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OPINIÃO

A IMPORTÂNCIA DO LEGISLATIVO
MUNICIPAL NA FORMULAÇÃO
DE POLÍTICAS PÚBLICA
Por Jairo Seger – Artigo publicado no site www.jus.com.br

Compete à Câmara apreciar o planejamento das politicas públicas municipais.
A formulação de políticas públicas no âmbito
municipal – e o meio como se desenvolve este processo
de formulação – é fator decisivo para o desenvolvimento
socioeconômico de qualquer comunidade. Por vezes,
muitos municípios – em ambos os Poderes – não dispõem
de agentes políticos e administrativos com qualificação e
compreensão da complexidade existente na formulação
de políticas públicas, de forma que estas políticas públicas
possam seguir um adequado ciclo de vida com vistas a
atingir com plenitude sua finalidade precípua.

Vereador é o agente
político mais acessível a
qualquer cidadão
Vereador, segundo De Plácido e Silva (1993, p. 480) é
“(...) a pessoa que é colocada para vigiar, ou cuidar do bem
e dos negócios do povo, ditando as normas necessárias a
esse objetivo”.
Sabemos que o vereador é o agente político mais
acessível a qualquer cidadão: ele pode ser nosso vizinho,
amigo, parente, residir em nosso bairro ou em nossa
comunidade interiorana. o vereador é aquele que mais
sujeito está às demandas e necessidades sociais, dado
que o Poder Legislativo – o parlamento – é composto, em
regra, pelas principais forças políticas de uma comunidade,
possuindo estreitos laços de vínculo para com esta mesma
comunidade.
Neste compasso, indelével a seriedade com que deve
se revestir o processo de formulação de políticas públicas.
Uma escolha equivocada; o uso de métodos avaliativos
mal definidos ou até mesmo inexistentes; o público-alvo
ou os atores errados; a má avaliação da situação préimplementação da política pública; a falta de controle
na execução orçamentária e financeira da política; a
inadequada ou a falta de planejamento na arrecadação
de recursos para a implementação da política. Enfim, são
inúmeros os fatores que poderão tornar ineficiente, inócua
ou ineficaz qualquer política pública mal formulada.
No âmbito de sua função legislativa, compete à Câmara
de Vereadores apreciar os principais instrumentos de
planejamento de políticas públicas a serem executadas pelo
Poder Executivo Municipal: o Plano Plurianual (PPA); a Lei
de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária
Anual (LOA).

2

@camaraitapevi

Plenário Bemvindo Moreira Nery

EXPEDIENTE
LEGISLATURA - Câmara de Itapevi 2017/2020
MESA DIRETORIA - Presidente: Professor Rafael | Vice-presidente:
Chambinho | 1º Secretário: Thiaguinho | 2º Secretário: Eduardo Kiko | 3º
Secretário: Aparecido
VEREADORES - Akdenis, Bruxão Cavanha, Casão, Denis Lucas, Gordo
Cardoso, Julio Portela, Mariza, Professora Camila Godói, Renatinho,
Tininha, Zeca da Piscina e Yacer.
Coordenação de Comunicação: Jairo Camilo | Conteúdo: Marcelo
Damasceno | Revisão: Luiz Antonio, Luiz Antônio Rodrigues Jr. e
Romualdo de Campos | Imagem: Cunha Junior e Rebeca Moreira
Diagramação: RDX Comunicação
Estagiários: João Machado e Larissa Linhares
O Informativo é produzido pela Coordenação de Comunicação da Câmara
Municipal de Itapevi.
Telefones: 4142-2356 /4141-4472 ramal 265
E-mail: imprensa@camaraitapevi.sp.gov.br
Rua Arnaldo Sérgio Cordeiro das Neves, 80
Vila Nova Itapevi - Itapevi - SP - CEP: 06694-090

/tvcamaraitapevi

ANO I – Nº 01- ITAPEVI/SP | FEVEREIRO A MAIO DE 2019

ESPECIAL

CÂMARA APROVA DOAÇÃO DE
ÁREA PARA INSTALAÇÃO DA FATEC
Área a ser doada ao Centro Paula Souza fica no Parque Suburbano.
A Câmara Municipal Itapevi aprovou em 16 de abril o Projeto de Lei
nº 060/2019, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Executivo
Municipal a alienar imóvel, por doação, ao Centro Estadual de Educação
Tecnológica Paula Souza – CEETEPS, autarquia responsável pela FATEC –
Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo. A área a ser doada é a
do CEMEB Tarsila do Amaral, no Parque Suburbano.
Em outra sessão, do dia 23 de abril, a Câmara aprovou também o Projeto
de Lei que autoriza a criação de sociedade de economia mista. Objetivo é
que empresa público privada exerça atividades econômicas de tecnologia,
ensino superior e extensão, cursos profissionalizantes, pesquisa, cultura e
desenvolvimento institucional, para atuação inicial nas áreas médicas e
posteriormente poderá estender para outras áreas.

