados recursos constantes'
do mçamento vigente.

Art. !tº - Revogadas as d í ap o s í.ç oji s em ccntr~

rio, esta resolução
,est!'2.ra e.~ vigor na data de sua ~ublic3ção.

- Secretário -



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
MINAS GERAIS

R E S C L 1I r
u .".

14/91 -
"ATUALIZA SUBsfDIO DE VEREADORES"

A Mesa da C~mara Municipal de Guaran~sia fAZ saber que
a C2rnara Municipal aprovou e ela promulga a s e qu i n t e t

R E S O L U r ~ O
Ar t , 19 - Fica atualizado em 8,93% (oito virgula nov8.!2

ta e tres por cento), a partir de Dl de abril de 1991, os subsidios '
das Vereadores, da seguinte forma:

a) Subsidio fixo mensal •••••••••••••••• Cr$ 20.344,00
b) Subsidio variável mensal •••••••••••• Cr$ 40.683,04

TOTP,L ••••••••••••••••••••••••••••••• Cr$ 61.027,04

Art. 2º -A parte variável dos subsIdias corresponderá'
a 2/3 (deis terços) da remuneraçao total, será correspondente ao com-
parecimento efative do Vereador em todas reuni~es e ~ sua participa-'

ao nas votações.
§ 19 - O valor devido pelo 8omparecimento a cada reu-

nião sera obtido dividindo-s8 o total do subsidio variável pelo nume-
ro de reuniões realizadas durante o mês.

§ 2º - Não serao remuneradas as reuniões ex:ra-ordiná-
r i as.

Art. 30 - Ao Presidente da C5mara, sara mensalmente a
importancia de Cr$40.683,04-(quarenta ~il seiscentos e oitenta e trffi

=ruzei~os e quatro certavos), correspondente a 2/3 (dois terços) do
SubsIdio do Vere2dor, que ser~ acrescidos aos subsídios a título de 1

V8~ba de Representação.
Art. 4º - Para atender as despesas d9corre~tes

rssoluçao, 58r~o utilizados recursos de orçamonto vigente.
Art. 59 - Revogadas as disposições em contrário

desta

rasoluçac entrará em vigor na data de sw3 publica;ão.

D
~."'

/ JOfit2lJJ Jd;~t'é
i /

/... M.. L'O[n rc,OQAI 'Jnc c ~r.'Trc LO'!PP,"·OL../ f-<!,. U 'Wo', \:..J L ~_ ~ _:~i ••",," '-'~; ••...• - •.•• ,. '"I(/8Presidente-~~6:~/~
~ -Secretario-

Jjunho de 1991.Sala das



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
- MINAS GERAIS -

R E 5 O L U ç ~ O Nº 15/91

H ATUALIZA SUBsíDIO [ VERBA DE RE~R[5[NTAÇ~C
DO F'REFCITO ~'U!\'ICIPi\L E:: \}ICE-PR[F;~~ITO lV\LH'.I1.

A Mesa da C;mara ~unicipal faz sab8r que a I

C~mara Municipal de Guara~~sia aprovou 8 ela promulga a seguin-
te:

R [ 5 O L U ç ~ O

Art. lº - Fica etuàlizado em B,93%(oito vir-
gL...la noventa e tr~s por c an t o ), o Subsidio do r~ref8ito r1unicl,

~al de GLarsnásia, a partir j8 01 de abril de 1991 •

§ Dnico - C SubsIdio do Vic2-Prefeito Municl
pal en igual per~8ntu~1, que correspande a 1/4 ( um quarto) do
subsicio do Prefeito Municipal.

Art. 29 - As verbas de represe~taç20 do Dre-
feito ~cr,icipal e Vics-Crefeito Municipal, corraspondem G lCO%t
( cem por cento ), de seus

,
respectivos 5Lbsidics •

~rt. 3º - Para atender as cespesas decorren-
tes da presente Rescluç;o, sar50 utilizados r2CU~SOS corstarltes
do orça~ento vigente.

49 - Hevcgad2s as disp05iço~s
,

em ccntr~
rio, esta resoluç5o antrar~ em vigor na data de sua publicaç;oe

- S8cr5táriD -



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
- MINAS GERAIS -

- R E 5 O L U ~ r c ~º 16/91 -
"ATUALIZA SUBsfDID VER[P,CSPE:S·

~ Mesa da Câ~ara Mu~icipal de Guardnésia faz saber que
a C~mara ~unicipal aprovou e ela promulga a seguinte:

p r S o L U ç ~ o
Art. 1º - Fica atualizado em 8,99% (oito virgula nove~

ta e nove por cento)t a partir de Dl do maio de 1991J os subsfdi0S
do:. ~16r82dores, da. seguinte forma:

a) Subsidio fixo :nensal •••••.••••••••••• Cr$ 22.172,93

b) ~Ub3{dio variável mensal ••••••••••••• 4·q,.340,45

TOTAL •••••••••••••••••••••••••••••••• Cr$ 65.513,38
Art. 2º - A part~ variável dos subsidias ccrr8spCnCerG

a 2/3 (dois terços) da remu~8ra;ao total, ser~ correspond9~te ao COm-
pa=ecimento efetive do Vereador em todas r8uni~6s e ~ sua participa-'
ç3J nas votações.

§ 19 - O valor devido pelo co~parecimsnto a cada reu-
ni~o sera cbti.do dividindo-se G total do subsIdio vari~vel pelo num3-
rG da reuniões realizadas duran~8 o ~ês.

§ 2º - N~o ser~o remuneradas as reuni5s3 cxtra-ordina-
rias.

Art. 3º - Ao Presidert8 da Câmara, ~era mensalmen:e 0

i~~ort8nci3 de Cr$44.340,45-(quarenta e quatro ~il trezentos e qL6r8~

ta cruzeiros 6 quaren~a 8 cinco cen~avos), correspondente a 2/3 (dois
te=ços) do Subsidio do Vereador, que será acrescidos aos subs{dios a
titulo de Verba de Representação.

Art. 4º - Para atender as despesas decorrentes desta
resolução, serão utilizados recursos do orçamento vigente.

Art. 5º - Revogadas as disposições em contrário esta
resolução entrara em vigor na data

Sala das

sua publicação.
de 1991.



..

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
- MINAS GERAIS -

~ E 5 O L U 7 ~ O NQ 17/91

DO rR~F[ITO MUNICIPAL VICE-DREF~!TQ M~~I

A Mesa da C~mara Municipal faz sebsr que a t

:~mara Municipal de Gua=an~sia aprovou e ela promulge a seglJin-
te:

R E ,S O L ~ ç ~ O

Art. 19 - Fica ataalizado em 8,99%{
guIa nov8n~2 e nove por cento ), c Subsidio do Prefeito
paI de Guaran~5ia, a paetir de Dl de maio de 1991

r\1l..!:01 to
\1unici-'

§ L1nico - O Subsidio do Vice-! refeito f/1unic,i

paI e~ igual per28rtual, lU8 corres~onde a 1/4 ( um quarto) do
subsIdio do Pref8i~c Municipal.

Art. 2º - As verbas de re~r8s8ntaçãc do Pre-
feito Municipal 8 Vice-Prefeito Municipal, correspondem a 100% t

( cem per cento ), de SEUS ~8s~ectivos s~bsidios.

Art. 3º - Para atender as despesas d8~orr8n-
tes da presente Resoluç;o, ser;o util~zados recursos 8cnstantast

do orça~8nto vigente.

Art. !Iº - Revogadas as disposiçoee em contri
rio, s3~a resoluç~o entrar~ 8~ vigor na data de sua publicaç~o.

lho de 1991

Secretário



CÃM'('RA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
MINAS GERAIS

q ESQ L U ç ~ O Nº 19/91

CIPAL"

faz s a bo r 'lUf? a ~~~...arrara

paI dr Guara~IBsia aprovo~ c ela pra~L:lga a seglJintc:
R E S O t. ,yJ ç ~ O

A~t. 1º - Fica atualizado em 9,86( (nove virgula oito~ta
~. se5_7 p o r cento), o Subsfdio do p!,~c~fe-i.tD ~~J;"icipal, a p a r tír de I

01 dc j~nho do 1991.
§ U~ica - O Subsídio de Vice PreFeito Mu~icir31 em ig~al

corrcspcnds e 1/4 Iu~ quarto) do suts!dio de Pre-'
feito Mt;nicipal.

