RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Período: 01/01 a 31/12/2010

Presidente: Djalma de Faria

Guararema, 30 de Dezembro de 2010.

Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Ao encerramento do ano legislativo de 2010 apresento
o Relatório referente às atividades desenvolvidas por esta Casa de Leis, para que possam
V.Exas. e, principalmente, a comunidade guararemense tomar conhecimento do volume de
trabalho desenvolvido por nossa Edilidade ao longo do exercício findo.
Ao término da nossa gestão a frente da Mesa Diretora
desta Casa, queremos em nome dos seus membros aproveitar o ensejo para externar o nosso
mais profundo agradecimento a todos que puderam colaborar para o sucesso, sem dúvida
alcançado, nos exercícios de 2009 e 2010.
Durante o ano de 2010 a Câmara Municipal realizou
22 Sessões Ordinárias, 16 Sessões Extraordinárias e 1 Sessão Solene.
Foram realizadas, também, 7 Audiências Públicas por
parte do Executivo Municipal e outras 3 de responsabilidade deste Poder Legislativo.
Durante as Sessões realizadas foram deliberados 73
projetos de lei de autoria do Executivo, 15 projetos de lei de autoria do Legislativo, 6
projetos de decreto legislativo, 5 projetos de resolução e 4 projetos de emenda à Lei
Orgânica do Município.
Nas Sessões Ordinárias realizadas foram apresentadas
pelos Senhores Vereadores 410 indicações e 27 requerimentos.
Com referência as despesas da Câmara foram elas
realizadas dentro de rigoroso controle e ao final do exercício foi providenciada uma
devolução ao Tesouro Municipal de R$ 350.825,11, correspondente ao saldo das
dotações do orçamento da Câmara não utilizado no exercício e ainda o valor de R$
12.668,74, referente à aplicação do saldo disponível das dotações no Mercado
Financeiro no período de janeiro a dezembro/2010, totalizando a importância de
R$ 363.493,85.

Tais despesas visaram à modernização dos equipamentos
e do mobiliário da Edilidade, visando uma maior eficiência, comodidade e um melhor
aproveitamento do espaço existente, que se tornou visível a todos que aqui
compareceram, demonstrando visão e preocupação com o futuro, tudo em consonância a
uma melhor prestação de serviços à comunidade guararemense.
Também, no decorrer do biênio, se teve a preocupação
de realizar a reestruturação administrativa da Câmara Municipal, trazendo neste
Exercício que se finda, novos elementos que, com suas experiências e capacidades,
vieram a se somar e contribuir com ideias novas, bem como valorizar os funcionários, de
modo geral, com uma maior autonomia, participação e aprimoramento de suas
qualidades, tudo no sentido de favorecer uma melhor prestação de serviços à Edilidade e
à nossa coletividade.
Com certeza as atividades desenvolvidas por esta
Câmara durante o ano de 2010 atenderam os anseios da coletividade guararemense, a
qual dignamente representamos, e contribuíram para o inquestionável desenvolvimento
do nosso Município.
Por tudo isso e, ainda, pedindo escusas a todos os
dignos membros desta Casa por em algum momento não ter podido atendê-los, quero
externar o meu mais profundo agradecimento pela compreensão e solidariedade que pude
experimentar a frente dos trabalhos desta Casa e, aqueles que comigo partilharam das
responsabilidades pela gestão da Edilidade, meu mais sincero e profundo agradecimento,
acima de tudo pela confiança e sempre presente palavras de estímulo e solidariedade.
Atenciosamente

DJALMA DE FARIA
Presidente
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MOVIMENTAÇÃO DE VEREADORES DURANTE O ANO LEGISLATIVO DE
2010 EM RAZÃO DE LICENÇAS E RENÚNCIA

1 – Irineu Cláudio Leite:

Vereador Titular. Licenciou-se em 05/01/09 para
assumir o cargo de Secretário Municipal de
Esportes e Lazer, não retornando até 31/12/10.

2 – Sidnei Santos Leal:

Vereador Titular. Licenciou-se em 05/01/09 para
assumir o cargo de Secretário Municipal de
Assistência Social e Cidadania, não retornando
até 31/12/10.

