RELATÓRIO

Período: 01/01 a 31/12/2009

Presidente: Djalma de Faria

Guararema, 31 de dezembro de 2009

Excelentíssimos Senhores Vereadores,

O início da presente legislatura que se deu em 1º
de janeiro de 2009 e cujo encerramento da Sessão Legislativa ocorreu no dia 22 de
dezembro, se pode constatar que as atividades legislativas realizadas no curso dela tem a
marca de um significativo incremento das atividades inerentes ao Poder.
Assim, os projetos de lei originários da Casa
somaram quinze, enquanto que os projetos de resolução apresentados foram nove e os
decretos legislativos somaram sete.
Os projetos de lei originários do Executivo foram
na ordem de cento e treze.
Assim as atividades concernentes as deliberações
realizadas nesta Casa de Leis perfazem o total de cento e quarenta e quatro.
As audiências públicas perfazem o total de duas
realizadas pelo Legislativo e outras sete realizadas pelo Executivo.
As indicações formuladas pelos Vereadores foram
quatrocentos e oitenta e três, enquanto que os requerimentos em número de doze.
O total de ofícios expedidos somam duzentos e
quarenta e nove, compreendendo aqueles referentes a circulares, ofícios do gabinete e
diversos outros.
Enquanto que os trabalhos realizados em vinte e
duas Sessões Ordinárias, fez-se, ainda, realizar dezessete Sessões Extraordinárias de forma
a atender o significativo número de deliberações proferidas pelo plenário da Casa. Duas
foram as Sessões Solenes realizadas.
Evidenciando, ainda, o significativo número de
proposituras deliberadas nesta Casa, se fez a remessa, para sanção do Prefeito, de cento e
dezesseis autógrafos de lei.

Dentre este significativo e expressivo número,
cumpre salientar que quatro projetos do Executivo foram devolvidos e não deliberados, um
do Legislativo rejeitado e dois projetos de lei do Executivo retirados do trâmite desta
Casa.
Ainda, no âmbito das atividades legislativas,
importa evidenciar que a Comissão de Justiça e Redação fez exarar cento e vinte e um
pareceres; a Comissão de Educação, Saúde, Assistência e Meio Ambiente, fez expedir
setenta e um pareceres; a Comissão de Obras e Serviços Públicos, quarenta e nove, e,
finalmente, a Comissão de Finanças e Orçamento expediu cento e vinte e quatro pareceres.
A par dessas atividades legislativas, a Edilidade
fez realizar ainda suas atividades inerentes ao âmbito administrativo, tais como cinco
licitações na modalidade de Convite, Portarias em número de onze, Certidões expedidas,
Atos de Mesa e diversos outros.
Como se vê, o ano legislativo que finda se
apresenta por demais profícuo em termos de realização, destacando-se a quantidade de
deliberações proferidas pelo Poder Legisferante no tocante a elaboração de leis e outras
matérias.
O traço significativo da gestão empreendida à
frente do Legislativo pela Mesa Diretora correspondente ao trabalho desenvolvido, de
forma harmônica e independente com o Executivo, pois que trabalhando de forma estreita,
pode-se empreender a realização em favor da coletividade.
Ademais, tais realizações foram empreendidas sem
que houvesse qualquer aumento de pessoal e, menos ainda mercê aplicações financeiras,
pois que se devolveu ao Executivo a importância de R$ 284.110,08, como forma de
economia, evitando assim dispêndios desnecessários, para que esses recursos economizados
sejam aplicados diretamente em favor coletividade.
Assim, temos a certeza de que bem cumprimos a
nossa missão de legisladores e os resultados atenderam aos interesses da coletividade.

Atenciosamente

DJALMA DE FARIA
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MOVIMENTAÇÃO DE VEREADORES DURANTE O ANO LEGISLATIVO DE
2009 EM RAZÃO DE LICENÇAS

1 – Irineu Cláudio Leite :

Licenciou-se em 05/01/09 para assumir o cargo
de Secretário Municipal de Esportes e Lazer não
retornando até 31/12/09.

2 – Sidnei Santos Leal

Licenciou-se em 05/01/09 para assumir o cargo
de Secretário Municipal de Assistência Social e
Cidadania não retornando até 31/12/09.

3 - Luiz Alves Pereira

:

:

4 – Wilson da Silva Ribeiro

1º Suplente de Vereador - Assumiu em 05/01/09
em lugar do Vereador Irineu Cláudio Leite, exer –
cendo o mandato até 31/12/09.