Art. 2º - As vorbes de r8pr~s8~tQçaU do prefeito r"~~ici-

p a L C I.! í c PrePoito ~unicipal, corr2spcndc~ n cento),

d2 se:J8 r2s~ectivos slJbs!dios.

~2 Rssol~çaa, scrao utilizados rscursos ccnstantS3 ~c orça~2nto
v iqcr. .•...e.

~rt. 4º - Revag3das as disposi

Sala d33 Scssoes, 05 02 a;cstc Ce 1991.

I.

-5 scretário-



L
CÂMARA MUNICIPAL DE

_ MINAS GERAIS

R E S O L U ç Ã C ~;Q 20/91

"ATUALIZA 5U9SfDID DE VEREAOCRES"
~ Mesa da C;mara M~nicipal de Guaran~sia faz saber que

a Câmara Municipal àprovou 8 ela premulga a seguinte:
RESCLUÇJ:10

Art. lº - Fica atualiz3do e~12,14% ( doze vfrgula qu~
torze por cento ), a partir de Dl de julho de 1991, os subs!dios'
dos Vereadores, da Seguinte forma:

a) Subsídio fixo mensal •.••••••.•••.••• Cr$

b) 5ubsfdio variáv~l mensal ••••••••••• Cr$
27.316,38
54.626,11

TOTAL •••.•••••••••••••••••••••••••• Cr~ 81.942,49
Art. 2Q - A parte variável dos subs!dios corresponderá

a 2/3 (dois terços) da remun6'!'8o:;ão total, se:-á correspondente 30

comparecim3nta efetivo do Verea~or em todas reunio;s G ~ sua par-
ticipação n2S VCt3ÇOSS.

§ lº - O valer d8Vido pelo compar€ci~entc a cada reu-'
niãc será obtidc dividindo-se o total do subsfdio variável pelo'
n~mero de reunio8s realizadas durante o mês.

§ 2º - Não serão remuneradas as reunioas 8xtra-ordiná-
rias.

A~t. 3Q - Ao Presidente da Câmara, será mensalmente a
importância de Cr$54.626,ll-(cinquenta e quatro mil seiscenhss e
vinte seis cruzeiros e onze centavos), correspondente a 2/3( dois
terços) do Subsídio do Vereador, que será aorescidos aos subs!di-
os a t!tul0 de Verba de Repre,entação.

~rt. 4Q - Para atender as despesas decorrentes desta'
resolução, serãc utilizados recursos do orçamento vigente.

Art. 5º - Revogodas as disposiçoãs 9m cQntrárío esta
resolu~ão entrará em vigor na sua publicaçüo.

Sala das Sessoãs" , ro de 1991.

- Secretário -



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
MINAS GERAIS

R E S O L U ç l( O NO 21/91

-ATUALIZA SUBsfDIO E VERBA DE REPRESENTAÇ.O
DO PREfEITO MUNICIPAL E VICE-PREFEITO MUNI
CIPAL-

A Mesa da Câmara Municipal faz saber que a Câmara Munici-
pal de Guaranésia aprovou e ela promulga a seguinte:

R E S O L U ç ~ O
Art. 10- Fice atualizado em 12,14% (doze virgula quatorze

por cento), o Subsidio do Prefeito Municipal, a partir de 01 de ju-
lho de 1991.

§ 6nico- O Subsidio do Vice Prefeito Municipal em igual '
percentual, que corresponde a 1/4 (um quatto) do subsidio do Prefei-
to Municipal.

Art. 20- As verbas de representação do Prefeito Municipal
e Vice Prefeito Municipa1,·correspondem a 100% (cem por cento), de
seus respectivos subsidias.

Art. 3º- Para atender as despesas decorrentes da presente
Resolução, serão utilizados recursos constantes do orçamento vigente.

Art. 40- Revogadas as disposições em contrário, esta res~
lução entrará em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 09 de dezembro de 1991.

~ .. -.' '; ..'R;'_U_JO/.,íWwJJ
~[~CABRAL DOS SA~JLOURENÇO

-Vice Presidente~

/

~~~/Cé/~
~~ ROBERTO VILAS BOAS

-Secretário-



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
- MINAS GERAIS

R E 5 O L U ç ~ O Nº 22/91

~ATUALIZA SUBsf~IO DE VEREA~ORESu
A Mesa da Câmara Municipal de Guaranésia faz saber que

a Câmara Municipal aprovou 9 ela promulga a seguinte:
RESOlUÇltO

Art. 1º - Fica atualizado em 15,62%(quinz9 vfrgula se~
senta e dois por cento), a partir de 01 de agosto de 1991, os su~
sfdios dos Vereadores, da seguinte forma:

a) Subsfdio fixo mensal •••••••••••••••• Cr$ 31.583,20
b) Subsfdio variável mensal •••••••••••• Cr$ 63.158~71

TOTAL ••••••••••••••••••••••.••••••••• Cr$ 94.741,91
Art. 2º - A parte variável dos subsfdios ccrresponderá

a 2!3(d~is terços) da femuneraç;o totalt ser~ correspondente ao
comparecimento efetivo co Vereador em todas reunioes e à sua par-
ticipação nas votaço;s.

S lº - O valer devido pelo comparecimento a cada ~eu-'
nião será obtido dividindo-se o total do sub~idio variável pelo'
numero d2 re~nio;s realizadas durante o mes.

§ 2Q - Mio ser~o remuneradas as re~nio;s extra-ordin~-
rias.

Art. 39 - Ao P~2sidente da Câmara, será mensalmente 2

importância de Cr$63.158,71-(sessenta 8 três mil,cento e cinqugnta
8 ~ito cruzeiros e setenta e um centavos), correspondente a 2/3 t

(dois t~rços) do Subsrdio do Vereador, que será acros=idos 305 SU~

sidios de Vsrba ds ~8pr8sentação.
Art. 4º - Para atender as despesas jecorrent83 desta'

rssoluç;o, ser;o utilizado3 rSCUSSDS do orçamento vigente.
~rt. 5º - Revo;adae as disposiçoes em contrário esta t

r2so1u;ão entrará em vi;or na d3tê d2 sua publicação.
S213 das

- Secretário -



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
MINAS GERAIS

R E 5 O L U C ~ O NQ23/91
"ATUALIZA SUBsíDIO E VERBA DE REPRESENTAÇ~O

DO PREFEITO MUNICIPAL E VICE-PREFEITO MUNI
CIPAL"

A Mesa da Câmara Municipal faz saber que e Câmara Munici-
pal de Guaranésia aprovou e ela promulga a seguinte:

R E 5 O L U ç ~ O
Art. lQ- Fica atualizado em 15,62% (quinze virgula sesse~

ta e dois por cento), o Subsidio do Prefeito Municipal, a partir de
01 de Agosto de 1991.

§ Único- O SubsIdio do Vice Prefeito Municipal em igual '
percentual, que corresponde a 1/4 (um quarto) do subsidio do Prefei-
to Municipal.

Art. 2Q- As verbas de representação do Prefeito Municipal
e Vice Prefeito Municipal, correspondem a 100% (cem por cento), de
seus respectivos subsídios.

Art. 3Q- Para atender es despesas decorrentes da presente
Resolução, serão utilizados racursos constantes do orçamento vigente.

Art. 4Q- Revogadas as dieposições em contrário, esta res2
lução entrará em vigor na data de sua piblicação.

Sala das Sessões, 09 de dezembro de 1991.

~_. ".

/~;~z<'ii;/~/
~ DOS SA~TOS LOURENÇO

-Vice Presidente-

~~~~;.;;~
-Secretário-



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
- MINAS GERAIS

R E S O L U C 11' O ê! º 24/91
» ATUALIZA SUBsíDIO DE VEREADORES»

~ Mesa da Câmara Municipal do Guaran8sia faz saber que
Municipal aprovcu e ola promulg3 a seguinte:..a Camara

RESOLUÇ7':O
Art. lº - Fica atualizado em 15,62%(quinz8 vfrgula se~

senta e dois por cento), a partir de Dl de setembro de 1991, os I

subsfdios dos Vereadores, da seguinte forma:
a) Subs{dio fixo mensal ••••••••••••••••• Cr$ 36.516,50
b) Subsfdic variável mensal ••••••••••••• Cr$ 73.024,10

reTAl •••••••••••••••••••••••••••••••• Cr~109.540t60
Art. 2º - A parte variável dos subsfdios corresponderá

a 2/3 (dois terços) da remuneração total, será correspondente ao
ccm~arecimento efetivo do Vereador em todas reunioes e à sua par-
ticipação nas votaçoes.