3 - Luiz Alves Pereira:

1o Suplente de Vereador. Assumiu em 05/01/09
em lugar do Vereador Irineu Cláudio Leite, exer –
cendo o mandato até 31/12/10.

4 – Wilson da Silva Ribeiro:

1o Suplente de Vereador. Assumiu em 05/01/09
em lugar do Vereador Sidnei Santos Leal e
renunciou em 28/04/10 .

5 – Alcídio Mariano Martins:

2o Suplente de Vereador. Assumiu em 30/04/10
em lugar do 1o Suplente de Vereador Wilson da
Silva Ribeiro, exercendo o mandato até 31/12/10.

SESSÕES REALIZADAS NO PERÍODO

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

22

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

16

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

01
_____

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

39

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS NO PERÍODO

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

07

Audiência Pública do Legislativo...................

03
_____

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

10

ATIVIDADES DOS SENHORES VEREADORES

Vereador

Indicação Requerimento Projeto

Alcídio Mariano Martins

27

-

01

Alcídio Mariano Martins e outros

02

01

-

Antonio Jair Paulino Pinto

91

10

05

Antonio Jair Paulino Pinto e outros

01

01

-

Dirceu Jacinto Granato

84

-

01

Dirceu Jacinto Granato e outros

01

-

-

Djalma de Faria

16

-

04

Djalma de Faria e outros

02

02

-

Etanis Benitez Moreno

17

-

01

Etanis Benitez Moreno e outros

01

-

-

Ivandir Pereira da Silva

23

-

-

José Francisco da Fonseca

15

-

-

Luiz Alves Pereira

26

06

03

Odvane Rodrigues da Silva

89

04

06

Odvane Rodrigues da Silva e outros

01

02

-

Wilson da Silva Ribeiro

13

-

-

Wilson da Silva Ribeiro e outros
TOTAL

01
01
----------------------------------------------410
27
21

MOVIMENTO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Ofícios Expedidos ............................................................................................................ 249
Ofícios GP Expedidos ...................................................................................................... 14
Requerimentos Apresentados ........................................................................................... 27
Indicações Apresentadas .................................................................................................. 410
Processos Elaborados ....................................................................................................... 130
Projetos de Lei Apresentados pelo Executivo ................................................................. 73
Projeto de Lei Complementar Apresentado pelo Executivo ...........................................

01

Projetos de Lei Apresentados pelo Legislativo ................................................................ 15
Projetos de Lei do Executivo Devolvidos ........................................................................ 02
Projetos de Lei do Legislativo Rejeitados......................................................................... 04
Projetos de Resolução Apresentados................................................................................. 05
Projetos de Decreto Legislativo Apresentados ................................................................. 06
Projetos de Emenda à LOM Apresentados ....................................................................... 05
Projeto de Emenda à LOM do Executivo Devolvido. ..................................................... 01
Autógrafos Enviados ao Prefeito para Sanção ................................................................. 85
Resoluções Aprovadas....................................................................................................... 05
Decretos Legislativos Aprovados ..................................................................................... 06
Emendas à LOM Aprovadas ............................................................................................ 04
Editais Publicados ............................................................................................................. 54
Editais de Licitação Publicados ........................................................................................ 03
Convites ............................................................................................................................ 03
Portarias Expedidas .......................................................................................................... 08
Portarias de Designação Expedidas .................................................................................. 05
Certidões Expedidas ......................................................................................................... 11

Atos da Mesa.................................................................................................................... 03
Atos da Presidência..........................................................................................................