:

1º Suplente de Vereador - Assumiu em 05/01/09
em lugar Vereador Sidnei Santos Leal, exercendo o mandato até 31/12/09.

SESSÕES REALIZADAS NO PERÍODO

Ordinárias ....................................................

22

Extraordinárias ............................................

17

Solenes ........................................................

02
_____

Total ...........................................................

39

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS NO PERÍODO

Audiência Pública do Executivo....................

07
_____
Audiência Pública do Legislativo................... 02
Total ...............................................................

09

ATIVIDADES DOS SENHORES VEREADORES

Vereador

Indicação Requerimento Projeto

Antonio Jair Paulino Pinto

78

02

07

Antonio Jair Paulino Pinto e outros

01

-

-

Dirceu Jacinto Granato

78

-

01

Dirceu Jacinto Granato e outros

04

-

-

Djalma de Faria

21

-

01

Djalma de Faria e outros

06

01

-

Etanis Benitez Moreno

38

01

02

Etanis Benitez Moreno e outros

01

-

-

Ivandir Pereira da Silva

26

-

-

José Francisco da Fonseca

23

-

-

José Francisco da Fonseca e outros

05

-

-

Luiz Alves Pereira

51

05

-

Luiz Alves Pereira e outros

01

-

05

Odvane Rodrigues da Silva

63

03

02

Odvane Rodrigues da Silva e outros

01

-

-

Wilson da Silva Ribeiro
TOTAL
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Projetos de Resolução não deliberados.............................................................................. 01
Resoluções Aprovadas....................................................................................................... 08
Decretos Legislativos Aprovados ..................................................................................... 07
Editais Publicados ............................................................................................................. 59
Editais de Licitação Publicados ........................................................................................ 05
Convites ............................................................................................................................ 05

Portarias Expedidas .......................................................................................................... 10
Portarias de Designação Expedidas .................................................................................. 01
Certidões Expedidas .........................................................................................................

07

Atos da Mesa....................................................................................................................

04

Atos da Presidência..........................................................................................................

01

Pareceres da Comissão de Justiça e Redação ................................................................... 121
Pareceres da Comissão de Educação, Saúde, Assistência e Meio Ambiente ...................

71

Pareceres da Comissão de Obras e Serviços Públicos .....................................................

49

Pareceres da Comissão de Finanças e Orçamento ........................................................... 124

LEIS APROVADAS EM 2009

•

Lei nº 2548 – que “Altera os artigos 6º, 7º-A, 8º, 9º, 10,11,12,
13, 14, 15, 17-A, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 e acrescenta
os artigos 15-A, 15-B, 25-A e 25-B na Lei nº 2.309, de 05 de
agosto de 2005, que dispõe sobre a estrutura organizacional da
Administração Direta e dá outras providências.”........05/01/09;

•

Lei nº 2549 – que “Dispõe sobre a criação e a extinção de
empregos em comissão da estrutura organizacional da Prefeitura
Municipal de Guararema, altera os Anexo II (Quadro de Empregos
em Comissão), III.2 (Tabelas Salariais do Quadro de Empregos em
Comissão) e IV (Quadro de Gratificações e Adicionais), altera os
artigos 28 e 29 e acrescenta os e acrescenta os artigos 31-A e
31-B na Lei nº 2.310, de 05 de agosto de 2005, que dispõe sobre
a estrutura de empregos, carreira e salários da Prefeitura
Municipal de Guararema e dá outras providências.”......05/01/09;

•

Lei nº 2550 – que “Estabelece os subsídios de secretários e
secretários adjuntos para a legislatura de 2009-2012 e dá outras
providências.”.........................................05/01/09;

•

Lei nº 2551 – que “Cria empregos permanentes alterando os Anexos
I e II da Lei nº 2310, de 05 de agosto de 2005 e dá outras
providências.”.........................................05/01/09;

•

Lei nº 2552 – que “Dispõe sobre a criação, no âmbito do
Município
de
Guararema,
o
Projeto
Agente
Comunitário.”.........................................05/01/09;

•

Lei nº 2553 – que “Altera o caput do Art. 2º e o seu Parágrafo
2º, da Lei nº 1980, de 28 de março de 2000 e dá outras
providências.”.........................................05/01/09;

•

Lei nº 2554 – que “Dispõe de forma a alterar o Parágrafo 2º, do
Art. 2º e o Art. 4º, da Lei nº 2084, de 05 de setembro de 2001 e
dá outras providências.”..............................05/01/09;