§ lQ - C valor devido pelo
nião será obtido dividindo-se o total

comparecimento ao cada rsu-
do subsfdio variável pelo I.•

reunices realizadas durante o mes.,numero de
~ 2º - Não serão remuneradas as . -reunlOSS extra-ordiná-

I'ias.
~rt. 3Q - Ao Pre~idente da C;mara, Ber~ mensalmente a

importância de Cr$73.024,lO-(setenta e tr;s mil, vinte e quatro c'
cruzeiros e dez centavos), correspondente a 2/3(dois terços) do
subsIdio do Vereador , que será acrescidos aos subsfdios a t!tu-'
lo de Verba de Representação.

Art. 4º - Para atender as despesas decorrentes desta'
rl?sDução, serao

A r t , esta '
psta resolução

Sala

- Secretário -



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
- MINAS GERAIS

R E S O L U ç X O NII 25/91

"ATUALIZA SUBsiDIO E VERBA DE REPRESENTAÇXO
00 PREFEITO MUNICIPAL E VICE-PREFEITO MUNI
CIPAL-

A Mesa da Câmara Municipal faz saber que a Câmara Munici-
pal de Guaranésia aprovou e ela promulga a seguinte:

R E S O L U ç X O
Art. 111- Fica atualizado em 15,62% (quinze virgula sesseE

ta e dois por cento), o SubsIdio do Prefeito Municipal, a partir de
01 de Setembro de 1991.

§ Único- O SubsIdio do Vice Prefeito Municipal em igual'
percentual, que cor responde a 1/4 (um quarto) do subsídio do Prefei-
to Municipal.

Art. 211- As verbas de representação do Prefeito Municipal
e Vice Prefeito Municipal, correapondem a ltO% (cem por cento), de
seus respectivos subsIdios.

Art. 311- Pera atender as despesas decorrentes da presente
Resolução, serão utilizados recursos constantes do orçamento vigent~

Art. 411- Revogadas as disposições em contráriO, esta res2
lução entrará em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 09 de dezembro de 1991.

~d4/~~
~~ROBERTO VILAS BOAS

-Secretário-



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
MINAS GERAIS

rJº 26/91
tt ATUALIZA SUBsíDIO ~E VE~EADORES f!

Mesa da Cam3ra Municipal d~ Guaranésia faz sab9r que..a eamara Municipal aprovou e ela promulga a seguinte
RESOLUÇ~O
Art. 19 - Fica atualizado em 21.08%( vinte e um vfrgu-

la oito por cento ). a partir de 01 de outubro de 1991. os subsf-'
dios dos Vereadores, da s2guinte forma:

a) Subsfdio fixo mensal ••••••••••••••••• Cr~ 44.214,18
b) SubsIdio v3ri~vel mensal •••••••••••••

TCTAL •••••••••••••••••••••••••••••••• Cr~132.631J76
~rt. 2º - A parte variáv21 dcs sutsfdios corresponderá

a 2/3(dois terços) da remlfnsraçio total, s8r~ correspondente ao
c~mparscimento efetivo do Vereador em todas reunioss s ; sua p3r-'
tici;:ação nas ~ ~vOLaçoes.

: 19 - C valor devido pelo comparecimento a csda reu-t

nião será obtido dividindo-ss o total do subsidio variável pelo n~
mero dereunio~s realiz3das durante o m~s.

§ 2º - N;o s2r~o remlrneradas as reunio;s extr~-ordin~-
r í as , .. .Art. 39 - Ao Presidente da Camera, S9ra mensal~8nte Q

iGpo~t;ncia de Cr$88.417,S8-(:itenta 3 oito mil,quatroc2ntas 8 de-
zessets cruzeiros? cinquentc e oito centavos),corres~ond2nte 3
2/3 (dois terços) dos Subs!dio de Vereador, que será acrescidos
30 subs!dio a tftulo de Verba de Representação.

Art. 4º - Para atendsr 38 dpspesas decorrentes desta'
resoluçeo, serao utilizados recursos do orçamento vigente.

;rt. 5Q - Qevog3das as dispcsiçoes em contrário esta'
resoluç3o entrará em vigor na deta d2 sua ~ublic3ção.

Sala das Sessoõs, embro de 1991
~ ./0%

Y .. -~: :1JIrLr/,
~L OOS ~nos LOU",NÇO

i27Z;;~~
~RC8ERTC VILAS BOAS

- Secretário -



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
MINAS GERAIS

R E S O L U ç ~ O NQ2?/91
-ATUALIZA SUBsíDIO E VERBA DE REPRESENTAÇ~O
DO PREfEITO MUNICIPAL E VICE-PREfEITO MUNl
CIPAL-

A Mesa da Câmara Municipal faz saber que a Câmara Munici-
pal de Guaranésia aprovou e ela promulga a seguinte:

R E S O L U ç ~ O
Art. 1Q- fica atualizado em 21.08% (vinte e um virgula 01

to por cento). o Subsídio do Prefeito Municipal. a partir de 01 de
Outubro de 1991.

§ Único- O Subsídio do Vice Prefeito Municipal em igual t

percentual. que corresponde a 1/4 (um quarto) do subsídio do Prefei-
to Municipal.

Art. 2g- As verbas de representeção do Prefeito Municipal
e Vice Prefeito Municipal. correspondem a 100% (cem por cento). de
seus respectivos subsídios.

Art. 3Q- Para atender as despesas decorrentes da presente
Resolução. serão utilizados recursos constantes do orçamento vigente.

Art. 4Q- Revogadas as disposições em contrário. esta res~
1ução entrará em vigor na data da sua publicação.

Sala das Sessões. 09 de dezembro de 1991.

E ARAUJO

-P"'ido"~~ ~~"

"~RAL DOS SANTOS LOUR'NÇO
-Vice Presidente-

~e-/?/~~
~D~ROBERTO VILAS BOAS

-Secretário-
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CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
- MINAS GERAIS

R E S C L U ç Ã O Nº 28/91

" ATUALIZA SUBsíDIO DE VEREA~ORES "

A mesa da C~mara Munici~a1 de Guaran~sia faz saber que
a Câ~ara aprovou e ela ~romulga a s8guinte:

RESOLUÇ~O

Art. lº - Fica atualizado em 25,76%(vinte e cinco
gula setenta 8 seis por cento), a partir de Dl de novembro de 1991
os subsfdios dos VerGadores, da s3guinte forma:

a) Subs{dio fixo mensal •••••••••••••••• Cr$ 55.603,75
b) 5ubsfdio variááel mensal ••••••••••••• Cr$111.193,95
T TOTAL •••••••••••••••••••••••••••••••• Cr$166.?97,70
Art. 2º - A parte dos subsfdios correspanderá a 2/]

(dois terços) da remuneração total, será correspondente ao compa-'
recim8nto efetivo em todes reunioãs e à sua participação nas vota-
çoes.

§ 1º - O valor devido pelo comparecimento a cada reu-'
será obtido dividindo-s8 o total do eub s Írí í o variável pelo n~nião

mero de reunioãs realizadas durante o mês.
§ 2º - Não ssrão remuneradas as reunio8s sxtra-ordiná-

rias.

Art. 3º - Ap Presidente de Câmara, será mensalmente a
import;ncia de Cr~111.193,95-(cento e onze mil,cento e noventa e
três cruzeiros 8 nov9nta e cinco centavos ),correspondente o 2/3 '
(dois terços) dos Subs[dio do Vereador, que ser~a acrescidos aos
subsfdios a tftulc de Verba de qepres~ntação.