06

Protocolos Expedidos ..................................................................................................... 423
Pareceres da Comissão de Justiça e Redação .................................................................. 86
Pareceres da Comissão de Educação, Saúde, Assistência e Meio Ambiente .................. 48
Pareceres da Comissão de Obras e Serviços Públicos ..................................................... 23
Pareceres da Comissão de Finanças e Orçamento ........................................................... 86
Pareceres Conjuntos das Comissões de Justiça e Redação; de Educação, Saúde,
Assistência e Meio Ambiente; de Obras e Serviços Públicos; e de Finanças e
Orçamento ....................................................................................................................... 14

LEIS APROVADAS EM 2010

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Lei no 2671 que Dispõe sobre a concessão de isenção de pagamento do IPTU, para
o exercício de 2010, aos imóveis afetados pelas enchentes, enxurradas,
desmoronamentos e/ou estado de risco e dá outras providências..................14/01/10;
Lei no 2672 que Dispõe sobre a Concessão de Auxílio Moradia Emergencial às
vítimas das enchentes, enxurradas, desmoronamentos, estado de risco e/ou
fragilidade social e dá outras providências....................................................14/01/10;
Lei no 2673 que Dispõe sobre a Concessão de Benefício Auxílio Emergencial para
suprir Perdas Materiais das famílias vitimadas pelas enchentes, enxurradas e/ou
desmoronamentos ocorridos em 01 de janeiro de 2010 e dá outras
providências...................................................................................................14/01/10;
Lei no 2674 e que Implanta o Programa de Tratamento Fora do Domicílio – TFD no
Município de Guararema e dá outras providências.......................................14/01/10;
Lei no 2675 que Autoriza a celebração de Convênio com o Governo do Estado,
através da Secretaria de Estado da Educação, objetivando a transferência de
recursos financeiros destinados a auxiliar a manutenção do Programa de
Alimentação Escolar......................................................................................14/01/10;
Lei no 2676 que Autoriza desapropriar imóvel situado no Bairro da Ajuda a ser
destinado à construção de próprio municipal e dá outras providências.........29/01/10;
Lei no 2677 e que Autoriza desapropriar imóveis situados na Praça Cel. Brasílio
Fonseca destinados à edificação de próprio municipal e dá outras
providências...................................................................................................29/01/10;
Lei no 2678 que Autoriza desapropriação de imóveis situados no Loteamento
Jardim Luiza, Bairro Lambari, para implantação de sistema de esgotamento
sanitário e dá outras providências..................................................................29/01/10;
Lei no 2679 que Autoriza desapropriação de imóvel destinado à implantação de
dispositivo de acesso da Rodovia Nicola Capucci à Estrada Municipal José
Marceline no Bairro Goiabal e construção de próprio municipal e dá outras
providências...................................................................................................29/01/10;
Lei no 2680 que Autoriza desapropriação de imóvel destinado à extração de
cascalho e dá outras providências..................................................................29/01/10;

•

Lei no 2681 que Autoriza a desapropriação de imóvel destinado à construção e
implantação do Centro Municipal de Promoção à Educação – CEMPRE e dá outras
providências...................................................................................................29/01/10;

•

Lei no 2682 que Cria a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) do
Município de Guararema e dá outras providências.......................................29/01/10;

•

Lei no 2683 que Dispõe sobre a Estrutura Organizacional Direta e dá outras
providências...................................................................................................01/02/10;

•

Lei no 2684 que Dispõe sobre a estrutura de empregos, salários e carreiras da
Prefeitura Municipal de Guararema e dá outras providências.......................01/02/10;

•

•

•

•

•

•

•

Lei no 2685 que Autoriza o Executivo a receber recursos financeiros, a Fundo
Perdido, do Governo Estadual, para construção de muro de contenção no Ribeirão
Guararema, no Bairro Nogueira e dá outras providências.............................18/02/10;
Lei no 2686 que Autoriza a desapropriação de imóvel situado na Rua Dona
Laurinda que se destina à edificação de próprio municipal e dá outras
providências...................................................................................................19/02/10;
Lei no 2687 que Autoriza alterar a destinação do imóvel situado na Avenida Lucas
Nogueira Garcez no 365 e dá outras providência...........................................19/02/10;
Lei no 2688 que Convalida convênio celebrado em 31 de dezembro de 2009 entre o
Município de Guararema e a União, por intermédio do Ministério do Turismo,
representado pela CEF – Caixa Econômica Federal para transferência de recursos
financeiros para construção da primeira etapa do Centro de Convenções localizado
no Bairro da Escada e dá outras providências...............................................19/02/10;
Lei no 2689 que Convalida o convênio celebrado em 31 de dezembro de 2009 entre
o Município de Guararema e a União, por intermédio do Ministério do Turismo,
representado pela CEF – Caixa Econômica Federal para transferência de recursos
financeiros a serem destinados à implantação, reforma e reurbanização de área
pública localizada no Loteamento Vale dos Eucaliptos e dá outras
providências...................................................................................................19/02/10;
Lei no 2690 que Convalida convênio celebrado em 16 de dezembro de 2009 entre o
Município de Guararema e a União, por intermédio do Ministério da Justiça para
implantação do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania e dá
outras providências........................................................................................19/02/10;
Lei no 2691 que Convalida Termo de Compromisso celebrado em 28 de dezembro
de 2009, entre o Município de Guararema e a União, por intermédio da FUNASA –
Fundação Nacional de Saúde para transferência de recursos financeiros destinados à