•

Lei nº 2555 – que “Dispõe sobre alteração nos artigos 1º, 3º,
parágrafo 1º, do artigo 6º, artigos 7º, 9º, e 11 da Lei nº
2.483,
de
20
de
março
de
2008
e
dá
outras
providências.”........................................16/01/09;

•

Lei nº 2556 – que “Dispõe sobre os créditos de precatórios de
pequeno valor e dá outras providências.”..............16/01/09;

•

Lei nº 2557 – que “Altera os Anexos I, II e III, da Lei nº
2.330, de 01 de dezembro de 2005 que dispõe sobre o Plano
Plurianual para o quadriênio de 2006 a 2009 e dá outras
providências.”........................................30/01/09;

•

Lei nº 2558 – que “Dispõe sobre alteração nos incisos do artigo
3º e ao disposto nos artigos 7º, 18, 23 e 24, da Lei nº 2541, de
29 de dezembro de 2008 e dá outras providências.”.....30/01/09;

•

Lei nº 2559 – que “Dispõe alterando a Lei nº 2.519, de 24 de
julho de 2008 e seus anexos I, III, V e VI e dá outras
providências.”........................................06/02/09;

•

Lei nº 2560 – que “Dispõe sobre abertura de Créditos Adicionais
Suplementar e Especial e dá outras providências.”.....17/02/09;

•

Lei nº 2561 – que “Dispõe sobre criação e denominação de Escola
da Rede Municipal, vinculada à Secretaria de Educação e Cultura,
que
passa
a
integrar a
Rede
de
Ensino
e dá
outras
providências.”........................................19/02/09;

•

Lei nº 2562 – que “Altera o parágrafo 2º, do Artigo 2º, da Lei
nº 2.084, de 05 de setembro de 2001, com as modificações que lhe
foram introduzidas e outras providências.”............19/02/09;

•

Lei nº 2563 – que “Convalida o Contrato de Repasse firmado em 31
de dezembro de 2008, entre o Município de Guararema e a União,
por intermédio do Ministério do Turismo, representado pela Caixa
Econômica Federal e dá outras providências.”...........19/02/09;

•

Lei nº 2564 – que “Estabelece normas para o combate do Aedes
aegypti e Aedes albopictus, transmissores da dengue, febre
amarela
e
encefalite
eqüina,
no
Município
de
Guararema.”...........................................04/03/09;

•

Lei nº 2565 – que “Altera o parágrafo 2º, do Artigo 2º, da Lei
nº 1.980, de 28 de março de 2000, com as modificações que lhe
foram introduzidas e dá outras providências.”.........12/03/09;

•

Lei nº 2566 – que “Dispõe sobre autorização para desapropriação
de imóvel visando à reurbanização do Bairro Nogueira e dá outras
providências.”........................................12/03/09;

•

Lei nº 2567 – que “Dispõe autorizando seja desapropriado imóvel
a ser destinado à implantação do Centro de Capacitação Eventos e
Lazer e dá outras providências.”......................12/03/09;

•

Lei nº 2568 – que “Dispõe sobre autorização para desapropriação
de imóvel visando à ampliação do Centro de Convivência do Idoso
e dá outras providências.”............................12/03/09;

•

Lei nº 2569 – que “Dispõe sobre autorização para desapropriação
de imóvel visando à ampliação do Centro de Convivência do Idoso
e dá outras providências.”............................31/03/09;

•

Lei nº 2570 – que “Autoriza o Poder Executivo a contratar
financiamento junto ao Banco do Brasil S.A. e dá outras
providências.”........................................31/03/09;

•

Lei nº 2571 – que “Dispõe sobre os salários dos servidores
efetivos e comissionados, os valores dos adicionais e das
gratificações e dos vencimentos dos cargos em extinção da Câmara
Municipal de Guararema e dá outras providências.......03/04/09;

•

Lei nº 2572 – que “Dispõe sobre intervenção em calçadas e vias
públicas do Município e dá outras providências”.......28/04/09;

•

Lei nº 2573 – que “Dispõe sobre abertura de crédito adicional
suplementar
no
valor
de
R$
100.000,00
e
dá
outras
providências”.........................................28/04/09;

•

Lei nº 2574 – que “Dispõe sobre a criação de emprego do Quadro
Permanente de Empregos; cria vagas; altera o Anexo I (Quadro
Permanente de Empregos) e o Anexo III (Tabelas Salariais);
altera denominação de emprego; acrescenta parágrafos ao artigo
16 da Lei 2551, de 05 de janeiro de 2009 e dá outras
providências.”........................................06/05/09;