Art. 4º - Revogadas as dis~osiç08S em contrário est9 '
resolução entrará em viggr na data de sua publicaç.ão.

S,lo do'~ii"~;l.·
r'l.~R~'L DOS Sp\~JTOS LCUR':NÇO

- ViCe-pr~!te-~d:~c::;;:c::
- Secretário -



j

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
- MINAS GERAIS

R E S O L U ç ~ O N229/91
"ATUALIZA SUBsíDIO E VERBA DE REPRESENTAÇ~O

DO PREFEITO MUNICIPAL E VICE-PREFEITO MUNI
CIPALn

A Mesa da Câmara Municipal faz saber que a Câmara Munici-
pal de Guaranásia aprovou e ela promulga a seguinte:

R E S O L U ç k O
Art. lQ- fica atualizado em 25,76% (vinte e cinco virgula

setenta e seis por cento), o SubsIüio do Prefeito Municipal, a par-'
tir de II de novembro de 1991.

§ Único- O SubsIdio do Vice Prefeito Municipal em igual '
percentual, que corresponde a 1/4 (um quarto) do subsIdio do Prefei-
to Municipal.

Art. 2Q- As verbas de representação do Prefeito Municipal
e Vice Prefeito Municipal, correspondem a 100% (cem por cento), de
seus respectivos subsIdias.

Art. 32- Para atender as despesas decorrentes da presente
Resolução, serão utilizados recursos constentes do orçamento vigeBt~

Art. 42- Revogadas as disposições em contrário, esta res2
lução entrará em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 09 de dezembro de 1991.

~UJO_P"JiI/~
~A'RAL'OOS SA.TOS LOURE'ÇO

-Vice Presidente-

~~~:.';;'~~
-Secretário-



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
MINAS GERAIS

R E S C L U r ~ O Nº 30/91.-

,...,~.,..,+- ~,... -t e- ~, ,....Ir-.
r' .•.•..'. ~.-"- '..•,. ~_.... '-'- d2Z!?~t'rQ ,;~ 1991

su'.Jsfdj.r:-:3 -==s ~/C:'?3rlc:~~':'~, r~ :::::Q~jintc f'c:rm3:

3) 5ubsfcio fixo ~~nS2~ ••••••••••••••••• Cr: 69.032,Q~
~) Subs!dic ilar13'J?1 r:"'cns3.1 ..•••••••••••• Cr~1;S.C!~?2?

TOTAL •••.••••••••.••••••••.••..•...•• Cr~2~?Q7c,3b
~rt. 2º - A parte dos 8ubsrjio~ cQrr~sp2:n~er6 a 2/3 (-

dois tcrç'::s; d2. r~'~ur:~'I''JçãC) to t e l , ser~ co!'r?st=:::::(j~'lt.::, 30 CDrrp3I'~

§ ~º - : v~lcr devido pelo CQ~p3r0ci~~~tc a casa re~-
n1~o 3=r~ cbtidc dividind2~sE o total do SUb9rdi~ v3ri~vpl pe18 '

- ,s?rao remLJnaraCas ,-as reunJ,2l?'S

ri 3S.

im;ort3nci3 de CrS13S.047,29-(canto 8 ~rint3 S Oi.t0 mil ~~arGnta!
2 se:,-:;: c r uz c í rc s 2 v í r te r:> I!'JVS cent.::vcs)) c o r r o sp onder t e 8. 2/3 '~

do í s t'?rç>~s) dos Subs fdi:- do \.!~~rC'2:::cr, q~ll? ssr~ ac r rs c í do s a o s ell

bs{di2S ~ t!tulc de VGrba de qepr03entaç;~.
~rt. 4º - 2evoga~s3 28 dispcsi

-Vic~ rr~sid2~te-

~~~~;;:;4-'
-SecJ:'?tér5.o-



.,.J

CÂMARA DE GUARANÉSIAMUNICIPAL
- MINAS GERAIS

R E S C L L' r 1l: o ;.,º 31/91.-

'1ATUALIZA sU3sfDIC E V~RB~ JE GqECE~l~gÇ~O
:)0 PRETEITO, i"lUNTe I f1,I},L E V I Cf pq~~E!TD ['f!.1l,

C1 ~fj.L!'

A Pesa do C5mara Municipal faz saber qlJ8 a C~m3ra Munici-
~al de GU3r3~5si3 aprovc~ 8 Ela promulga a seguinte:

R E 5 O L U ç ~ C
~rt. IR - F:C8 atualizado em 24,15% (vint2 e qU3tro vircu

la. quinze por cento), o Subsfdio do Pr,?f'eitc r"unicipal, a pa r t í.r de

01 de dezG~bro de 1991.
§ d~icG - O Subsidio do Vice Prefeito ~unici~31 2m igual'

p e r c orit ue L, 'lue cc r r a s pc nc e a 1/4 (um qu a r t o ) do suhsfdi.o :::0 Pr2f2i~

~rt. 20 - ;8 verbas 02 r2pr2ss~t2Çãs do Pr2Pcito ~unici-'
p21 e Vi~2 Pr8~8ito Municipal, corr8s~cndem a lOC% (c~m por cento)
de seus respectivos s!_lbs!dios.

~rt. )Q - Par3 atender 35 orspCS3S dscorrc~tc3 da pr2ss~-
te ~esaluç~8J ser~o utiliz8dcs recursos ccnstantes do orça~snto vi-'

1rt. 4º - Rsvcg3das 35 disposiCC22 p~ CG~trário, esta rs-
sol~:~o entr3ra em vigor na data de sua plJbl~C2;~O.

Sala 82S SCSS;2S, 27 de dsz2~br0 dE 1991 •

-v~cs rr2si~ent8-

-s ecretário-



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
- MINAS GERAIS

R : = C L U ç Ã Q N9 DJ/92 .-

t'AT~ALIZA SUBsfDIO \}[QFf\DCprSIt

h mesa da Câ~ara Municipal de Guar3n~sia faz sab~r que
q Camara 3~rovcu p ela promulga a s2gui~te:

Or:-c;0' llr"rn
., ~ ~.' o-o '.~ :,. ,", L,

rt. 1º - ~i~a 2tu31izado em 25.92% ( vi~te 2 cinco
vfrgula noverta e dois por cento ), a partir de 01 de janeiro de
:992 03 subsfdios dos V2readc~2s, da ssguinte ~Grma:

a) Subsfdio fixo m8n2al •••••••••••••••• :r$ 86.925,15
b) s~;bsidic variá\.'cl rT1snsa} ••••••••••••• Cr:~1?3.929,~~5

TOTAL •••••••••.•••••••••••••••••••••• ~r~260.:5~,3~
grt. 29 - A parte dos subsféiss 2orr~spoddorá a 2/3

(~~is terços) da ~~rnu~2raçaa ~o~al, 2cr~ ~Dr~2S~Grdente ao compa-
r~c~~cnto EFeti~o e~ todas reunio~s e ~ sua pa~ti=ipaç~o ~as vota-
ç':Jes.

. -!'sunlCSS

:.-i33.

~rt. 3q - ~o Pr2sid20te ca Câmara, snrá ~2~~~~~s~te ~
i~~Grt~n~i3 ds C~~1?3.829,15-{cent2 G 58t~nta 8 tre5 ~il,2ito=c~-'
~C3 s vi~~~ rOV2 =ruzeiros e quinze c~~tavcs), ccr;?s~2~ds~t8 a
2/3(ccis t27ÇOS) dos Su~srdiQs do Bereador, ~UE S~-3 a=r~s8idcs
aos subsIdies a t!tulo ds Vp~ba ds Repr2~~nta';;o.