implantação do sistema de esgotamento sanitário do Loteamento Jardim Luiza,
Bairro Lambari...............................................................................................19/02/10;
•

•

Lei no 2692 que Altera a redação do inciso I do art. 2o, e do parágrafo único do
artigo 1o da Lei no 2.576, de 15 de maio de 2009 e dá outras
providências...................................................................................................19/02/10;
Lei no 2693 que Convalida Termo de Compromisso, celebrado em 30 de dezembro
de 2009, entre o Município de Guararema e a União, por intermédio do Ministério
das Cidades, representado pela CEF – Caixa Econômica Federal, que destinará
recursos financeiros a serem aplicados na elaboração de planos habitacionais de
interesse social e dá outras providências.......................................................19/02/10;

•

Lei no 2694 que Dispõe sobre a concessão de subvenção à Santa Casa de
Misericórdia de Guararema e dá outras providências....................................03/03/10;

•

Lei no 2695 que Altera o artigo 3o da Lei no 2.100, de 26 de Outubro de
2001...............................................................................................................16/03/10;

•

•

•

•

•

Lei no 2696 que Autoriza o Poder Executivo Municipal a assinar, com a União,
contrato de doação com encargo, para recebimento de imóvel oriundo da extinção
do Instituto do Açúcar e do Álcool – IAA.....................................................16/03/10;
Lei no 2697 Dispõe sobre anistia excepcional para concessão de licença para
aprovação de desdobro em terrenos de loteamentos, regularização de edificações
residenciais existentes não licenciadas e dá outras providências...................16/03/10;
Lei no 2698 que Autoriza o Município de Guararema a celebrar Convênio com o
Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da Educação e a Fundação para o
Desenvolvimento da Educação – FDE, objetivando a implantação e o
desenvolvimento do Programa de Ação Cooperativa Estado-Município para
Construções Escolares – PAC e dá outras providências................................16/03/10;
Lei no 2699 que Altera a carga horária dos empregos permanentes e os vencimentos
do emprego de Diretor de Escola e dá outras providências...........................26/03/10;
Lei no 2700 que Autoriza o Município a celebrar Convênio com o Estado de São
Paulo, por intermédio da Secretaria da Educação e a Fundação para o
Desenvolvimento da Educação – FDE, para edificação de unidade escolar no
Loteamento Jardim Dulce do Bairro Lambari e dá outras providências.......26/03/10;

•

Lei no 2701 que Cria e organiza a Procuradoria Geral do Município e dá outras
providências...................................................................................................29/03/10;

•

Lei no 2702 que Autoriza o Poder Executivo alterar destinação dada ao imóvel que
especifica e doá-lo ao Estado de São Paulo...................................................06/04/10;

•

•

Lei no 2703 que Autoriza o Poder Executivo alterar a destinação dada ao imóvel e
transferir a posse, para posterior doação, ao Estado de São Paulo e dá outras
providências...................................................................................................06/04/10;
Lei no 2704 que Autoriza, excepcionalmente, exceder taxa de ocupação para
construção de uma Unidade Escolar no Loteamento Parque Agrinco e dá outras
providências...................................................................................................06/04/10;

•

Lei no 2705 que Institui o Programa Emergencial Auxílio ao Desempregado e dá
outras providências........................................................................................09/04/10;