•

Lei nº 2575 – que “Dispõe sobre autorização para celebrar
convênio com o Estado de São Paulo, através da Secretaria de
Segurança Pública, objetivando a execução dos serviços de
reparos e manutenção das viaturas das Polícias Civil e Militar
em uso no Município.”.................................06/05/09;

•

Lei nº 2576 – que “Institui o Programa de Demissão Voluntária de
Servidores
Públicos
Municipais
e
dá
outras
providências.”........................................15/05/09;

•

Lei nº 2577 – que “Dispõe sobre autorização para desapropriação
de imóvel visando à construção de uma Escola Municipal de Ensino
Fundamental e dá outras providências.”................15/05/09;

•

Lei nº 2578 – que “Autoriza o Executivo a celebrar convênio com
o Governo do Estado para repasse de recursos financeiros a Fundo
Perdido e dá outras providências.”....................15/05/09;

•

Lei nº 2579 – que “Autoriza o Executivo a celebrar convênio com
o Governo do Estado para repasse de recursos financeiros
destinados a execução de pavimentação e drenagem de vias
públicas e dá outras providências.”...................15/05/09;

•

Lei nº 2580 – que “Autoriza celebração de convênio com Tribunal
de Justiça, disponibilizando servidores e/ou estagiários e dá
outras providências.”.................................19/05/09;

•

Lei nº 2581 – que “Autoriza desapropriação de imóvel para
edificação
da
sede
do
Poder
Legislativo
e
dá
outras
providências.”........................................19/05/09;

•

Lei nº 2582 – que “Autoriza desapropriação de imóvel para
edificação
de
Conjunto
Habitacional
e
dá
outras
providências.”........................................19/05/09;

•

Lei nº 2583 – que “Autoriza desapropriação de imóvel para
edificação
de
prédio
público
e
dá
outras
providências.”........................................19/05/09;

•

Lei nº 2584 – que “Cria o Conselho Municipal Antidrogas e dá
outras providências.”.................................19/05/09;

•

Lei nº 2585 – que “Altera a redação do parágrafo 1º, do artigo
4º, da Lei nº 2.418, de 19 de abril de 2007 e dá outras
providências.”.........................
............19/05/09;

•

Lei nº 2586 – que “Dispõe sobre autorização para alterar a
destinação de imóvel integrante do Patrimônio Público Municipal
e dá outras providências”.............................19/05/09;

•

Lei nº 2587 – que “Autoriza a Prefeitura Municipal de Guararema
a celebrar convênio de cooperação técnica com o Governo do
Estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado da
Habitação.”...........................................19/05/09;

•

Lei nº 2588 – que “Autoriza o Poder Executivo a celebrar
convênio com o Instituto PROE – Programa de Complementação
Educacional, visando conceder oportunidades de estágio a
estudantes matriculados em instituições de ensino público ou
particular, em nível de Ensino Médio, Profissionalizante e
Superior e dá outras providências.”....................04/06/09;

•

Lei nº 2589 – que “Estabelece vedação de produção de carvão
vegetal e dá outras providências.”.....................16/06/09;

•

Lei nº 2590 – que “Autoriza o Poder Executivo a celebrar
Convênio com s Santa Casa de Misericórdia de Guararema e dá
outras providências.”..................................16/06/09;

•

Lei nº 2591 – que “Autoriza a desapropriação de imóveis para
construção de Escola Municipal de Ensino Fundamental e dá outras
providências.”.........................................16/06/09;

•

Lei nº 2592 – que “Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para
o Exercício de 2010 e dá outras providências.”.........16/06/09;

•

Lei nº 2593 – que “Altera o Artigo 13, da Lei nº 1.884, de 10 de
julho de 1998, com as modificações que foram introduzidas e dá
outras providências.”..................................23/06/09;

•

Lei nº 2594 – que “Concede subvenção à Santa Casa de
Misericórdia de Guararema e dá outras providências.”...30/06/09;

•

Lei nº 2595 – que “Inclui o Meio Ambiente como Tema Transversal
para ser discutido em todas as disciplinas e atividades das
Escolas
da
Rede
Municipal
de
Ensino
e
dá
outras
providências.”.........................................30/06/09;

•

Lei nº 2596 – que “Institui o Calendário de Datas Comemorativas
associadas a Temas Ambientais no município de Guararema e dá
outras providências.”..................................23/06/09;

•

Lei nº 2597 – que “Dispõe sobre a constituição e competência do
Conselho Municipal de Meio Ambiente – CMMA; cria o Fundo
Municipal
de
Meio
Ambiente
FMMA
e
dá
outras
providências.”.........................................08/07/09;