~.c._:rr·~'_••;4:.•...._..,- R?vcg3rlas as
ri; ~'.,:;' vigor i;3 da t a de

c orrt r,í r':o esta '
S~3 ;::ub.lic8Ção .•

M1RID CAB~AL DOS SlNTOS Lr[JP~Nç~



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
- MINAS GERAIS -

R E S O L LI ç « O Nº 02/92.-

"ATUALIZA SUBsíDIO E VERB,~ DE REPf,ESENTAÇI10

DO PREFEITO MIINICIPAL E VICE PflETEITD MUNI

C I PA L"

A Mesa da C~mara Municipal faz saber que a C~mBra Municipal
de GUBran~sia aprovou e ela promulga a seguinte:

R [ S O L U ç Ã O
Art. lº- Fica etualizado em 25,92% (vinte e cinco virgula I

noventa e dois por conto), o Subsidio do Prefeito Municipal, a pa.E.
til' de Dl de janeiro de 1992.

§ Único- D Subsidio do Vice Prefeito Municiaal em igual pe.E.
centual, que corresponde a 1/4 (um quarto) do Subsidio do Prefeito
r-'1unicipal.

Art. 2º- As verbas de representação do Prefeito Municipal e
Vice Prefeito Municipal, correspondem a 100% (cem por cento), de I

S8tJS respectivos subsIdias,
Art. 39- Para atender as desp8s~s decorrentes da presente t

ResfJlur;i1o, serão util i z n do s recursos constantes do o r ç ame o t o Vig8.!2

te.
Art. 49- Revogadas as disrosiç~8S em contr~rio, esta resolu

~30 entrará em vigor n8 d3ta de sua publicação.
Sala das Sessões, 26 de maio de 1992.

~~o
-PrGsidente-



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
- MINAS GERAIS

P E 5 O L U ç 0. O Nº 03(92.-

"ATUALIZA SLJ8SfJIO D~ V~R~AD1R[S"
.n. mesa

3 C~mara ap~cvou e 213 ~romclg3 a ssçuintc:

~rt. IR - rica at~ali=ado em 24,~8% ( vintp n ~uQtro t

v!rçula quara~t3 e oito per cento ), a ~artir da Dl cc F9v2r~iro '
jp 1992 os ~ubs{~iGS dos V~rA2dDresJ da spg~inte f6r~a:

3) 5ub3fdio fix~ mensal ••••••••••••••••• Crf ]08.204,~2
b) Subs{dio vari~vel mensal ••.•••••••••• Cr! 216.382,53

TDTAL •.•.••.•.••••••..••••••••••••••• Cr! 321.586,95
grt. 2Q - A part2 dos subsfdios corres~cndGrz a 2/3

( doi? terços) da I'~rnUn8r2ç'2c total, será c8r!'espo~d2r-its ao comp..ê.

rccimento Dfativo G~ todas r2unio~s 8 ~ sua parti.cipaç;c nas 'Jota-
çs:'s.

§ l~ - O vglor devido pelo camp~r9ci~s~to a cada reu-'
~ividinda-ss o total do subsIdie

,
••••:1...:

1"'~2S.

frt. 3~ - Ao Presidents da C5mara, ssr~ mens31~ente ~
;m;ortân~ia de crt216.382_53-(duzentos e dez22sei3 ~il,trrzentcs e
Git~nt3 e dois cruzpiros c. ci~~u2nta e trss csrtavcs ),corrrspon-'
dente a 2/3 ( deis t~rços ) dos Subsfdios do Berpador, que s2r~
~cr~sciscs 20S subsidies 2 tftulo de Verha de RG~rps0rt3ç3o.

~rt. bQ - ~evog2~8S 23 di3r-Qsiçoês Q~ co~trá~io 2~ta '
~~s01uç~o Entrer~ em \Iigor na d8ta de sua pub}.icaç;o.

-P:-esidents-

"i)}i[ii/#:nC
~;;z:~'~c~

<



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
- MINAS GERAIS

R [ 5 (1 L li ç Ã (1 Nº 04(92.-

"A.TUQLPQ sussfrun E VFRB,n DE REPFH::SUJTFÃO
DO PREFFITO MUNICIPAL E VICE PREFEITD MUNI

A Mesa da C~mara Municipal faz saber qLIE A C~mara Murlicira1
de Guarnnesia aorovou 8 ela promulga a seguinte:

R F S O L U ç Ã O
Qrt. lº- Fica atualizedo em 24,48% (vinte e ~ua rn virgula'

~1_!?I'8nta e oito por c e rrt o ) 1 c Subslrlio do Prefeito Municir~êl, a

partir de Dl de fevereir~ de 1992.

§ línico- (1 Subsidio do \J ice Prefeito MtJnicir"l 8", i']l"Jlne..!:
centual, que corresponde " 1/4 (um quarto) de Subsidio do Prefpito
Municipal.

Art. 2º- As verbas de representaç~o do Prefeitc Municinal e
Vice Drefeito Municipal, correspDndem a 100% (cem por cento), de
seus respectivos subsidios.

Art. 3º- Par~ atender as despesas decorrentes da presente I

Resolução, sorão utilizados recursos cOf'stantes do arç8rnento vigsl},
t~.

Art. 49- Revogadas as disposiç;B~ em ccntr~rio, est3 resolu
çao entrar~ em vigor na data de sua publiceç;o.

Sala das Sessõss, 26 de maio ds 1992.

~JO
-Presidente-



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
- MINAS GERAIS

q r. s C u ç Ã O ~Jº ']5/92.-

~ ~esa da C~mara Municipal de Gu3rar;sia faz sab~r que
a [amara 3rrovou ~ ala promulça 3 3eg'Jinte:

RfSr:LUÇAC

A~t. lº - Fica 3tualizado em 21,62% (vinte e um
,

'.Jlt'gu-
la seSs0rta c dois por cento ), a ~3rtir CG 01 ds narço de 1992 os
sub~rdio5 dos Bereadores, da seguinte forma:

a) Subsfdio fixe f'1ensal •••••••••••••••• Cr$131.598,22

b) Subsrdio vari~vel mensal •••••••••••• Cr$263.164,63
TC',T ,:1,L • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• C r $3 94. .762,55

~r~. 2º - A part2 dos subsfdios carrespoderá a 2/3 '
(d i5 t r r ç o s ) da remf;í'l6I'a-ç'ão 4,~o:81, 32!'á c o f r e s p o n c er-t.e aõ compar.§.

,
a sua n3S vota~ t

:;0755.
S 19 - O valor dEvido paIo comparecime~to a c3da Ieu-'

.- ,nlao sera obtido dividindo-S2 o total do subs{dio variáv~l pelo
,

~u

~?~n de r2unio~s realizajas durante o me8.
§ 2º - N;o ser;o remu~eradas as reunioe~ sxtra-ordin~-

r ia:::.

Art. 39 - As Presidente d3 C~mara, sara mensalmente a
5_m~crt~ncia de Cr$263.164,L3-(duzentos 8 sssssnta E trc5 mil,c7nta
':1 s c s s en t a P qua tr o cruzeiros E? :::;u~:;rp~;tatr~'~ C:0r1:3\}OS ), corr2sp0.Q

d3nto 2 2/3 ( dois terços) dos Sbbs{dios ~c Vcr23dor, que spr~
acrssci~os aos subs{dios a tItulo de ~erba de Repr2se~t3;ZD.

1rt. 6° - Revogadas as dis;osiçc5s ~m cortr~~io Ecta '

-Presidente-



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
- MINAS GERAIS

R E S O L U ç ~ O Nº 06/92.-
"RTUALI7A ~u8s1DIO E VERBA DE REPRESF~TAÇ~O

00 PREFEITO MUNICIPAL E VICE PREFEITO MUNI
[T PA L"

A Mesa da Cimara Municiaal faz saber que a C~mara Municipal
de GUB~3~;sia aprovou p ela promulga S sSQtJinte:

RFSOIUÇi'iO

Art. 19- Fica atualizado em 21,62% (vinte e um virQula ses-
sent~ e dois por cento), o Subsídio do Prefeito Municipal, a par-'
tir de Dl março de 1992.

§ Único- O Subsidio do Vice Prefeito Municipal em igual pe~
cBntual, que corresponde a 1/4 (um quarto) do Subsidio do Prefeito
Municioal.

Art. 29- As varbas de representação do Prefeito ~1unicira] e
Vice Prpfeitc Municipal, correspondem a 100% (cem por cento), de
seus respectivos subsIdias.