EXECUTIVO PREVÊ AVANÇOS
O Executivo aponta na mensagem a ser encaminhada à Câmara que
a cidade terá pelo menos quatro grandes ganhos: a) atrair investimento
privado para o fomento das atividades de tecnologia, ensino superior,
pesquisa, cultura e desenvolvimento institucional; b) promover o
desenvolvimento tecnológico, científico, urbano e econômico no Município;
c) suprir uma necessidade local de melhor e maior formação universitária
de médicos; e d) subsidiar a pesquisa, a cultura e o ensino superior, sem
depender totalmente de recursos públicos.
Com a aprovação da proposta na Câmara, a prefeitura está autorizada
a dar início ao processo licitatório, convidando empresas interessadas em
investir no município.

CONFIRA A PRODUÇÃO LEGISLATIVA
DESTE ANO NAS PÁGINAS 14 E 15

www.camaraitapevi.sp.gov.br
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PODER LEGISLATIVO

QUAL É A PRINCIPAL
FUNÇÃO DO VEREADOR?
Todas as tarefas do Legistativo devem estar de acordo com
o interesse público
O vereador é um agente político,
eleito para sua função pelo voto direto
e secreto da população. Ele trabalha no
Poder Legislativo da esfera municipal
da federação brasileira (o Brasil é uma
federação composta por três esferas de
poder: União, Estados e Municípios). Assim,
o vereador tem um papel equivalente ao
que deputados e senadores possuem nas
esferas mais amplas (Estados e União).
Como integrante do Poder Legislativo
municipal, o vereador tem como função
primordial representar os interesses da
população perante o poder público.
Esse é (ou pelo menos deveria ser)
o objetivo final de uma pessoa
escolhida como representante do
povo.

REPRESENTANTE DA
POPULAÇÃO

do dia a dia de um vereador é legislar. O
que significa isso? Podemos entender pelo
verbo legislar todas as ações relacionadas
ao tratamento do corpo de leis que regem
as ações do poder público e as relações
sociais no nosso país. O Brasil tem como
tradição fazer a regulação de assuntos
importantes para a vida em sociedade por
meio de leis escritas, seguindo princípios
que remontam ao Direito Romano. É por
isso que temos uma grande Constituição,
com centenas de artigos, parágrafos e
alíneas. E não acaba por aí: a Constituição
serve apenas para guiar as leis “menores”,
mais específicas, que dizem respeito a uma
grande variedade de assuntos.
Dessa forma, podemos citar como
ações típicas que estão ao alcance de um
vereador criar, extinguir e emendar leis,
da maneira que ele julgar que seja mais
adequada ao interesse público.

E como um vereador pode
representar, na prática, os
eleitores? Pode-se dizer que
a atividade mais importante
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PODER LEGISLATIVO

QUAIS LEIS SÃO TRABALHADAS
PELO VEREADOR?
Os vereadores só podem tratar sobre leis exclusivas do seu município.
O mandato de vereador é restrito à esfera dos
municípios. Portanto, faz todo sentido que as leis
deliberadas, criadas, emendadas ou extintas pelos
vereadores tenham efeitos exclusivos para os municípios
a que eles pertencem. Não adianta um vereador prometer

que vai mudar leis que não sejam do âmbito do município.
Ele simplesmente não terá competência para tratar sobre
assuntos que digam respeito a mais de um município, ou a
um estado inteiro, ou mesmo ao país inteiro.

ASSUNTOS DE COMPETÊNCIA DO VEREADOR
•

Mudança, criação ou extinção de tributos municipais;

•

Criação de bairros, distritos e subdistritos dentro do município;

•

Estabelecer o chamado perímetro urbano (a área do município que é urbanizada);

•

Sugerir nomes de ruas e avenidas;

•

Aprovar os documentos orçamentários do município;

•

Elaborar, deliberar e votar o Plano Diretor municipal;

•

Aprovar o plano municipal de educação;

•

Estabelecer as regras de zoneamento, uso e ocupação do solo;

•

Determinar o tombamento de prédios como patrimônio público, preservando a memória do município.