•

Lei no 2706 que Acrescenta parágrafos ao art. 2o da Lei no 1337, de 18 de agosto de
1989...............................................................................................................09/04/10;

•

•

•

Lei no 2707 que Autoriza o Poder Executivo a assinar Termo para constituição do
Consórcio Público denominado Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do
Alto Tietê - CONDEMAT.............................................................................20/04/10;
Lei no 2708 que Autoriza o Poder Executivo doar imóvel no Bairro Nogueira ao
Fundo de Arrendamento Residencial – FAR para construção de Conjunto
Habitacional e dá outras providências...........................................................20/04/10;
Lei no 2709 que Autoriza o Município celebrar Termos de Parceria com as
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público e dá outras
providências...................................................................................................27/04/10;

•

Lei no 2710 que Autoriza a alienação de diversos bens móveis da Prefeitura
Municipal de Guararema...............................................................................27/04/10;

•

Lei no 2711 que Dispõe sobre a alteração do Anexo Único da Lei no 2696, de 16 de
março de 2010................................................................................................04/05/10;

•

•

•

•

Lei no 2712 que Autoriza celebração de convênio com a Secretaria Estadual de
Assistência e Desenvolvimento Social para implementação do Projeto
“Complementando a Renda” e dá outras providências..................................05/05/10;
Lei no 2713 que Denomina “Praça Regina de Carvalho Reis” próprio municipal
localizado no Bairro Nogueira e dá outras providências...............................05/05/10;
Lei no 2714 que Altera a Lei Municipal no 2.627, de 28/09/2009, que dispõe sobre o
PPA – Plano Plurianual para o quadriênio de 2010 a 2013 e dá outras
providências...................................................................................................10/05/10;
Lei no 2715 que Autoriza a desapropriação de imóveis destinados à abertura de via
pública e dá outras providências....................................................................14/05/10;

•

•

•

•

•

Lei no 2716 que Institui o Conselho Municipal de Cultura – CMC e o Fundo
Municipal de Cultura - FUMC e dá outras providências...............................19/05/10;
Lei no 2717 que Dispõe sobre criação de vagas de Professor de Ensino
Fundamental, Monitor de Abrigo, Técnico em Enfermagem, Médico Pediatra e dá
outras providências........................................................................................25/05/10;
Lei no 2718 que Concede isenção de pagamento do IPTU referente ao exercício de
2010 aos imóveis atingidos pelas chuvas......................................................25/05/10;
Lei no 2719 que Autoriza o Município de Guararema a celebrar Termo de
Compromisso com a União, por intermédio do Ministério da Integração Nacional,
convalidando o ato celebrado e dá outras providências.................................25/05/10;
Lei no 2720 que Institui o atendimento reservado para clientes das agências
bancárias, postos de atendimento e casas lotéricas e dá outras
providências...................................................................................................28/05/10;

•

Lei no 2721 que Dispõe sobre a concessão de auxílio moradia e dá outras
providências...................................................................................................11/06/10;

•

Lei no 2722 que Denomina Rua “Alfredo Martins” via que especifica, situada no
Bairro Itapema...............................................................................................11/06/10;

•

Lei no 2723 que Autoriza desapropriação de imóveis que especifica para
implantação de projeto de recuperação ambiental e dá outras
providências...................................................................................................11/06/10;

•

Lei no 2724 que Autoriza o Executivo a outorgar concessão de prédio que
especifica.......................................................................................................11/06/10;

•

Lei no 2725 que Estabelece as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2011 e
dá outras providências...................................................................................11/06/10;

•

Lei no 2726 que Altera destinação de imóvel para Escola Municipal Especial e a
denomina “Adibe Sayar Daher”....................................................................23/06/10;

•

Lei no 2727 que Dispõe sobre inclusão de projetos e medidas de conscientização,
prevenção e combate ao bullying escolar nas escolas subordinadas à Secretaria
Municipal de Educação de Guararema..........................................................02/07/10;

•

Lei no 2728 que Altera a redação dos parágrafos únicos dos artigos 2o das Leis
Municipais 2702/2010 e 2703/2010..............................................................07/07/10;

