RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Presidente: Eduardo Maia da Silva

Excelentíssimos Senhores Vereadores,

A Edilidade se orgulha de apresentar uma prestação de contas
das atividades por ela desenvolvidas, consistente no Relatório Anual de Atividades, pelo
qual se busca sintetizar as atividades legislativas desempenhadas na legislatura finda.
O balanço das atividades consubstanciado no presente
relatório sintetiza o trabalho referente ao primeiro ano da legislatura em curso.
Ganham relevo as atividades desenvolvidas no ano findo,
pois sob qualquer um dos enfoques que se examinem as atividades desempenhadas pelo
Legislativo, sobressaem o intenso trabalho deste Poder, que ganhou novas forças com a
renovação de parte e ampliação dos componentes da Edilidade.
Os números apresentados neste Relatório, correspondentes às
atividades dos Senhores Vereadores e ao movimento geral da Câmara Municipal,
demonstram que o Poder Legislativo teve um trabalho árduo e exerceu plenamente as suas
funções e prerrogativas, cujo resultado atendeu aos anseios da população.
Foram apresentados pelos Senhores Vereadores 447
Indicações e 15 Requerimentos, dados que, novamente, demonstram a preocupação desta
Casa de Leis em atender as reivindicações populares.
Durante o ano de 2013 a Câmara Municipal realizou 22
Sessões Ordinárias, 14 Sessões Extraordinárias e 02 Sessões Solenes, bem como foram
realizadas nos recintos da Edilidade 07 Audiências Públicas do Executivo e 03 Audiências
Públicas do Legislativo.
Além disso, a demonstrar a vontade do Poder
Legislativo em bem desempenhar suas atividades, as Comissões técnicas desta Casa
fizeram expedir, respectivamente os seguintes números de pareceres sob matérias que lhes
foram submetidas:
Comissão de Justiça e Redação - 104;
Comissão de Educação, Saúde, Assistência e Meio Ambiente – 64;
Comissão de Obras e Serviços Públicos – 61;
Comissão de Finanças e Orçamento - 104;
Pareceres Conjuntos - 02.
As despesas da Câmara, novamente, foram elas realizadas
dentro de rigoroso controle, primando pela economicidade, princípio Constitucional que
representa, em síntese, na promoção de resultados esperados com o menor custo possível,
tudo em benefício da nossa comunidade. Foram quitados débitos previdenciários em face
do Auto de Infração emitido pela Receita Federal pela falta de recolhimento da Direção da
Casa, à época, nos anos de 2009 e meados de 2010, regularizando-os totalmente.

Assim sendo, os números consubstanciados neste
Relatório demonstram o pleno e regular funcionamento da Casa Legislativa durante o ano
legislativo de 2013, de forma a atender os mais altos interesses da coletividade
guararemense, a quem deve servir.

EDUARDO MAIA DA SILVA
Presidente

COMPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Benedito Ferreira da Silva
Dirceu Jacinto Granato
Eduardo Aparecido Moreira Franco
Eduardo Maia da Silva
Irineu Cláudio Leite
Jessiane Iara da Silva
José Francisco da Fonseca
Odvane Rodrigues da Silva
Sidnei Santos Leal
Sirlene Messias de Moraes
Vanessa Martins dos Santos

COMPOSIÇÃO DA MESA QUE DIRIGIU OS TRABALHOS DA CÂMARA

Presidente :

Eduardo Maia da Silva

Vice-Presidente:

Sidnei Santos Leal

1o Secretário:

Odvane Rodrigues da Silva

2o Secretário:

Eduardo Aparecido Moreira Franco

COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

Comissão de Justiça e Redação
Presidente: Djalma de Faria
Vice-Presidente: Jessiane Iara da Silva
Membro: Eduardo Aparecido Moreira Franco

Comissão de Educação, Saúde, Assistência e Meio Ambiente
Presidente: Sidnei Santos Leal
Vice-Presidente : José Francisco da Fonseca
Membro : Benedito Ferreira da Silva

Comissão de Obras e Serviços Públicos
Presidente: Odvane Rodrigues da Silva
Vice-Presidente: Egilson Moreira Filho
Membro : Djalma de Faria