O PAPEL DE FISCALIZAR
O PREFEITO
Esta função do vereador é fundamental para a saúde da nossa democracia.
As atividades do vereador não podem ser resumidas
apenas ao tratamento das leis do município. Existe
ainda uma função ligada ao cargo de vereador que é
fundamental para a própria saúde da nossa democracia.
Trata-se da fiscalização das ações do Poder Executivo

municipal – ou seja, das ações do prefeito. O ato de
fiscalizar torna mais equilibradas as ações do Poder
Executivo. Isso é essencial para que o poder do prefeito
não se torne tão grande que o deixe acima da lei, como
um monarca ou um ditador.

•

Fiscalizar as contas da prefeitura, de forma a inibir a existência de obras superfaturadas e atrasadas;

•

Fiscalizar e controlar diretamente os atos do Poder Executivo, inclusive da administração indireta (por
exemplo, visitar órgãos municipais e fazer questionamentos por escrito ao prefeito, que é obrigado por lei
a prestar esclarecimentos em até 30 dias);

•

Criar comissões parlamentares de inquérito;

•

Realizar o chamado controle externo das contas públicas, com ajuda do Tribunal de Contas do Estado ou
do Município responsável.
Fonte: www.politize.com.br

www.camaraitapevi.sp.gov.br
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PARTICIPAÇÃO

PROJETO CÂMARA ITINERANTE
VISITA BAIRROS DE ITAPEVI
A Câmara se aproxima da população com eventos regulares nos bairros.
Desde o ano passado, a Câmara Municipal de Itapevi vem
realizando o Projeto Câmara Itinerante, que tem por objetivo
incentivar a participação popular nas atividades políticas
da cidade e aproximar o contato dos moradores com os
vereadores.

SERVIÇOS NO BAIRRO

Infraestrutura para atender a população...

O evento ocorre a partir das 13 horas, com atendimento
pelos vereadores, Ouvidoria Legislativa e pela Procuradoria
da Mulher, além de palestras promovidas pela Escola
do Parlamento e serviços públicos pontuais. Às 18 horas
tem início a “sessão itinerante”, com prestação de contas
dos vereadores e também a participação da população
através da Tribuna Itinerante mediante inscrição no e-mail:
camaraitinerante@camaraitapevi.sp.gov.br.
...o povo tem voz na tribuna itinerante...

EDIÇÕES ANTERIORES
O Projeto Câmara Itinerante já visitou alguns bairros
importantes (Centro, Parque Suburbano e Vila Dr. Cardoso),
e já estão programadas novas edições para atender outras
regiões importantes de Itapevi. Confira a programação
completa deste ano e exerça o seu direito de cidadania:
...durante o dia são realizadas ações para atender os moradores.

DATA
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ENDEREÇO

REGIÃO
19 DE JUNHO

ROSEMARY

RUA ROQUE ALVES MENDES

04 DE JULHO

SÃO CARLOS

RUA SALMÃO

15 DE AGOSTO

VITÁPOLIS

RUA SIDERAL

19 DE SETEMBRO

COHAB

AVENIDA PEDRO PAULINO

17 DE OUTUBRO

SANTA RITA

RUA ALCIDES COUTRIN

14 DE NOVEMBRO

AMADOR BUENO

PRAÇA PAULO FRANÇA

12 DE DEZEMBRO

CENTRO

PRAÇA CARLOS DE CASTRO
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PARTICIPAÇÃO

TRIBUNA LIVRE:
O CIDADÃO TEM A PALAVRA!
Sessões possuem espaço destinado à participação popular.
A Câmara de Itapevi é uma das poucas Casas de Leis
que dispõem de espaço aberto para o uso da palavra por
qualquer cidadão residente no Município. Confira alguns
destaques da redação dada pela Resolução nº 8/2017:
§1. A inscrição para a Tribuna Livre deverá ser feita
junto à Coordenação de Expediente do Processo
Legislativo da Câmara Municipal, conforme art.
121 deste Regimento, até às 17 horas do penúltimo
dia útil das instalações dos trabalhos, não
podendo falar mais que dois oradores por sessão.
§3. O orador poderá abordar tema de sua livre
escolha, manifestando-se estritamente sobre o
mesmo, devendo ser advertido quando sair do
tema requerido.
§4. O cidadão poderá utilizar da Tribuna Livre uma
vez a cada semestre legislativo, ficando impedido
de requerer outra inscrição no semestre se faltar
na data solicitada.