•

Lei no 2729 que Altera a redação do artigo 1o da Lei 2544, de 29 de dezembro de
2008.............................................................................................................. 23/06/10;

•

Lei no 2730 que Autoriza desapropriação de imóveis para abertura de viela com
construção de escadaria para pedestres e passagem de tubulação de esgoto e águas
pluviais e dá outras providências.................................................................. 07/07/10;

•

Lei no 2731 que Institui o tombamento de bens pelo Município e dá outras
providências.................................................................................................. 08/07/10;

•

Lei no 2732 que Denomina “Praça João Menino de Oliveira” próprio municipal
localizado no Bairro Vale dos Eucaliptos e dá outras providências..............19/07/10;

•

Lei no 2733 que Dispõe sobre a proibição do uso de narguile em locais públicos e
dá outras providências...................................................................................19/07/10;

•

•

•

•

•

•

•

•

Lei no 2734 que Dispõe sobre a proibição do uso de telefone celular ou similar no
interior das agências bancárias no âmbito do Município de Guararema e dá outras
providências...................................................................................................19/07/10;
Lei no 2735 que Autoriza desapropriação de imóvel situado na Praça Nove Julho, no
26, Centro, para permitir construção de ponte de acesso da Praça Nove de Julho ao
Parque de Lazer Professora Deoclésia de Almeida Mello (sobre o Ribeirão
Guararema)....................................................................................................21/07/10;
Lei no 2736 que Altera a redação do art. 6o, da Lei Municipal no 2.367, de 04 de
julho de 2006, que dispõe sobre o funcionamento dos CEIDS – Centros de
Entretenimento e Inclusão Digital privados e dá outras providências...........30/07/10;
Lei no 2737 que Cria Escolas Municipais vinculadas à Secretaria Municipal de
Educação, que passam a integrar a Rede de Ensino e dá outras
providências...................................................................................................18/08/10;
Lei no 2738 que Cria as Macrorregiões, delimita os Bairros no Município de
Guararema e dá outras providências..............................................................09/09/10;
Lei no 2739 que Altera a Lei no 2599/2009, que dispõe sobre autorização para
celebração de 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...............................................................09/09/10;
Lei no 2740 que Dispõe sobre a realização anual de Encontro de Carros Antigos,
denominado Guararema Classic Cars “Maestro Fernando Tancredi” e dá outras
providências...................................................................................................09/09/10;
Lei no 2741 que Dispõe denominando “Praça Pedro Sakae Aoki” a área localizada
na confluência da Rua Santo André com a Rua José Francisco Raposo, no
loteamento Jardim Parateí, Bairro Lambari e dá outras providências...........09/09/10;

•

•

•

•

•

•

Lei no 2742 que Cria Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) no Loteamento
denominado “Sítio dos Marrons”, no Município de Guararema...................22/09/10;
Lei no 2743 que Autoriza desapropriação de imóvel situado na Av. Parateí, Bairro
Parateí, neste Município, destinado à implantação de Espaço Cultural e dá outras
providências...................................................................................................07/10/10;
Lei no 2744 que Denomina Quadra Poliesportiva “Olímpio Bernardo” o próprio
municipal localizado no Loteamento Vale dos Eucaliptos, Bairro D’Ajuda, neste
Município.......................................................................................................07/10/10;
Lei no 2745 que Autoriza abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de
R$34.000,00 (trinta e quatro mil reais) e dá outras providências..................07/10/10;
Lei no 2746 que Dispõe sobre a revogação da Lei Municipal no 2.580, de 19 de
maio de 2009, que autoriza celebração de convênio com o Tribunal de Justiça,
disponibilizando servidores e/ou estagiários e dá outras providências..........19/10/10;
Lei no 2747 que Dispõe sobre a autorização para o Poder Executivo transferir a
posse e doar imóvel ao Estado de São Paulo e altera a redação do parágrafo único,
do art. 1o, da Lei no 2.657/2009, e dá outras providências.............................25/10/10;

•

Lei no 2748 que Dispõe sobre a execução de infraestrutura em loteamentos e dá
outras providências........................................................................................18/11/10;