•

Lei nº 2598 – que “Dispõe sobre o Controle de zoonoses, a
proteção, a observação da população animal e dá outras
providências.”.........................................08/07/09;

•

Lei nº 2599 – que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a
celebrar Convênio com o Estado de São Paulo, por intermédio da
Secretaria Estadual da Educação, objetivando a aplicação do
SARESP
nas
escolas
da
Rede
Municipal
e
dá
outras
providências.”.........................................08/07/09;

•

Lei nº 2600 – que “Dispõe sobre a criação do Cartão Cidadão de
Guararema, no âmbito do Município de Guararema e dá outras
providências.”.........................................08/07/09;

•

Lei nº 2601 – que “Autoriza a alienação de diversos bens móveis
do Município de Guararema e dá outras providências.”...08/07/09;

•

Lei nº 2602 – que “Revoga em todos os seus termos a Lei nº
2.047, de 28 de dezembro de 2000.”.....................22/07/09;

•

Lei nº 2603 – que “Dispõe sobre a utilização de madeira nativa
no Município de Guararema e dá outras providências.”...06/08/09;

•

Lei nº 2604 – que “Dispõe sobre a implantação do Programa de
Inspeção Veicular da Frota Oficial do Município de Guararema,
estabelece normas para a contratação de Frota Terceirizada para
o Município e dá outras providências.”.................06/08/09;

•

Lei nº 2605 – que “Dispõe sobre autorização para celebrar
convênio com o Banco do Brasil S.A. para troca de informações e

prestação de serviços atinentes ao Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público – PASEP.”...............06/08/09;
•

Lei nº 2606 – que “Dispõe sobre poda, retirada e plantio de
árvores em áreas urbanas de domínio público e privado no
Município de Guararema e dá outras providências.”......06/08/09;

•

Lei nº 2607 – que “Estabelece normas e diretrizes sobre
arborização urbana nos projetos de parcelamento do solo
(loteamentos) e dá outras providências.”...............06/08/09;

•

Lei nº 2608 – que “Institui a Política Municipal de Proteção dos
Recursos Hídricos, estabelece normas e diretrizes para a sua
recuperação, preservação e conservação, cria o Sistema Municipal
de
Gerenciamento
dos
Recursos
Hídricos
e
dá
outras
providências.”.........................................06/08/09;

•

Lei nº 2609 – que “Autoriza o Executivo a celebrar Convênio com
o Governo do Estado para repasse de recursos financeiros a Fundo
Perdido e dá outras providências.”....................21/08/09;

•

Lei nº 2610 – que “Autoriza o Poder Executivo a celebrar
Convênio com Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza
- CEETEPS.”...........................................21/08/09;

•

Lei nº 2611 – que “Altera a redação do Art. 7º, da Lei nº 2.576,
de 15 de maio de 2009 e dá outras providências.”......28/08/09;

•

Lei nº 2612 – que “Dispõe sobre a alteração da Lei Municipal nº
2.456. de 07 de Novembro de 2007, que institui o Programa de
Projetos
Residenciais
Nosso
Lar
e
dá
outras
providências.”........................................28/08/09;

•

Lei nº 2613 – que “Autoriza desapropriação de imóvel para
construção de uma Escola Municipal de Educação Fundamental e dá
outras providências.”.................................28/08/09;

•

Lei nº 2614 – que “Dispõe sobre anistia excepcional para
concessão de licença para aprovação de desdobro em terrenos de
loteamentos e dá outras providências.”................11/09/09;

•

Lei nº 2615 – que “Revoga, em todos os seus termos, a Lei nº
1.398, de 09 de abril de 1990, que dispõe sobre fornecimento de
passe escolar para professores.”......................11/09/09;

•

Lei nº 2616 – que “Autoriza a Prefeitura Municipal de Guararema
a celebrar Convênio de Cooperação Técnica com a União por
intermédio da Gerência Regional do Patrimônio da União em São
Paulo e dá outras providências.”......................11/09/09;

•

Lei nº 2617 – que “Dispõe sobre a criação de parâmetros de
ocupação nas edificações de uso habitacional e dá outras
providências.”........................................11/09/09;

•

Lei nº 2618 - que “Dispõe sobre a ordenação dos elementos que
compõem a paisagem urbana denominada
Guararema – Visual
Legal.”...............................................11/09/09;

•

Lei nº 2619 – que “Dispõe sobre alteração dos artigos 2º e 3º,
da Lei nº 2.458, de 07 de novembro de 2007 e dá outras
providências.”........................................11/09/09;