COMO PARTICIPAR
A inscrição deve ser feita pessoalmente na Câmara
de Itapevi. Para se inscrever você pode baixar no site da
Câmara o formulário, preencher os dados solicitados e
fazer a entrega na Câmara das 8h às 17h. O formulário
também está disponível no Protocolo da Câmara.

Morador de Itapevi utilizando a Tribuna Livre.

AGENDA DE EVENTOS
19 JUNHO
9 HORAS

10 ÀS 15 HORAS

26 JUNHO

27 JUNHO

28 JUNHO
19 HORAS

19 ÀS 21 HORAS

Sessão Ordinária
da Câmara de
Vereadores Mirins

Curso de Capacitação
“Conselho Tutelar
Semeando Esperança”

2ª Edição do Projeto
Educador Mãos de Ouro
(Evento auto-organizado)

Sessão Solene
de entrega de honrarias
Vereadora Mariza

Aniversário de Fundação
do Lions Clube De Itapevi
(evento auto-organizado)

18 HORAS

www.camaraitapevi.sp.gov.br

29 JUNHO
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ARQUIVO

SESSÃO SOLENE CELEBRA
60º ANIVERSÁRIO DE ITAPEVI
HOMENAGEANDO EMANCIPADORES
Evento foi realizado em 18 de fevereiro, dia da emancipação.
A Câmara Municipal realizou Sessão Solene no
dia 18 de fevereiro para celebrar o 60º aniversário
da emancipação político-administrativa de Itapevi,
com uma programação diferenciada que incluiu
hasteamento do pavilhão nacional, plantio de árvore,
cápsula do tempo, lançamento da Procuradoria da
Mulher e do curso da pós-graduação Latu-Sensu em
Ciência Política promovido pela Escola do Parlamento
Dr. Osmar de Souza em parceria pela Fundação Escola
de Sociologia e Política de São Paulo – FESPSP.

HOMENAGENS
Na
ocasião,
foram
homenageados
os
emancipadores, em reconhecimento a memória dos
emancipadores da cidade e seus familiares, além de
uma homenagem especial ao único emancipador vivo,
Senhor Raul Leonardo. Os 23 emancipadores foram
mencionados nominalmente e destacando alguns
momentos do movimento emancipacionista.

HISTÓRIA É VALORIZADA
O evento foi aberto pelo Professor Rafael que
destacou a importância dos emancipadores na história
de Itapevi. “18 de fevereiro é uma data importante
para nossa cidade, pois 23 valorosos homens e as
suas famílias batalharam para tornar o antigo distrito
de Cotia em um município dos 645 do estado de São
Paulo que mais se destaca na geração de emprego,
desenvolvimento e comércio. Hoje homenageamos
a memória deles e agradecemos aos seus familiares,
pois sem eles nada seria possível, além de mais uma
vez homenagear e agradecer ao nosso Raul Leonardo,
único emancipador vivo por compartilhar a história
conosco”, frisou o presidente.

Emancipador Raul Leonardo
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GALERIA DOS EMANCIPADORES

População compareceu em peso.

Homenagens aos familiares dos emancipadores.

www.camaraitapevi.sp.gov.br
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EDUCAÇÃO

ESCOLA DO PARLAMENTO
Um espaço para formação e capacitação do cidadão.

PROGRAMA
VEREADOR MIRIM

Aulas tiveram inicio em 29 de abril

Ação teve início em 2018
A Câmara Mirim Vereador Doutor Hermógenez José
Sant’anna, criada pela Resolução 006/2015, nomeada
pela lei 2537/2018 e regulamentada pelo Ato da Mesa
003/2018, tem por objetivo incentivar e fomentar a
participação cidadã através da promoção de política
nas escolas de ensino fundamental por meio de eleições
diretas nas escolas estaduais do município de Itapevi.
Já foram realizadas três sessões ordinárias neste ano,
e as próximas já estão agendadas para 19 de junho, 21 de
agosto, 18 d e setembro, 16 d e outubro e 20 d e novembro.

