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N.º Assunto: Data: 

01 Convênio e Subvenção destinada a Associação de Desenvolvimento de crianças limitadas “LUMEM ET FIDES” de Presidente 
Prudente”. 

06/02 

02 “Convênio e Subvenção destinada a Associação Casa da Criança de Regente Feijó”.  06/02 

03 “Convênio e Subvenção destinada ao Lar dos Velhinhos Nossa Senhora Aparecida da Sociedade São Vicente de Paula de 
Regente Feijó”. 

06/02 

04 “Convênio e Subvenção destinada a APAE de Presidente Prudente”.  06/02 

05 “Convênio e Subvenção destinada a APAE de Regente Feijó”.  06/02 

06 “Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Banco Bradesco S/A com a finalidade de concessão de 
empréstimos aos funcionários públicos municipais”.  

06/02 

07 Dispõe Sobre: “Autoriza o Chefe do Poder Executivo a firmar Termo de Convênio de Parceria e Integração Faculdade-
Município, objetivando a efetivação do Projeto Bolsa Escola Municipal para o Ensino Superior”.  

23/02 

08 Dispõe Sobre: “Autoriza o recebimento, por doação, de área de particular”.  23/02 

09 Dispõe Sobre: “Autorização para a celebração de convênio com Escola Profissionalizante”.  07/03 

10 Dispõe Sobre: “Altera redação de Lei Municipal de especifica”.  07/03 

11 Dispõe Sobre: “Dá nova redação ao artigo 3º e inciso I do artigo 4º da Lei nº 1.838, de 20/06/1997”.  13/03 

12 Dispõe Sobre: “Desafeta imóvel urbano que especifica”.  13/03 

13 Dispõe sobre: "Concessão de revisão geral anual de servidores públicos e agentes políticos que especifica e dá outras 
providências". 

21/03 

14 Dispõe sobre: “Declara de utilidade pública o Hospital e Maternidade Regional de Regente Feijó”.  03/04 

15 Dispõe sobre: “Criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação-Conselho do FUNDEB”. 

17/04 

16 Dispõe sobre: “Introduz alteração na Lei Municipal nº 2.239/2007”.  17/04 

17 Dispõe sobre: “Alienação por doação de imóvel municipal ao Estado de São Paulo”.  17/04 

18 Dispõe sobre: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a AsseconBank Financiadora, com a finalidade 
de concessão de empréstimos aos funcionários públicos municipais”.  

08/05 

19 Dispõe sobre: “Incorporação de área ao perímetro urbano e dá outras providências”.  08/05 

20 “Dispõe sobre criação e reclassificação de cargo de provimento efetivo” 15/05 

21 Dispõe sobre: “Exigências no atendimento ao público nas agências bancárias estabelecidas no município de Regente Feijó na 
forma que especifica, e dá outras providências”. 

15/05 

22 Dispõe sobre: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a disponibilizar na área central, espaço físico para estacionamento 
exclusivo de motos na forma que especifica e dá outras providências.”  

15/05 

23 
Dispõe sobre: “Proíbe no âmbito municipal, as Empresas Concessionárias de água e esgoto, bem como, de energia elétrica 
de efetuarem cortes de fornecimento nos feriados, nos dias que os antecederem e nas sextas-feiras, sábados e domingos e 
dá outras providências”. 

05/06 

24 Dispõe sobre: “Autoriza o Município de Regente Feijó a receber, por doação do Estado de São Paulo, o imóvel que 
especifica”. 

05/06 

25 Dispõe sobre: “Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial para atender atendimento ao FUNDEB”.  05/06 

26 Dispõe sobre: Denominação da Praça Municipal e dá outras providências.  05/06 

27 Dispõe sobre: “Revisão geral anual de servidores públicos e dá outras providências”.  05/06 

28 Dispõe sobre: “Introduz alteração na Lei Municipal nº 2.339/2.007”. 05/06 

29 Dispõe sobre: “Introduz alteração na Lei Municipal nº 2.344/2.007”.  05/06 

30 Dispõe sobre: Denominação da Sala Municipal de Costura e dá outras providências.  12/06 

31 Dispõe sobre: Denominação do Espaço Cultural e dá outras providências.  12/06 

32 Dispõe sobre: “Exigências no atendimento ao público nas agências bancárias estabelecidas no município de Regente Feijó na 
forma que especifica, e dá outras providências”.  

19/06 

33 Dispõe sobre: “Reclassificação do cargo de auxiliar de desenvolvimento infantil”.  19/06 

34 ESTABELECE AS DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS NA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO 
PARA O EXERCÍCIO DE 2008 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

19/06 

35 Dispõe Sobre: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o Departamento de Estradas de Rodagem do 19/06 
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Estado de São Paulo – DER/SP”.  

36 Dispõe sobre: “Alteração no artigo 1º, da Lei Municipal nº 2.228/2004 na forma que especifica e dá outras providências”.  13/08 

37 Dispõe sobre: “Criação de cargo de provimento efetivo”.  13/08 

38 Dispõe Sobre: “Desafetação e autorização para alienação de imóveis que especifica”.  04/09 

39 Dispõe sobre: “Denominação de Rua existente na Vila Assunção e dá outras providências”.  04/09 

40 Dispõe sobre: Criação Divisão Municipal de Agricultura e Abastecimento e dá outras providências.  18/09 

41 
Dispõe sobre: Altera dispositivos da Lei nº 2.342., de 17 de abril de 2007, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal 
de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação – Conselho do FUNDEB. 

18/09 

42 Dispõe sobre: “Criação da Divisão Municipal de Assistência Social e dá outras providências”.  27/09 

43 Dispõe sobre: “Introduz alterações na Lei Municipal nº 1.873/98”.  27/09 

44 Dispõe sobre: “Estabelece regras de segurança para posse e condução de responsável de cães.”  02/10 

45 Dispõe sobre: "Alteração no artigo 2º, da Lei Municipal nº 2.186, de 20 de Maio de 2004 na forma que especifica e dá outras 
providências". 

02/10 

46 Dispõe sobre: “Autorização para a celebração de convênio com a ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO INSTITUTO 
EDUCACIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE S/C LTDA.”  

02/10 

47 Dispõe sobre: “Altera Lei Municipal que especifica.”  02/10 

48 Dispõe Sobre: “Incorporação de área ao perímetro urbano e dá outras providências”.  16/10 

49 Dispõe sobre: “Alteração no anexo II e III da Lei Municipal n.º 2.081/2002 de 20 de Maio de 2002 e suas alterações que 
especifica e dá outras providências.”  

16/10 

50 Dispõe Sobre: “Equiparação de cargos que especifica e dá outras providências”.  20/11 

52 Dispõe sobre: “Institui o Programa de incentivo a cultura cinematográfica no município de Regente Feijó e dá outras 
providências” 

20/11 

53 Dispõe Sobre: “Autorização para receber em doação imóveis que especifica”.  06/12 

54 Dispõe sobre: “Convênio e subvenção destinada à ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE REGENTE FEIJÓ”.  06/12 

55 Dispõe sobre: “Denominação de Travessa existente no Bairro Portal do Sol e dá outras providências”.  06/12 

56 Dispõe sobre: “Criação do Museu Municipal  “Dr. Mário Marcondes dos Reis” e dá outras providências”.  06/12 
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