•

Lei nº 2620 – que “Institui a Política Municipal de Arquivos do
Poder
Público
em
Guararema
e
dá
outras
providências.”........................................11/09/09;

•

Lei nº 2621 – que “Altera os incisos VII e X, do artigo 3º, da
Lei Municipal nº 2.597, de 08 de julho de 2009 e dá outras
providências.”........................................11/09/09;

•

Lei nº 2622 – que “Dispõe sobre concessão de subvenção social à
Santa
Casa
de
Misericórdia
de
Guararema
e
dá
outras
providências.”........................................11/09/09;

•

Lei nº 2623 – que “Autoriza o Poder Executivo a permitir o uso
de imóvel e depois doá-lo ao Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS e dá outras providências.”......................28/09/09;

•

Lei nº 2624 – que “Autoriza A Prefeitura Municipal de Guararema
a celebrar convênio com o Governo Federal, por intermédio do
Ministério do Trabalho e Emprego, relativo ao Programa Nacional
Inclusão de Jovens, Projovem Trabalhador – Juventude Cidadã e dá
outras providências.”..................................28/09/09;

•

Lei nº 2625 – que “Institui o Programa de Erradicação do
Analfabetismo – PEA e dá outras providências.”.........28/09/09;

•

Lei nº 2626 – que “Autoriza o Poder Executivo a regulamentar por
Decreto os critérios de fornecimento e demais assuntos
correlatos ao transporte coletivo municipal e intermunicipal aos
estudantes residente em Guararema.”....................28/09/09;

•

Lei nº 2627 – que “Dispõe sobre o Plano Plurianual para o
quadriênio 2010/2013 e dá outras providências.”........28/09/09;

•

Lei nº 2628 – que “Dispõe sobre a alteração dos anexos V e VI, e
os demonstrativos I, III e VII da LDO – Lei de Diretrizes
Orçamentárias
para
o
exercício
de
2010
e
dá
outras
providências.”........................................07/10/09;

•

Lei nº 2629 – que “Dispõe sobre autorização para abertura de
Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.300.000,00 (três

milhões
e
trezentos
mil
reais)
e
dá
outras
providências.”.......................................07/10/09;
•

Lei nº 2630 – que “Denomina Estação Literária Professora Maria
de
Lourdes
Évora
Camargo
a
Biblioteca
Pública
Municipal”............................................07/10/09;

•

Lei nº 2631 – que “Dispõe sobre a substituição do uso de sacos
plásticos de lixo e de sacolas plásticas por sacos de lixo
ecológicos
e
sacolas
ecológicas
e
dá
outras
providências.”........................................15/10/09;

•

Lei nº 2632 – que “Dispõe sobre autorização para abertura de
Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.200.000,00 (Um
milhão
e
duzentos
mil
reais)
e
dá
outras
providências.”........................................21/10/09;

•

Lei nº 2633 – que “Autoriza o Executivo a emprestar bens móveis
à Santa Casa de Misericórdia de Guararema.”...........23/10/09;

•

Lei nº 2634 – que “Dispõe sobre autorização para celebrar
convênio com o Estado de São Paulo, através da Secretaria de
Segurança Pública, objetivando a execução dos serviços de
bombeiro no município de Guararema.”..................23/10/09;

•

Lei nº 2635 – que “Dispõe sobre autorização para celebrar
convênio com o Estado de São Paulo, através da Secretaria de
Segurança Pública, objetivando a execução de obras e serviços de
reforma, ampliação e adequação das instalações da Delegacia de
Polícia Civil de Guararema.”..........................23/10/09;

•

Lei nº 2636 – que “Institui o Código de Obras Municipal e dá
outras providências.”.................................03/11/09;

•

Lei nº 2637 – que “Autoriza a concessão de incentivo à empresa
Art-Telas Guararema Indústria e Comércio Ltda. ME para ampliação
de sua unidade industrial e dá outras providências.”..06/11/09;

•

Lei nº 2638 – que “Autoriza o Poder Executivo a outorgar,
mediantes licitação, concessão para exploração de estacionamento
rotativo
em
vias
e
logradouros
e
dá
outras
providências.”........................................06/11/09;

•

Lei nº 2639 – que “Dispõe sobre autorização para desapropriação
de imóvel visando à implantação de unidade administrativa
municipal e dá outras providências.”..................06/11/09;

•

Lei nº 2640 – que “Institui o Programa Municipal de Conservação
de
Estradas
Rurais
Melhor
Caminho
e
dá
outras
providências.”........................................06/11/09;