VEREADORES MIRINS
Vereadores Mirins: Anna Kelly (Presidente), Bruna
Albuquerque, Estefânia, Gustavo SP, Mayara Serrano,
Kelvin Silvio, Felipe de Paula, Gabrielly, Ezequiel Junior,
Gustavo Rodrigues, Jessica Thawana, Kassiany Silva,
Raissa Vasco, Davi Santos e Ashley Hillary.

Vereadores Mirins de Itapevi.
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PÓS-GRADUAÇÃO
EM CIÊNCIA POLÍTICA
A Escola do Parlamento deu início ao curso gratuito
de Pós-Graduação (Lato Sensu) em Ciência Política
Contemporânea. O curso é destinado a servidores
públicos que tenham concluído graduação em nível
superior, com início em abril, com carga horária de 360
horas, divididas em 18 meses.
As aulas ocorrem as segundas e quartas-feiras, no
período da noite, e são ministradas por meio de parceria
da Escola do Parlamento com a Fundação Escola de
Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP), divididas
em seis módulos, com 60 horas cada um: Sistema
Político, Partidário e Eleitoral, Aspectos Teóricos da
Ciência Política, Política Internacional, Políticas Públicas
e Planejamento Governamental, Análise Política e
Opinião Pública e Metodologia em Ciência Política.

Primeira turma de Pós-Graduação.
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EDUCAÇÃO

PALESTRA COM
EDUARDO SUPLICY
Ex-senador falou sobre a constituição e as perspectivas de nosso país
O ex-senador pelo Estado de São Paulo durante 24 anos (e
atual vereador paulistano), Eduardo Suplicy, visitou a Câmara
de Itapevi no dia 8 de abril, quando palestrou sobre “ A
Construção de um Brasil Justo e Civilizado e a Perspectiva
da Instituição da Renda Básica de Cidadania”.

não importando sua condição socioeconômica, receberem,
anualmente, um benefício monetário.
“Essa é uma norma que tem como base experiências
internacionais bem-sucedidas que ainda precisam ser
regulamentadas no Brasil”, explicou Suplicy.

DEBATE SOBRE DIREITOS
DOS BRASILEIROS

DOAÇÃO ESPECIAL

Durante a palestra, Suplicy abordou a temática instituída
pela Lei Federal 10835/2004, que institui a Renda Básica de
Cidadania como direito de todos os brasileiros residentes
no país e estrangeiros residentes há pelo menos cinco anos,

No final da palestra Suplicy conversou com os presentes e
reforçou o acervo da biblioteca da Câmara de Itapevi com
um exemplar do livro “Renda de cidadania: a saída é pela
porta”, de sua autoria.

Suplicy falou com profundidade e simplicidade.

Diálogo sobre “A construção de um Brasil justo e civilizado”.

Participantes do evento.

CONFIRA O TRABALHO REALIZADO PELA ESCOLA
DO PARLAMENTO NO SITE
WWW.CAMARAITAPEVI.SP.GOV.BR/ESCOLA
www.camaraitapevi.sp.gov.br
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CIDADANIA

ANUNCIO
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CIDADANIA

CÂMARA DE ITAPEVI INSTITUI
PROCURADORIA DA MULHER
Órgão tem por objetivo zelar pelas vereadoras, além de receber, fiscalizar
e acompanhar projetos sobre a discriminação e violencia contra a mulher
A Procuradoria da Mulher é um órgão institucional
criado em 2018, por meio de Resolução 2/2018, com
o objetivo de zelar pela participação mais efetiva
das vereadoras nas atividades da Câmara, fiscalizar
e acompanhar programas da P r e f e i t u ra , r e c e b e r
d e n ú n c i a s d e discriminação e violência contra a
mulher e cooperar com organismos estaduais, nacionais e
internacionais na promoção dos direitos da mulher.

PROCURADORIA VISA
OS DIREITOS DA MULHER

A força da Muher Itapeviense.

Ela busca mecanismos legais e práticos, a fim de
que a mulher tenha efetivo apoio em todas as situações
de vulnerabilidade na cidade. Tendo a missão de zelar,
fiscalizar, controlar e incentivar os direitos da mulher,
criando mecanismos de empoderamento, especialmente,
em situações de desigualdade de gênero, além de
valorizar o respeito à dignidade da pessoa humana
e à diversidade em uma busca permanente pela
universalização dos direitos humanos.

