
Resumo da Primeira (1ª) e Segunda (2º) Sessões Extraordinárias, realizadas na data de 

19/01/2022. 

 

Foram votadas as seguintes proposições: 
 

- Projeto de Lei nº 01/2022, de autoria da Prefeitura Municipal: “Autoriza Crédito 
Adicional Suplementar através de Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores”. 
Aprovado por unanimidade. 
 
- Projeto de Lei nº 02/2022, de autoria da Prefeitura Municipal: “Institui o Programa de 
Recuperação Fiscal – REFIS às pessoas físicas e jurídicas no Município de Guará e dá 
outras providências”. Aprovado por unanimidade. 
 
- Projeto de Lei nº 03/2022, de autoria da Prefeitura Municipal: “Institui o Programa de 
Recuperação Fiscal – REFIS, exclusivos para os débitos dos concessionários de lotes do 
Distrito Empresarial ‘Irmãos Nakano’ no Município de Guará e dá outras providências". 
Aprovado por unanimidade. 
 
- Projeto de Resolução nº 01/2022, de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal: 
“Institui gratificação mensal aos servidores integrantes da Comissão Permanente de 
Licitações da Câmara Municipal de Guará/SP e dá outras providências”. Aprovado por 
unanimidade. 
 
- Projeto de Lei Complementar nº 01/2022, de autoria da Prefeitura Municipal: “Altera 
o Anexo II, da Lei Complementar nº 51/08, atualizada, conforme especifica”. Aprovado 
por unanimidade, em primeiro turno de votação. 
 
- Projeto de Lei Complementar nº 02/2022, de autoria da Prefeitura Municipal: “Dispõe 
sobre a revisão geral anual dos vencimentos/salários aos servidores públicos municipais, 
determinada pelo Art. 52, da Lei Complementar nº. 51, de 17 de janeiro de 2008, e dá 
outras providências”. Aprovado por unanimidade, em primeiro turno de votação. 
 
- Projeto de Lei nº 01/2022, de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal: “Concede 
revisão geral anual aos servidores da Câmara Municipal de Guará e dá outras 
providências”. Aprovado por unanimidade. 
 
Encerrada a sessão, o Presidente da Câmara Municipal convocou nova sessão 
extraordinária, em sequência, para realização de segunda discussão e votação das 
proposições abaixo: 
 
- Projeto de Lei Complementar nº 01/2022, de autoria da Prefeitura Municipal: “Altera 
o Anexo II, da Lei Complementar nº 51/08, atualizada, conforme especifica”. Aprovado, 
também por unanimidade, em segundo turno de votação. 
 



- Projeto de Lei Complementar nº 02/2022, de autoria da Prefeitura Municipal: “Dispõe 
sobre a revisão geral anual dos vencimentos/salários aos servidores públicos municipais, 
determinada pelo Art. 52, da Lei Complementar nº. 51, de 17 de janeiro de 2008, e dá 
outras providências”. Aprovado, também por unanimidade, em segundo turno de 
votação. 
 
Informações mais detalhadas podem ser encontradas no “site” oficial da Câmara 
Municipal de Guará/SP. 
 

  

 