Art. 3º- Pa~a atender RS desresas decorrentes da presente'
Resolução, serão utilizados recursos canstantes do orçamento vigB~
t~.

Art, 4Q- Revogadas as disposiç3es em contr~rio, estA resolu
çao nntrará em vigor na data de sua publicação.

Sala

~?iiiJ:~f-;;O,'
;;?E;2;;;~?-



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
MINAS GERAIS

R E S D L U ç ~ O ~iº 07/92.-

~~S2 da C~mara Municipal dE Guaran~~ia ~az sabEr que
aprO'JOU 8 ela

8r-S,OLL:ÇJrO

A~t. 19 - Fica atualizado em 20,84% ( vinte v!rg~13 0:-
tr~ta 2 quat~o per ce~to ), a p3rtir de Dl dG ab~il ~8 1992 os s~b-
sfd:os dcs U8r~ajorEs, d3 seguinte form2:

a) Sllbs{dio fix8 ~2nsal ••••••••••••••••• Cr~159.023,2?
h) S~bs!dio va r í av ol men s a I •••••••••••••• CrilJ318.CQ7,9C

TQT~L ••••••••••••••••••••••••••••••••• Cr!677.031,19
Art. 2º - A part~ éos Sctsfdics co~r3spc~dsrá 2 2/3

( dois t~rços ) da rsmuneraçao tctal 8 a sua ~~rtici~a:;G nas vct~

§ 19 - O vaIar j2vidc p~lc cG~par8cime~to a cada ~2~ni:
divid:ndo-38 c total de vdI:'iávrl pelo

§ 29 - - -~}aa scrao rem~ln?~adas as . -1'2' 'n 1008

ria.s.

imp'~rt5ntia ~e Cr!318.QQ7,90-(trcz~ntc3 2 d8zci~o mil, 32tS cruzei-
~os G noventa cr~t3voS ), corre2~onj8nte 2 2/3 ( dois torços ) de t

~0bsrrlio ::lo "c-r2a-:or, quo se:,á a o r e c c í dc s 3JS· s:Jbsr~ios a titule .::Je

\!e~b3 d2 R8~r?S~ntaçao.
~rt. 4~ - RBvogad3s ,~ dispos5çces em contr~rio 2~t~

~o~:Jç;O 2~tr3r~ ~~ viçQr na ~at3 ~3 sue ~ub!icaçio.



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
- MINAS GERAIS

U.2-Q..J-~Ã O Nº 08/92.-

"ATUALIZA SUBsíDIO E VERBA DE REPRESENTAÇÃO
DO PREFEITO MUNICIPAL E VICE PREFEITO MUNI
C I PA L"

A Mesa da Câmara Munici~al faz saber que a Câmara Municiaal
de Guaranesia aprovou e ela promulga a seguinte:

R [ S O L U ç ~ O
Art. lº- Fica atualizado em 20,84% (vinte virgula oitenta e

quatro por cento), o SubsIdio do Prefeito Municipal, a partir de
Dl de abril de 1992.

§ l1nico- (] SubsIdio do Vice Pr e f e í t o Municipal em igual per.
centusl, que corresoonrle a 1/4 (um quarto.) do SubsIdio do Prefei-
to Municioal.

Art. 2º- ~s v8~bas de rerresentaç~o do Prefeito M'J~jcipal e
Vice Prefeito Municipal, corresQondem a 100% (cem por cente), de
seus res~ectivos Subsidios.

Art. 3º- Par,s atender as despesas decorrentes da prpsente t

Resolução, 8er8D utili~~dos recurROS constantes do orçanento vige~
te.

Art 4º- Revogadas as disposições 8~ contrário, esta resolu-
çao entrar~ om vigor na data de sua publicaç~o.

Sala



'.-

CÂMARA DE GUARANÉSIAMUNICIPAL
- MINAS GERAIS -

R E S O L U ç A o
~isp5e sobre altera;5es na LEI S~G~~ICA ~U~I:IrAL
A Mesa da C;mara Municipal de Guaran~sia, faz saber

que a C8mara Municipal de Guaran~sia aprovou, e ela, promulga a 58-'

g~Jinto RESOLUÇ~O:

Art. IR - Q par~grafo segundJ do artigo 17 da Lei'
Org~nica Muni8ipal, penSE a tar a s2g~in~e r8daç~o:
"§ 2º - O n~n18ro de Vereadores, tands em vista a populaç~o do r~uni-
cipio e observados os limites estabelecidos no artigo 29, item IV da
Constituição Federal, ser~:" ,

o numero
de \J8!"eadoI'e5

- Para os primeiros 10.000 habitantes,
será 09(nBve);

,
11 - de 10.001 a 30.000 hebitantes, D numoro

l1(onze) ;

111 - de 30.001 a 50.000 habitantes, o nU~8ro

da Ve-
readOI'8S

,
sern

read:Jres
,

sera 13(tr3ze);
IV - de 50.081 a 100.000 habitantes, o n~mGro de Ve

roadores s8r~ lS(quinze), acrecentando-se duas vagas para cada 300.
000 habit8ntes, at~ 1.000.000 de habitan~2S, com o limite m~ximo de
2l(vinte 8 um) vereadores.

V - O n~mero de habitantes a ser utilizado, como'
base de c~lculo do n~mero de VerGadoras será aquele fornecipm m8di8~
te certidão, pela Fundação do Instituto Brasileiro de Geografia e '
Estatistica - IBGE -

Art. 2º - Revogadas as disposi';~es em contr~riD, '
Esta Resoluç~c entra em vigor na data de sua publicaç~o.

Sala das Sessões,
\

~C-~-~~'d"ctc- "

ci/é,~~,
~o- ~------?-



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

• MINAS GERAIS

- R E S O L U ç Ã O N" 11 /1992 -

"SUBsíDIO DOS VEREADORES"

Estabelece, nos termos do art. 29, V, VI e VII, da
Constituição Federal, e art. 41, da Lei Orgânica Municipal, o subsidio dos Verea
dores e a verba de representação do Presidente da Câmara, para a legislatura de
1993 a 1996, e dá outras providências.

O Presidente da Câmara Municipal de Guaranésia, fa
ço saber que os Vereadores aprovaram e eu promulgo a seguinte Resolução:

Art. 1"- Os subsidias mensais dos Vereadores, para a legislatura '
de 1993 a 1996, são fixados, a partir de janeiro de 1993, em
(Dois milhões e quinhentos mil cruzeiros).

Cr$-2.500.000,OO

1"- A verba de representação do Presidente da Câmara é fixada em
65% (sessenta e cinco por cento) dos subsidias.

§ 2"- A falta de comparecimento do Vereador a cada sessao ordiná-
ria da Câmara implica o desconto de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos
subsidias do mês correspondente.

3"- Aplicam-se os mesmos critérios estabelecidos para a revisão'
dos subsidias e verba de representação do Prefeito (art. 1", 2" e 3") à revisão
dos valores dos Vereadores e Presidente da Câmara.

Art. 2"- Os subsidias dos Vereadores nao poderão:
1- ultrapassar, mês a mês, o limite de 75% (setenta e cinco por

cento) dos valores remuneratórios dos Deputados Estaduais;

11- exceder o valor dos subsidias do Prefeito.

Art. 3"- O total da despesa com os subsidias dos Vereadores e Verba
de representação do Presidente da Câmara não poderá ultrapassar de 5% (cinco por
cento) da receita efetivamente arrecadada pelo Municipio e pelos órgãos da Admi--
nistração indireta e fundacionais públicos.

Parágrafo Único: Não se consideram, para os fins desta Resolução,c~



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉ$IA
-: MINAS GERAIS

CONT1NUAÇÃO.-

mo receita:

1- recursos provenientes de operaçoes de crédito ou empréstimos;
11- contribuições dos servidores municipais, instituída nos termos

do parágrafo único do art. 149 da Constituição Federal, para o custeio, em ben!
fício destes, de sistemas de previdência e assistência social;

111- recursos provenientes de alienação de bens municipais;
1V- transferências contratuais ou conveniais de que origem forem,a

fundo perdido ou não, com obrigação ou não de aplicação de recursos municipais;
v- transferências orçamentárias à órgãos da administração indire-

ta ou fundações públicas.