BANCADA FEMININA EM AÇÃO
A Procuradoria da Mulher na Câmara de Itapevi é
constituída pela bancada feminina da Casa de Leis e
designada pelo presidente, a cada dois anos, no início
da Legislatura. Atualmente é composta pelas vereadoras
Prof.ª Camila, Mariza e Tininha.

A PROCURADORIA DA MULHER DA CÂMARA DE ITAPEVI
FUNCIONA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA
DAS 8H ÀS 17 HORAS. INFORMAÇÕES: 4141-4472 (RAMAL 205)

OUVIDORIA DA CÂMARA DEBATE
ASSÉDIO NO TRABALHO
E CONSCIENTIZA SERVIDORAS
Evento aconteceu em março e faz parte de uma série de ações para combater todo e
qualquer tipo de constrangimento
Com o objetivo de conscientizar e prevenir o assédio no
ambiente de trabalho, a Ouvidoria da Câmara Municipal
de Itapevi, promoveu um debate com as servidoras no
dia 14 de março. De acordo com a ouvidora da Câmara,
Renata dos Santos Mascarenhas, este é o primeiro de

uma série de encontros para combater todo e qualquer
constrangimento com o intuito de obter vantagem ou
favorecimento, prevalecendo-se de sua condição de
superior hierárquico e da ascendência inerente ao
exercício de emprego, cargo ou função.

A OUVIDORIA DA CÂMARA ATENDE PESSOALMENTE
OU PELO TELEFONE 4141-4472 (RAMAL 205)
www.camaraitapevi.sp.gov.br
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1º QUADRIMESTRE EXERCÍCIO 2019
1 – Quantidade de Sessões realizadas
Ordinárias
12
Total - 15 sessões

Extraordinárias
1

Solenes
2

2 – Quantidade de Projetos
Projetos de Lei e de Lei Complementar
Protocolados
Aprovados
65
46
Projetos de Resolução
Protocolados
Aprovados
5
5
Projetos de Decretos Legislativos
Protocolados
Aprovados
31
26
Proposta de Emenda à Lei Orgânica
Protocolados
Aprovados
2
2
Nº Total de Processo Legislativo: 103
Nº Total de Processos Aprovados: 79

3 – Quantidade de Requerimentos e Indicações
Requerimentos
Aprovados
Não deliberado
Prejudicado/Retirado/Assunto de
Indicação
Total Protocolados
Obs.: 292 Requerimentos foram lançados no Cecam e

188
142
264
594
não foram protocolados.

Indicações
Encaminhada
1180
Obs.: 139 Indicações foram lançadas no Cecam e não foram protocoladas.

Fonte: Secretaria executiva CMI
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PLENÁRIO

CÂMARA APROVOU 79 PROCESSOS
LEGISLATIVOS E 1368 SOLICITAÇÕES
DE BENFEITORIA PARA ITAPEVI
Órgão tem por objetivo zelar pelas vereadoras, além de receber, fiscalizar
e acompanhar projetos sobre a discriminação e violencia contra a mulher

Nas doze sessões ordinárias e uma extraordinária
realizadas pela Câmara Municipal de Itapevi no primeiro
quadrimestre de 2019, os vereadores aprovaram 79
processos legislativos (leis, resoluções, decretos e
emendas à Lei Orgânica), além de 1180 indicações de
benfeitorias e 188 requerimentos destinados ao Executivo
Municipal.
No mesmo período foram realizadas duas sessões
solenes, uma para entrega de honrarias a pessoas que
se destacaram por relevantes serviços prestados ao
município e outra em comemoração ao 60º aniversário de

emancipação político-administrativa de Itapevi.
Além dos documentos aprovados, foram protocolizados
vários outros projetos dos quais muitos se encontram em
discussão nas comissões permanentes ou temporárias,
elevando para 103 o número de processos legislativos em
tramitação na Câmara.
O mesmo ocorre com os requerimentos, pois foram
protocolizados 594 no total, sendo que 142 ainda não
foram deliberados e 264 foram retirados por força do
Regimento Interno.

PRODUÇÃO LEGISLATIVA
Veja alguns destaques do que foi o
trabalho dos vereadores até o momento.

45

projetos de lei

15

moções de aplausos

21

decretos legislativos
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01

moções de apelo

06

emendas modiﬁcativa

998

requerimento

1569 indicações
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