Comissão de Finanças e Orçamento
Presidente: Eduardo Aparecido Moreira Franco
Vice-Presidente : Cesar Romero Pontes Brito
Membro: Vanessa Martins dos Santos

MOVIMENTAÇÃO DE VEREADORES DURANTE O ANO LEGISLATIVO DE
2013 EM RAZÃO DE LICENÇAS E RENÚNCIAS

1 – Irineu Cláudio Leite :

2 – Dirceu Jacinto Granato:

Vereador Titular. Licenciou-se em
02/01/13 para assumir o cargo de
Secretário Municipal de Relações
Institucionais.

Vereador Titular. Licenciou-se em
02/01/13 para assumir o cargo de
Secretário Municipal de Governo.

3 – Sirlene Messias de Moraes :

Vereadora Titular. Licenciou-se em
02/01/13 para assumir o cargo de
Secretária Municipal de Integração.

4 – Cesar Romero Pontes Brito:

1o Suplente de Vereador. Assumiu em
09/01/2013 em lugar do Vereador Titular
Irineu Cláudio Leite.

5 – Djalma de Faria:

1o Suplente de Vereador. Assumiu em
09/01/2013 em lugar da Vereadora
Titular Sirlene Messias de Moraes.

6 – Egilson Moreira Filho:

7 – Sidnei Santos Leal:

1o Suplente de Vereador. Assumiu em
09/01/2013 em lugar do Vereador Titular
Dirceu Jacinto Granato. Renunciou ao
mantado em 01/10/2013

Vereador Titular. Licenciou-se em
01/10/13 para assumir o cargo de
Secretário
Municipal
de
Desenvolvimento de Projetos e Controle
Estratégico.

8 – Adair Teixeira de Souza :

9 – Antonio Carlos Rodrigues :

2o Suplente de Vereador. Assumiu em
04/10/13 em lugar do Vereador Titular
Sidnei Santos Leal.

3o Suplente de Vereador. Assumiu em
04/10/2013 em lugar do 2o Suplente de
Vereador Egilson Moreira Filho.