•

Lei no 2749 que Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Guararema para
o exercício de 2011........................................................................................18/11/10;

•

Lei no 2750 que Dispõe sobre a Estrutura Organizacional Direta e dá outras
providências...................................................................................................19/11/10;

•

Lei no 2751 que Dispõe sobre a estrutura de empregos, salários e carreiras da
Prefeitura Municipal de Guararema e dá outras providências.......................19/11/10;

•

•

Lei no 2752 que Dispõe denominando “Pista de Atletismo Alessandro de Oliveira”
a pista de atletismo do Estádio Municipal José Luiz Gonçalves da Silva e dá outras
providências...................................................................................................14/12/10;
Lei no 2753 que Dispõe sobre a obrigação de exibição de vídeos educativos nas
aberturas de shows e eventos no Município de Guararema e dá outras
providências...................................................................................................14/12/10;

•

Lei no 2754 que Autoriza a concessão de subvenção ao Lar dos Velhinhos “São
Vicente de Paulo” para o exercício de 2011 e dá outras providências. ........22/12/10;

•

Lei no 2755 que Autoriza a celebração de convênio entre o Município de
Guararema e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, de Mogi

das Cruzes, e a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$
75.000,00 (setenta e cinco mil reais) e dá outras providências......................22/12/10.

RESOLUÇÕES APROVADAS EM 2010

•

No 01/10 que Cria e disciplina a Tribuna do Cidadão na Câmara Municipal de
Guararema e dá outras providências..........................................................22/06/2010;

•

No 02/10 que Altera o caput do art. 160 do Regimento Interno e inclui os parágrafos
4o e 5o e dá outras providências................................................................ 22/06/2010;

•

No 03/10 que Revoga os artigos 209 a 212, e altera a redação do Capítulo IV, do
Título VI, do Regimento Interno da Câmara Municipal........................... 22/06/2010;

•

•

No 04/10 que Altera a Resolução no 03, de 31 de março de 2009, que dispõe sobre a
organização administrativa da Câmara Municipal de Guararema e dá outras
providências...............................................................................................07/12/2010;
No 05/10 que Altera a redação dos arts. 7o e 8o, da Resolução no 04, de 31 de março
de 2009, que dispõe sobre Plano de Empregos e Carreiras da Câmara Municipal de
Guararema e dá outras providências..........................................................07/12/2010.

DECRETOS LEGISLATIVOS APROVADOS EM 2010

•

No 01/10 que Concede Placa de Prata à “Sociedade dos Agricultores da Colônia
Cerejeira”.................................................................................................. 09/04/2010;

•

No 02/10 que Concede ao Sr. Salvador Leite (Dozinho Leite), Placa de Prata e dá
outras providências................................................................................... 17/08/2010;

•

No 03/10 que Concede a Senhora Luiza Leme de Almeida Diploma de Honra ao
Mérito e dá outras providências................................................................ 17/08/2010;

•

No 04/10 que Concede ao Sr. Feliciano Rodrigues Lopes (Seu Lopes) o Título de
Cidadão Guararemense e dá outras providências..................................... 17/08/2010;

•

No 05/10 que Concede a Senhora Antonia Guilherme Franco (Dona Nini) Diploma
de Honra ao Mérito e dá outras providências........................................... 17/08/2010;

•

No 06/10 que Dispõe sobre aprovação das contas da Prefeitura Municipal relativas
ao Exercício de 2008................................................................................. 27/09/2010;

EMENDAS À LOM APROVADAS EM 2010

•

No 14 que Altera a redação do artigo 56 da Lei Orgânica Municipal e dá outras
providências...............................................................................................16/03/2010;

•

No 15 que Dispõe sobre alterações à Lei Orgânica do Município de
Guararema..................................................................................................18/05/2010;

•

No 16 que Dispõe sobre alteração da redação do caput do art. 7o da Lei Orgânica do
Município de Guararema...........................................................................20/07/2010;

•

No 17 que Dispõe sobre a alteração do parágrafo 3o, do art. 77, da Lei Orgânica do
Município de Guararema...........................................................................19/10/2010;