Art. 42- Para permitir o fiel acompanhamento das normas da Consti
tuição Federal e desta Resolução:

1- O presidente da câmara oficiará ao Presidente da Assembléia Le
gislativa, solicitando-lhe informar os valores pagos em espécie aos Deputados'
Estaduais;

11- O Prefeito Municipal encaminhará à câmara, informações acerca
de revisão de sua remuneração e sobre o montante da receita efetivamente arrec!
dada.

Art. 52- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

câmara Municipal de Guaranésia,
aos 28 de dezembro de 1992.-

MÁRIO Jr(
c AL DOS SANTOS LOURENÇO,

-Presidente em Exercício-

PEDR~OAS'
-Secretário-
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CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
- MINAS GERAIS

"R E S O L U ç Ã O N212 11992"

"SUBsíDIO E VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO PREFEITO
E VICE-PREFEITO"

Estabelece, nos termos do art. 29, V. da Constitui
çao Federal, e art. 41, V, da Lei Orgânica Municipal, o subsidio e a verba de re-
presentação do Prefeito e Vice-Prefeito, para a legislatura de 1993 a 1996, e dá
outras providências.

O Presidente da Câmara Municipal de Guaranésia, fa
ço saber que os Vereadores aprovaram e eu promulgo a seguinte Resolução:

Art. 12- Os subsidias mensais do Prefeito sao fixados, a partir de
janeiro de 1993, em Cr$22.500.000,00 (Vinte e dois milhões e quinhentos mil cru-
zeiros) •

§ 12- A verba de representação é fixada em 100% (cem por cento) dos
subsidias.

§ 22- Os subsidias e a verba de representação serao revistos na mes-
ma data e de acordo com os mesmos indices da revisão geral da remuneração dos ser
vidores públicos municipais, excluída, entretanto, qualquer revisão relativa ao
mês de janeiro de 1993.

§ 3º- Se não forem uniformes os indices da revisão da remuneraçao dbs
servidores públicos, a revisão dos valores do Prefeito será feita pelo percentual
de variação ou aumento da folha de pagamento ou pelo indice aplicável à maior re-
muneraçao do servidor, decidindo-se esta hipótese sempre pela aplicação do menor
indice.

Art. 22- Os subsidias mensais do Vice-Prefeito sao fixados, a partir
de janeiro de'1993, em Cr$5.625.000,00 (Cinco milhões e seiscentos e vinte e cin-
co mil cruzeiros)".

§ 12- A verba de representação é fixada em 100% (cem por cento) dos
subsidias.

CONTINUA.-
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CONTINUAÇÃO.-

§ 2"- Aplicam-se os mesmos critérios estabelecidos para a revisão
dos subsidios e verba de representação do Prefeito (art. 1", 2" e 3") à revisão
dos valores do Vice-Prefeito.

Art. 3"- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

câmara Municipal de Guaranésia,
aos 28 de dezembro de 1992.-

MÁRIO
IJ( .

CABiJ},' DOS SANTOS LOURENÇO,
-Presidente em Exercicio-

PEDRO~etáriO-
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CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA
MINAS GERAIS

RBSOLUçl0 .1 ••••••

APROVA IAliCIALti&NT~ AS CCN~AS DA IRKFBlruBA
MOIICIIAL DS GUABANtSIA, iS~ADC DB MINAS
G~S, RDiliENXBS AO niRctclo D.l1991.

A Mesa da Oâmara Munio1pal de Guaranás1a,-

no t'.90 de auae e."r:!.buições legais, taz sabel' que a C~ Mu-

nicipal aprovo\\ 8 ela :promll~gB a Beguint,.

a ~ S o L U º 1 OI
Art. 1" - :l;'icam apruvadas ;parcial:nen·te as

oontas da J.'re:fdtlU'1iI. litlO.lli.::1:.-li-l de Gu.arli.llásia, r.~a1l1vas ao .1
x.rcício d. 1991, rejeitadas ao a.b.untes parcelasl
A.) Or$413.!J83,66, lJa&OB à :firma Vaoal Ltda., oOllsid.ralla d ••••

pes&in1s&Ular, por tal ta d. proo.eso lici1ôa1iório oonvin-

oente.
B) 0rI32.540,OO, pagos •. desp.sas partioulares d. tamiliares

do pr.feito à .poca •• exercício, Sr. Naroiso Lopes, em viâ
geJll à cidade de l'almelo, 301ao, lançada na Nota ds TtlDpenho

nR 240191, como pa,gamento de viagem a. interesse do mu.nioí-

pio - ambulancia.
C) Cr$2.463.500,OO, pagos à firma Martinson & Imegem, de Anto-

nio Donia.t. Martins, p.pres.ntada por diversas ~·01;a.s Fi••.
oais de Irestação d8 Serviços em1.tidss sem observar li. ord8ll1

numérica orescente do talonário !)JIl relação à data de emi.eM

das me~mas, com ga~tos excessivos em relação aos serviços -
prestados, gerando má aP11oação do dinheiro púb1ioo.

D) 0rS551.076,OO, P&gOB à fil1na Vilas Bosa e Faria Ltda., ten-
do em viste. ter sido em1tidc Nota simples, 88111 ao menos di •••
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oriminar OS produtos adquir:l.doepelo munioípio • devido à
tal ta de dooUlll8n'tohábll esta deepeea •• oonsiderada irre-
BUlar.

B) 1Jr$20.000,OO,P8&oepara Doug].asPeixoto, comostrviçoe m.!
canicos, !3ttn~oeota despesa; considerada irreBUlar. pois o
me.monão exeroe a nemestá estabeleoido neste ramo.

:r) crt47.200,OO, pegO$!para Gilberto Apareoido Matos OO.lllOse~
viços de oapina e 11mp•• a d. estrad.as, sendo esta despesa

oonsiderada irregular, poia o meS1I10não 1;rabalha nes1;s ra.-
mo, sendo estabeleoido comoproprietário de bar.

G) crt150.000,OO, pagos para Oarlos Franoisc~ de camargoSilva

comoserviço de reforma emesoola munioipal rural, sendo -

ssta de:spet'8oonsiderada iITegullU', poia o mesmonão traba-

lha neste r9Jl\o, nã.o é "pedreiro e sim músioo.

H) Del."pesaerealizadas emll'larço/1991, pagando a Jair Domingoe

Alves, serviços de pedreiro, quando na verdade o mesmonão
exerCe tal protiseão, een<lcproprieté.:r:i.ode bar,!1o Bis;poi-

to de Santa Cruz da lrata, neste município.
I) ort900.000,OO, importância eeta paga indevidamente à firma

W.Varela Comunicaçõespela S'luiBição d!#seis antenas para-
bólicae, marca TelelIL"'.X, 'luando fioou oonstatado a não entre-
ga dos produtos conetantee na Nota Fiscal.

J) crS294.420,OO, q~antia esta representada pela emissão de di-
versas Notas Hscaia em1Udas pelo _to 1?ostoL.L.r. lerei-
ras L1id&., para abasteoer veícul.os par1;1culare~ àe Jo.e An-
tomo Naoaratto, ~U.não pertenoem ao lJll.Ul1oípio,emboraoa

documentos ficais foralll emitidos emr.omeda munioipalidade

e paga peJ.a mesma.

Art. 21) Das 1r:egularidades acima aponta.-

das, apenu prevaleoe a pr:l.meira (letraMA") COIllO levantada pelo

!r1bw1a1 de Contas do listado de Minas Gerais, sendo que as de-

mais foram levan1;adas empareoeres de. CoJllissãode Legi&la.ç~
Justiça e :aedaçãoe da CoIlliSS80de Finanças, Orçamento• foma-

da de Contas desta câmara.
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Art. li) Os viÜores que originaram as ir-

lleõ\Üaridades serão debi tadoB ao ord8~dor ãaa despes&.S, -

d9vid~ent. corrigidas, o qual deverá ser oomun1o~o.

Art. 411) lata Re:aolução entrará. em -rigor,

na data da sua publicação, nvogadu as disposições emoon-

trário.