SESSÕES REALIZADAS NO PERÍODO

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

22

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

14

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

02

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

38

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS NO PERÍODO

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

06

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

04

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

10

ATIVIDADES DOS SENHORES VEREADORES
Vereador

Indicação

Requerimento

Projeto

Adair Teixeira de Souza
Adair Teixeira de Souza e outros

16

Antonio Carlos Rodrigues
Antonio Carlos Rodrigues e outros

17

Benedito Ferreira da Silva

26

Cesar Romero Pontes Brito

59

Djalma de Faria

11

Djalma de Faria e outros

01

Eduardo Aparecido Moreira Franco

22

Eduardo Aparecido Moreira Franco e outros

03

Eduardo Maia da Silva

28

Eduardo Maia da Silva e outros

03

Egilson Moreira Franco

22

Egilson Moreira Franco e outros

02

Jessiane Iara da Silva

46

José Francisco da Fonseca

25

José Francisco da Fonseca e outros

03

Odvane Rodrigues da Silva

01

03

01

03

52

05

02

Odvane Rodrigues da Silva e outros

03

07

Sidnei Santos Leal

52

Sidnei Santos Leal e outros

03

Vanessa Martins dos Santos

49

Vanessa Martins dos Santos e outros

04

Djalma de Faria, Odvane Rodrigues e Sidnei Santos

02

01

Todos os Vereadores
TOTAL

01
-----------------------------------------------------------447
15
12

MOVIMENTO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL

Ofícios CM Expedidos...................................................................................................280
Ofícios GP Expedidos......................................................................................................11
Ofícios GL Expedidos....................................................................................................191
Ofícios Circulares Expedidos .........................................................................................03
Requerimentos Apresentados ..........................................................................................15
Indicações Apresentadas ............................................................................................. 447
Processos Elaborados ....................................................................................................171
Projetos de Lei Apresentados pelo Executivo .................................................................82
Projetos de Lei Complementar Apresentados pelo Executivo ......................................03
Projetos de Lei retirados pelo Executivo..........................................................................01
Projetos de Lei Complementar Retirados pelo Executivo...............................................00
Projetos de Lei Apresentados pelo Legislativo ...............................................................16
Projetos de Lei retirados pelo Legislativo........................................................................01
Projetos de Resolução Apresentados................................................................................04
Projetos de Decreto Legislativo Apresentados ................................................................06
Autógrafos Enviados ao Prefeito para Sanção ................................................................99
Resoluções Aprovadas......................................................................................................04
Decretos Legislativos Aprovados ....................................................................................06
Editais Publicados ............................................................................................................57
Editais de Licitação Publicados .......................................................................................06
Convites ...........................................................................................................................06
Portarias Expedidas ..........................................................................................................04
Portarias de Designação Expedidas .................................................................................09
Certidões Expedidas ........................................................................................................10
Atos da Mesa.....................................................................................................................03
Atos da Presidência...........................................................................................................14
Protocolos Expedidos ....................................................................................................382

Pareceres da Procuradoria Legislativa............................................................................141
Pareceres da Comissão de Justiça e Redação ................................................................104
Pareceres da Comissão de Educação, Saúde, Assistência e Meio Ambiente ..................64
Pareceres da Comissão de Obras e Serviços Públicos .....................................................61
Pareceres da Comissão de Finanças e Orçamento .........................................................104
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 ........................................................................................................................02
.

LEIS APROVADAS EM 2013
 Lei nº 2909 - que “ Autoriza o Poder Executivo Municipal a participar do
Consórcio Público denominado Consórcio Regional de Saúde de Serviços de
Atendimento Móvel de Urgência – CREASAMU e dá outras
providências.”................................................................................................19/10/13.
 Lei nº 2910 – que “Dispõe sobre a revogação da Lei Municipal nº 2473, de 27 de
dezembro de 2007, que autoriza a celebração de convênio com instituições
universitárias ou associativas, visando atender projeto de habitação popular, e dá
outras providências.”.....................................................................................20/02/13.
 Lei nº 2911 – que “Autoriza o Município de Guararema a celebrar Convênio com o
Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Segurança Pública, cria a
Gratificação por Desempenho de Atividade Delegada nos termos que especifica, a
ser paga aos policiais militares do Estado que exercerem atividades do Programa de
Combate ao Comércio Ambulante Ilegal no Município de Guararema, e dá outras
providências.”............................................................................................... 22/02/13.
 Lei nº 2913 – que “Institui o Programa de Demissão Voluntária de Servidores
Públicos Municipais e dá outras providências.”...........................................05/03/13.
 Lei nº 2914 – que “Cria o Conselho Municipal de Esporte – COMESP, o Fundo
Municipal
de
Esporte
–
FUMESP,
e
dá
outras
providências.”................................................................................................05/03/13.
 Lei nº 2915 – que “Altera a Lei Municipal nº 2822, de 21 de outubro de 2011,
alterada pela Lei Municipal nº 2892, de 9 de novembro de 2012, que dispõe sobre a
Estrutura Organizacional Direta e dá outras providências.”........................08/03/13.
 Lei nº 2916 – que “Autoriza o aumento de subvenção à AMAC – Associação
Mogiana de Ações para Cidadania para o exercício de 2013 e dá outras
providências.”................................................................................................13/03/13.
 Lei nº 2917 – que “Altera o artigo 3º da Lei Municipal nº 2913, de 5 de março de
2013, que institui o Programa de Demissão Voluntária de Servidores Públicos
Municipais e dá outras providências.”..........................................................19/03/13.
 Lei nº 2918 – que “Autoriza o aumento em 13% (treze por cento) da remuneração
de todos os servidores do Poder Executivo do Município de Guararema, inclusive
aos
proventos
dos
inativos
e
pensionistas
e
dá
outras
providências.”................................................................................................19/03/13.
 Lei nº 2919 – que “Autoriza o aumento em 13% (treze por cento), da bolsa-auxílio
a ser paga aos estagiários da Prefeitura Municipal de Guararema e dá outras
providências.”................................................................................................19/03/13.