•

Lei nº 2641 – que “Autoriza o Executivo a celebrar convênio com
o
Juízo
da
319ª
Zona
Eleitoral
e
dá
outras
providências.”........................................06/11/09;

•

Lei nº 2642 – que “Altera a Lei nº 2280, de 22 de dezembro de
2004, a qual institui o Código Tributário do Município de
Guararema e dá outras providências.”..................06/11/09;

•

Lei nº 2643 – que “Dispõe sobre abertura de crédito adicional
suplementar no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e dá
outras providências.”.................................06/11/09;

•

Lei nº 2644 – que “Institui o Código de Posturas Municipal – COM
e dá outras providências.”............................06/11/09;

•

Lei nº 2645 – que “Autoriza a abertura de Crédito Adicional
Suplementar no valor de R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos
mil reais) e dá outras providências.”.................13/11/09;

•

Lei nº 2646 – que “Estima a Receita e Fixa a Despesa do
Município de Guararema para o exercício de 2010.”.....17/11/09;

•

Lei nº 2647 – que “Disciplina a denominação de logradouros e
monumentos públicos do município de Guararema e dá outras
providências.”........................................17/11/09;

•

Lei nº 2648 – que “Autoriza o Poder Executivo a celebrar
convênio com o Estado de São Paulo, através da Secretaria de
Gestão Pública e a Companhia de Processamento de Dados do Estado
de São Paulo – PRODESP, para instalação e funcionamento de posto
de Acessa São Paulo e dá outras providências.”........10/12/09;

•

Lei nº 2649 – que “Denomina Rua ‘Braz Cubas’ a via existente que
especifica,
situada
no
Bairro
Luiz
Carlos,
neste
Município”............................................10/12/09;

•

Lei nº 2650 – que “Altera a redação do parágrafo 1º, do artigo
158, da Lei nº 2.644, de 06 de novembro de 2009 – Código de
Posturas Municipal e dá outras providências.”.........10/12/09;

•

Lei nº 2651 – que “Autoriza a celebração de convênio com o
Estado de São Paulo, através da Secretaria de Saneamento e
Energia, objetivando a elaboração de Plano Municipal de
Saneamento Básico e dá outras providências.”..........10/12/09;

•

Lei nº 2652 – que “Inclui a Ética e Cidadania como Tema
Transversal para ser discutido em todas as disciplinas e
atividades das Escolas da Rede Municipal de Ensino e dá outras
providências.”........................................16/12/09;

•

Lei nº 2653 – que “Dispõe sobre alteração dos anexos II e III
que integram a Lei nº 2627, de 28 de setembro de 2009 e dá
outras providências.”.................................16/12/09;

•

Lei nº 2654 – que “Dispõe sobre alteração dos anexos V e VI que
integram a Lei nº 2592, de 16 de junho de 2009, modificada pela
Lei nº 2628, de 07 de outubro de 2009 e dá outras
providências.”........................................16/12/09;

•

Lei nº 2655 – que “Autoriza a concessão de subvenção ao Lar dos
Velhinhos São Vicente de Paulo para o exercício de 2010 e dá
outras providências.”.................................16/12/09;

•

Lei nº 2656 – que “Denomina Centro Municipal de Eventos
Turísticos
Deivid
Cubas
de
Morais
próprio
municipal.”...........................................16/12/09;

•

Lei nº 2657 – que “Autoriza desapropriação de imóveis para
construção de Escola Municipal de Ensino Fundamental e dá outras
providências.”........................................16/12/09;

•

Lei nº 2658 – que “Denomina Rua ‘Fernando Faustino Costa’ e Rua
‘Maria da Conceição Oliveira’ as vias existentes que especifica,
situadas no Bairro Ipiranga, neste Município.”........16/12/09;

•

Lei nº 2659 – que “Dispõe sobre o descarte de óleo comestível e
dá outras providências.”..............................16/12/09;

•

Lei nº 2660 – que “Dispõe sobre a atualização da forma de
apuração do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
Urbana – IPTU e dá outras providências.”.............21/12/09;

•

Lei nº 2661 – que “Consolida as leis que definiram as Zonas
Urbanas e cria a Zona de Expansão Urbana do Município de
Guararema.”...........................................21/12/09;

•

Lei nº 2662 – que “Denomina Praça José Rosa do Espírito Santo
próprio municipal localizado no Bairro Ipiranga e dá outras
providências”.........................................28/12/09;

•

Lei nº 2663 – que “Denomina Praça Eduardo Bosco dos Santos
próprio municipal localizado no Bairro Ipiranga e dá outras
providências”.........................................28/12/09;

