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PROJETO DE LEI nº 0045/2017 

Publicação nº 064/2017 

(De autoria do PODER EXECUTIVO) 

 

“Estabelece normas no Programa de 

Desenvolvimento Industrial e Comercial 

de Cafelândia - PRODEINCO e dá outras 

providências.” 

 

 

FAÇO SABER, QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA, DECRETA: 

 

 Art. 1º - Fica estabelecido que em caso de vacância, impossibilidade ou 

extinção da Chefia de Gabinete (CG), a Secretaria Geral (SG) ou outro servidor 

indicado pelo Executivo ficará responsável por todos os trâmites legais de 

recebimento, guarda e arquivo de documentos e coordenação do Programa de 

Desenvolvimento Industrial e Comercial – Prodeinco. 

 

Artigo 2º - Em caso de vacância, impossibilidade ou extinção da Chefia de 

Gabinete (CG), o Executivo nomeará servidor para ocupar o cargo de 

presidente do CEAD – Comissão Especial de Acompanhamento do 

Desenvolvimento em Cafelândia. 

 

Artigo 3º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por 

conta de dotações próprias do orçamento vigente. 

 

Artigo 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Registre-se e Publique-se. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA, aos nove (09) dias do mês de 

novembro, de dois mil e dezessete (2017).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

 

 

(assinado no original) 

LUIS ZAMPIERI RIBEIRO PAULIQUEVIS 

Prefeito Municipal 
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JUSTIFICATIVA 

 

 

 

Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara de Vereadores deste Município 
de Cafelândia, SP. 

Venho por meio deste, respeitosamente, encaminhar o presente projeto 
de lei que versa sobre a possibilidade de ocorrência de vacância, extinção ou 
impossibilidade da Chefia de Gabinete em recepcionar e arquivar documentos 

e coordenar o PRODEINCO ou na possibilidade de vacância, extinção ou 
impossibilidade do Chefe de Gabinete em exercer as atribuições de Presidente 
do CEAD, o Executivo ser autorizado a nomear um servidor substituto para 
cumprir com o andamento do PRODEINCO e um servidor designado ser 
nomeado como presidente do CEAD, evitando que o programa fique estagnado 
em decorrência de eventualidades que possam ocorrer. 

Certos da atenção de Vossa Excelência e Nobres Edis, aproveitamos a 
oportunidade para reiterar nossos protestos de estima e consideração. 
Atenciosamente,  
 

 

(assinado no original) 

LUIS ZAMPIERI RIBEIRO PAULIQUEVIS 

Prefeito Municipal 

 