 Lei nº 2920 – que “Autoriza desapropriação de trecho de imóvel situado na
Rodovia Henrique Eroles – SP 66/faixa de domínio do DER, Bairro Maracatu,
neste Município, para implantação de trevo de acesso e dá outras
providências.”................................................................................................19/03/13.
 Lei nº 2921 – que “Autoriza desapropriação de imóvel situado na Estrada
Municipal Argemiro de Souza Melo, nº 1550, Bairro de Luís Carlos, neste
Município,
para
implantação
de
Núcleo
de
Educação
Ambiental.”...................................................................................................19/03/13.
 Lei nº 2922 – que “Altera a Lei Municipal nº 2707, de 20 de abril de 2010, que
autoriza o Poder Executivo a assinar Termo para constituição do Consórcio Público
denominado Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê –
CONDEMAT, para inserir os Anexos I, II e III.”.........................................19/03/13.
 .
 Lei nº 2923 – que “Cria o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM, o
Fundo Municipal dos Direitos da Mulher – FMDM e dá outras
providências.”...............................................................................................19/03/13.
 Lei nº 2924 – que “Autoriza o aumento, em 13% (treze por cento), da Gratificação
Especial concedida aos Policiais Civis e Militares pela Lei Municipal nº 1.981, de
28 de março de 2000 e dá outras providências.”...........................................19/03/13.
 Lei nº 2925 – que “Autoriza o aumento, em 13% (treze por cento), da bolsa-auxílio
a ser paga aos beneficiários do Programa Emergencial Auxílio ao Desempregado e
dá outras providências.”................................................................................22/03/13.
 Lei nº 2926 – que “Autoriza a alienação de diversos bens móveis da Prefeitura
Municipal de Guararema.”............................................................................22/03/13.
 Lei nº 2927 – que “Dispõe sobre o aumento da remuneração dos funcionários
públicos
da
Câmara
Municipal
de
Guararema
e
dá
outras
providências.”................................................................................................22/03/13.
 Lei nº 2928 – que “Denomina o Centro Cultural Municipal “Nelson da Silva
Braga” e dá outras providências. ”................................................................04/04/13.
 Lei nº 2929 – que “Altera a Lei nº 2822/2011, que dispõe sobre a Estrutura de
empregos, salários e carreiras da Prefeitura Municipal de Guararema e dá outras
providências.”................................................................................................04/04/13.
 Lei nº 2930 – que “Altera o artigo 9º da Lei Municipal nº 2674, de 14 de janeiro de
2010, que implanta o Programa de Tratamento Fora do Domicílio – TFD no
Município
de
Guararema
e
dá
outras
providências.”................................................................................................15/04/13.
 Lei nº 2931 – que “Dispõe sobre a Estrutura Organizacional Direta e dá outras
providências.”................................................................................................15/04/13.

 Lei nº 2932 – que “Dispõe sobre a Estrutura de empregos, salários e carreiras da
Prefeitura
Municipal
de
Guararema
e
dá
outras
providências.”................................................................................................15/04/13.
 Lei nº 2933 – que “Proíbe o uso de cerol ou produtos semelhantes cortantes em
linhas de pipas ou papagaios no âmbito do Município de Guararema e dá outras
providências.”................................................................................................19/04/13.
 Lei nº 2934 – que “Altera o artigo 1º da Lei Municipal nº 1561, de 6 de julho de
1992, que dispõe denominando vias públicas localizadas no Loteamento São João,
no Bairro Itapema e dá outras providências.”...............................................08/05/13.
 Lei nº 2935 – que “Consagra São Benedito e Nossa Senhora da Escada como
Padroeiros
do.
Município
e
dá
outras
providências.”................................................................................................09/05/13.
 Lei nº 2936 – que “Dispõe sobre a utilização de informativo do Disque Denúncia
nos veículos do Serviço de Transporte Público Coletivo de Passageiros do
Município
de
Guararema
e
dá
outras
providências.”................................................................................................09/05/13.
 Lei nº 2937 – que “Revoga a Lei Municipal nº 2661, de 21 de dezembro de 2009,
que consolida as leis que definiram as Zonas Urbanas e cria a Zona de Expansão
Urbana do Município de Guararema e a Lei Municipal nº 2738, de 9 de setembro
de 2010, que cria as Macrorregiões, delimita os Bairros no Município de
Guararema e dá outras providências”...........................................................23/05/13.
 Lei nº 2938 – que “Autoriza a desapropriação de trecho de imóvel situado na
Estrada Municipal Benjamin Antonio Fernandes, Bairro Lambari, neste Município,
para
implantação
de
praça
pública
e
área
de
lazer”.............................................................................................................23/05/13.
 Lei nº 2939 – que “Autoriza a desapropriação de trecho de imóvel situado na Rua
Anézio Borges da Silva, Bairro Parateí, neste Município, para implantação de praça
pública e área de lazer”.................................................................................23/05/13.
 Lei nº 2940 – que “Institui o “Dia da Religião Espírita” no Município de
Guararema
e
dá
outras
providências”.................................................................................................23/05/13.
 Lei nº 2941 – que “Autoriza a desapropriação de trecho de imóvel situado na Rua
João de Mello, nºs. 258 e 270, Centro, neste Município, para implantação de praça
pública”.........................................................................................................05/06/13.
 Lei nº 2942 – que “Denomina Mirante “Sérgio Lopes da Silva” e dá outras
providências”.................................................................................................05/06/13.