•

Lei nº 2664 – que “Altera a Lei 2646, de 17 de novembro de 2009
e dá outras providências.”............................28/12/09;

•

Lei nº 2665 – que “Dispõe sobre autorização para desapropriação
de imóveis destinados à implementação de projeto de recuperação
ambiental e dá outras providências.”..................28/12/09;

•

Lei nº 2666 – que “Convalida o convênio celebrado em 16 de
dezembro de 2009 entre o Município de Guararema e a Empresa
Petróleo Brasileiro S.A – Petrobrás, objetivando o repasse de
verbas ao Município, através do Fundo para a Infância e
Adolescência
–
FIA
e
dá
outras
providências.”.........................................28/12/09;

•

Lei nº 2667 – que “Autoriza o Poder Executivo a contratar
financiamento junto à Eletrobrás no âmbito do Programa
RELUZ/PROCEL e dá outras providências.”.............. 28/12/09;

•

Lei nº 2668– que “Dispõe sobre autorização para celebração de
convênio entre a Prefeitura Municipal de Guararema e a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mogi das Cruzes,
para
o
exercício
de
2010
e
dá
outras
providências”.........................................28/12/09;

•

Lei nº 2669 – que “Dispõe sobre autorização para desapropriação
de imóvel destinado à construção de Escola de Educação Infantil
e dá outras providências”............................ 28/12/09;

•

Lei nº 2670 – que “Institui o PIU – Programa de Incentivo ao
Universitário, no município de Guararema, que dispõe sobre a
bolsa de estudos integral nas Universidades e dá outras
providências”..........................................28/12/09.

RESOLUÇÕES APROVADAS EM 2009

•

Nº 01/09 – que “Revoga os artigos 4º e 5º da Resolução nº 02/04, de
19 de março de 2004 e dá outras providências.”......... 17/02/2009;

•

Nº 02/09 – que “Acrescenta parágrafo ao Artigo 61 e Artigo 147A ao Regimento Interno e dá outras providências........ 17/02/2009;

•

Nº 03/09 – que “Dispõe sobre a organização administrativa da Câmara
Municipal de Guararema e dá outras providências........ 31/03/2009;

•

Nº 04/09 – que “Dispõe sobre o Plano de Empregos e Carreiras da
Câmara Municipal de Guararema e dá outras providências.....
31/03/2009;

•

Nº 05/09 – que “Dispõe sobre a criação de vagas para estagiários
da Câmara Municipal dá outras providências.............31/03/2009 ;

•

Nº 06/09 – que “Dispõe sobre o Regime Especial de Adiantamento das
Despesas.”............................................. 31/03/2009;

•

Nº 07/09 – que “Dispõe sobre a revogação da Resolução nº 03/06 e
emenda no artigo 34 da Resolução nº 03/91 que Estabelece o
Regimento Interno da Câmara Municipal de Guararema.”....04/08/2009;

•

Nº 08/09 – que “Revoga a Resolução nº 06/05, de 04 de outubro de
2005.”................................................. 04/08/2009.

DECRETOS LEGISLATIVOS APROVADOS EM 2009

•

Nº 01/09 – que “Institui Comissão de Desempenho destinada a promover
os
estudos
e
análises
necessárias
visando
caracterizar
a
potencialidade da Cachoeira do Putim, de forma a integrá-la as
atrações turísticas do município.”........................ 07/04/2009;

•

Nº 02/09 – que “Concede ao Sr. João Batista Barbosa, Placa de Prata e
dá outras providências.”...................................02/06/2009;

•

Nº 03/09 – que “Concede ao Sr. Sérgio Luiz Machado, Diploma de Honra
ao Mérito e dá outras providências.”.......................02/06/2009;

•

Nº 04/09 – que “Dispõe sobre a prorrogação do prazo da Comissão de
Desempenho constituída nos termos do Decreto Legislativo nº 01/09, de
07 de abril de 2009.”......................................06/07/2009;

•

Nº 05/09 – que “Concede ao Sr. Massumi Fukushima o Título de Cidadão
Guararemense e dá outras providências.”....................25/08/2009;

•

Nº 06/09 – que “Dispõe sobre a prorrogação do prazo da Comissão de
Desempenho constituída nos termos do Decreto Legislativo nº 01/09, de
07 de abril de 2009.”......................................06/10/2009;

•

Nº 07/09 – que “Dispõe sobre a aprovação das Contas da Prefeitura
Municipal relativas ao exercício de 2007.”.................23/11/2009.