Sala das Sessões, aos de junho de 1994

-==-- __U . J"J (D------,-
MAU~lCIO MINCHILLO
- .Presidente -

_---'~tqa/nA r~
vAIdR l4AR~Il'fS
- Vioe-Pr.91d~nte -

~AC.-~i SOUZA-
- se~.tario -



~ CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

RESOLUÇÃO Nº 01/95

"APROV" CeMl'AS DO EXERCíCIO DE 19190 e
D,~ OUTR\3 PROVIDf:"CIA3"

A !1esa da Câmara l'mnicipal de Guaranésia, faz
saber que a Câ~ara Municipal aprovou e ela promulga a seguinte

R E S O L U ç Ã O

Art. lº - Fica rejeitado o parecer prévio do
Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, e, aprovadas as
contas relativas ao exerc~cio de 1990, com as seguintes ressalvas:
1) Despesas de viagem do Sr. Prefeito por falta de relatório;
2) ;,~retede cas caL'.o de João Rosa Filho;
,~ Compra de areia no mes de fevereiro;

":4) Filmes por~ográficos exibidos no Centro Cultural;
\;~) Excesso de aquisição de cadernos(14.000)
I .' •. ,.

Art. 2º - ~evogadas as disposiç5es em contrá-
esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.'I

r
I

3ala das sess5es, 19 de junho de 1995

~
.// -: -:~~ /;;'~-.;:_~./ ~ ~_<.::4 L ~-- ~

EDRO R032RTO VIL.U BOAS
-Presidente-

~~~~ê
{AL ~ice-Presidente-

, .fJV~"1a1~.hL ..6R ;·;"RTIh,)
-3ecret,í:rio-

Praça Rui Barbosa, 40 Fone (035) 555·1993 Guaranésia Minas Gerais
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;-{;;;30LU~ÃO 02/95

",PitO LIA CONT,\S DO EXEí{CfCIO 0E 1985"

.•Mesa da Câmara I"unicipal :leGuar3.~é3i3, t az
saber que a Câmara Municipal aprovou e ela promulga a seguinte

R E 3 O L U ç Ã O

Art. lº - Fica rejeitado o parecer prévid do
Sgrégio ~ri8unal de Contas do Estado de ~linas Gerais, e, aprovadas
as contas relativas ao exerc{cio de 1985.

Art. 2º - Revogadas as di3posições em contr~
rio, esta 3.esolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 19 de jun"lo de 1995

J /'

<~/?/~/~~
- P'E:JRO ROB'c:RTO VIL \.) 3üfe3

-Presidente-

~lO"?'~f eo·J'·l~~~I"~~13R:GÉGf~cr50~E:u

-Vice-Presidente-

JrJJ)'I fflJ rvrMr-
.i!,LTER 11ARTIN;

-3ecretário-

Praça Rui Barbosa, 40 Fone (035) 555-1993 Guaranésia Minas Gerais
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CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

R E S O L U ç A O 03/95

HOMENAGEIA EX-PREFEITO MUNICIPAL

A mesa da Câmara Municipal de Guaranésia, faz
saber que a Câmara Municipal aprovou e ela promulga a seguinte

RESOLUÇAo

Art. 1 - Fica registrado nos anais da Câmara
Municipal de Guaranésia, os cumprimentos ao Sr. JOSE CRISTOVAM
RAMOS, Ex-Prefeito Municipal, pela passagem de seu centésimo
aniversArio natalicio.

Art. 2 - Esta Resolução entra em vigor na da-
ta de sua publicação.

salada~s:/~c:z bO

~~ ROBERTO VILAS BOAS
- Presidente-

~
--a,~

BRAZ E O DOS REIS
-~ ..e-presictrnte-

I ri~ J'YJ (-f.1'r-
VA (fiil 'MAÍlA'INS

-SecretArio-

de 1995

Praça Rui Barbosa, 40 Fone (035) 555·1993 Guaranésia Minas Gerais



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

- R E S O L U ç R O Nº t3)Cl6
DISPOE SOBRE FIXAÇAO DA REMUNERAÇÃO DOS
VEREADORES PARA LEGISLATURA QUE SE INI-
CIA EM 1997 a 2000.-

O Presidente da Câmara Municipal de Guaranesia, f~
ço saber que os Vereadores aprovaram e eu promulgo a seguinte Reso-
luçao:

Art. lº- Os subsidias mensais dcs Vereadores. para a le-
gislatura de1997 a 2000, sso fixados, a partir de janeiro de 1977,
em R$2BO.OO (duzentos e oitenta Reais).

§ lº- A verba de representaçao do Presidente da Câmara e
fixada em 65% (sessenta e cinco por cento) dos subsidias do verea-'
dor.

§ 2º- A falta de comparecimento do Vereador a cada sessão
ordinaria da Câmara implica o desconto de 10% (dez por cento) sobre'
o valor total dos subsidias do mês correspondente.

Ar. 29- A atualizaçao dos valores fixados no artigo lº
deste Projeto de Resoluçao, serao reajustados mensalmente de acordo'
com o INPC referente ao mês.

Art. 39- Os subsidios dos Vereadores náo poderáo:
1- Ultrapassar, mês a mês. o limite de 75% (setenta e cin

co por cento) dos valores remuneratorios dos Deputados Estaduais;
11- exceder o valor dos subsidios do Prefeito.

Art. 49- O total da despesa com os subsidios dos Vereado-
res e Verba de representaçao do Presidente da Câmara nao poderá uI-I
trapassar de 5% (cinco por cento) da receita efetivamente arrecadada
pelo Municipio e pelos orgao da Administraçao indireta e fundacionais
publicas.

Paragrafo Unico: Nao se consideram, para os fins desta Re-
SOlUÇa0, como receita:

1- recursos provenientes de operaçoes de credito ou empre~
timos;

11- contribuiçoes dos servidores municipais, instituida nos
termos do paragrafo unico do art. 149 da Constituiçao Federal, para o
custeio, em beneficio destes, de sistemas de previdência e assistên-'
cia social.

Praça Rui Barbosa, 40 Fone (035) 555·1993 Guaranésia Minas Gerais
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CONTINUACAO.-

111- recursos provenientes de aliençao de bens munlclpais;
1V- transferencias contratuais ou ccnveniais de que ori-

gem forem, a fundo perdido ou nao, com obrigaçao ou nao de ap1ica-
çao de recursos municipais;

V- transferencias orçamentárias à orgaos da administra-
çao indireta ou fundaçoes públicas.

Art. 5º- Esta Reso1uçao entrara em vigor na data de sua
pub1icaçao produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 1997.

Praça Rui Barbosa. 40 Fone (035) 555·1993 Guaranésia Minas Gerais



• CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

- R E S O L U ç ~ O Nº i4lq[

DISPOE SOBRE A REMUNERÇAO DO PREFEITO
E VICE-PREFEITO PARA A LEGISLATURA DE
1997 a 2000.-

O Presidente da Câmara Municipal de Guaranesia, fa-
ço saber que os Vereadores aprovaram e eu promulgo a seguinte Resol~
çao:

Art. lº- Os subsidias mensais do Prefeito são fixados, a
partir de janeiro de 1997, em R$2.250,OO (dois mil duzentos e cinque~
ta Reais).

§ lº- A verba de representaçao e fixada em 100% (cem por'
cento) dos subsidias fixados no caput deste artigo.

Art. 2º- Os subsidias mensais do Vice-Prefeito sao fixaébs
a partir de jeneiro de 1997, em R$562,50 (quinhentos e sessenta e
dois Reais e cinquenta centavos).

§ lº- A verba de representaçao e fixada em 100% (cem por'
cento) dos subsidias.

Art. 3º- A atualizaçao dos valores fixados nos artigos ai
e 2º deste Projeto de Resolução, serao reajustados mensalmente de a-
cordo com o INPC referente ao mês.

Art. 4º- Esta Resoluçao entrara em vigor na data de sua
publicação produzindo efeitos a partir de lº de janeiro de 1997.

G~e.·s.ia, p.ye de...zembro de 1996~?kc~~~~/~~_/'./~

Praça Rui Barbosa, 40 Fone (035) 555-1993 Guaranésia Minas Gerais