 Lei nº 2943 – que “Denomina “Maria Rosa Benitez” a praça pública localizada na
Av. Carlos Drummond de Andrade, nº 305, Bairro Itapema, neste
Município”....................................................................................................05/06/13.
 Lei nº 2944 – que “Estabelece as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014
e dá outras providências”.....................................................................05/06/13.
 Lei nº 2945 – que “Dispõe sobre a vedação de instalação de parques de guarda,
depósito
e
estacionamento
de
veículos
e
dá
outras
providências.”................................................................................................15/06/13.
 Lei nº 2946 – que “Autoriza a desapropriação de imóvel situado na Rua Dona
Laurinda, nº 203, Centro, neste Município, para implantação do Gabinete de Gestão
Integrada Municipal – GGIM.”.....................................................................19/06/13.
 Lei nº 2947 – que “Convalida o Protocolo de Intenções do Consórcio
Intermunicipal Três Rios, autoriza o Município de Guararema a participar do
referido
Consórcio
Público
e
dá
outras
providências.”................................................................................................19/06/13.
 Lei nº 2948 – que “Altera a destinação do imóvel situado na Estrada Municipal
Argemiro de Souza Melo, nº 1550, Bairro de Luís Carlos, neste Município, para
implantação de espaço de Exposições e abertura de Viela e dá outras
providências.”................................................................................................02/07/13.
 Lei nº 2949 – que “Altera o inciso III e insere o inciso VIII no artigo 3º, da Lei
Municipal nº 2314, de 31 de agosto de 2005 e dá outras
providências.”................................................................................................02/07/13.
 Lei nº 2950 – que “Dispõe sobre a alteração do Anexo Único da Lei Municipal nº
2911, de 22 de fevereiro de 2013.”...............................................................02/07/13.
 Lei nº 2951 – que “Dispõe sobre a denominação da Biblioteca Pública Municipal
“Professora Zilda Leonor Lopes.”.................................................................02/07/13.
 Lei nº 2952 – que “Dispõe sobre a criação e denominação da Estação Literária
“Professora
Maria
de
Lourdes
Évora
Camargo.”.....................................................................................................02/07/13.
 Lei nº 2953 – que “Consolida a legislação referente à criação do Conselho
Municipal de Turismo – COMTUR, bem como do Fundo Municipal de Turismo –
FUMTUR.
Revoga
a
Lei
Municipal
nº.
2787/2011.”...................................................................................................05/07/13.
 Lei nº 2954 – que “Altera a Lei nº 2931/2013, que dispõe sobre a Estrutura
Organizacional Direta; e a Lei nº 2932/2013, que dispõe sobre a Estrutura de
empregos, salários e carreiras da Prefeitura Municipal de Guararema e dá outras
providências.”................................................................................................05/07/13.

 Lei nº 2955 – que “Altera o parágrafo único do art. 1º da Lei Municipal nº. 2945,
de
14
de
Junho
de
2013
e
dá
outras
providências.”................................................................................................05/07/13.
 Lei nº 2956 – que “Autoriza a desapropriação de trecho do imóvel situado na
Avenida Drº Adhemar de Barros, s/nº, Itapema, neste Município, para fins de
implantação
de
Escola
Municipal
de
Educação
Infantil.”........................................................................................................05/07/13.
 Lei nº 2957 – que “Autoriza o Poder Executivo a parcelar débito previdenciário da
Câmara Municipal de Guararema junto à Receita Federal do Brasil e dá outras
providências.”................................................................................................18/07/13.
 Lei nº 2958 – que “Autoriza o Poder Executivo a não ajuizar ação de execução
fiscal de crédito tributário e não tributário, de valor atualizado igual ou inferior a
4,8562 UFM e dá outras providências.”........................................................06/08/13.
 Lei nº 2959 – que “Autoriza a alienação de diversos bens móveis da Prefeitura
Municipal de Guararema.”............................................................................06/08/13.
 Lei nº 2960 – que “Institui o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural,
revoga a Lei Municipal nº 2.786, de 18 de maio de 2011, e dá outras
providências.”................................................................................................06/08/13.
 Lei nº 2961 – que “Autoriza a desapropriação de trechos de diversos imóveis
situados na Rodovia Henrique Eroles (SP-066) para a execução de obras de
dispositivo de acesso.”..................................................................................21/08/13.
 Lei nº 2962 – que “Autoriza a desapropriação de imóvel localizado na Rua
Dezenove
de
Setembro,
número
264,
para
abertura
de
via
pública.”........................................................................................................21/08/13.
 Lei nº 2963 – que “Autoriza a desapropriação de imóvel na Av. América, s/nº, Lote
106 da Quadra 09, Loteamento Chácaras Guanabara, para abertura de via
pública.”........................................................................................................21/08/13.
 Lei nº 2964 – que “Autoriza a desapropriação de trecho de imóvel situado na Rua
Capitão Alberto Aguiar Weissohn, s/nº, Centro, neste Município, para ampliação
do
estacionamento
público
do
Recanto
do
Américo
(Pau
D’alho).”........................................................................................................21/08/13.
 Lei nº 2965 – que “Institui Comendas e Menção Honrosa, conforme especifica, e
dá outras providências.”................................................................................21/08/13.
 Lei nº 2966 – que “Autoriza o Poder Executivo a alterar a destinação do imóvel
que especifica e a doá-lo ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, à
Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e dá outras
providências.”................................................................................................21/08/13.

 Lei nº 2967 – que “Denomina “Professora Aurea Maria Camargo Ramos” o espaço
Guararema
Cidade
Mirim
e
dá
outras
providências.”................................................................................................21/08/13.
 Lei nº 2968 – que “Dispõe sobre abertura de créditos adicionais suplementares nos
valores de R$12.000,00 (Doze Mil Reais) e R$30.000,00 (Trinta Mil Reais), e dá
outras providências.”.....................................................................................23/08/13.
 Lei nº 2969 – que “Institui a Comissão Municipal de Emprego e dá outras
providências..................................................................................................04/09/13.
 Lei nº 2970 – que “Denomina “Cine Prof. Dr. Domingos Lerario” o Cinema
Público Municipal e dá outras providências”................................................04/09/13.
 Lei nº 2971 – que “Autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor
de R$12.800.000,00 (doze milhões e oitocentos mil reais) e dá outras
providências.”................................................................................................09/09/13.
 Lei nº 2972 – Lei promulgada pelo Legislativo Municipal – que “Dispõe sobre
obrigatoriedade das clínicas veterinárias instaladas no Município de
Guararema.”..................................................................................................13/09/13.
 Lei nº 2973 – que “Denomina Mirante “Prefeito Gerbásio Marcelino” e Praça
“Sérgio
Lopes
da
Silva”
e
dá
outras
providências.”................................................................................................17/09/13.
 Lei nº 2974 – que “Altera a Lei nº 2932/2013, modificada pela Lei nº 2954/2013,
que dispõe sobre a Estrutura de empregos, salários e carreiras da Prefeitura
Municipal
de
Guararema,
e
dá
outras
providências.”................................................................................................17/09/13.
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