
Decretos - 2011 » Decreto - 001 - Publicado: 04/03/2011 

Dispõe sobre: “Ponto Facultativo, realização de sessão ordinária que especifica e dá outras 

providências”. ... 

 
Decretos - 2011 » Decretos - 003 a 011 - Publicado: 17/05/2011 

Decretos do 003 ao 011 de 17 de maio de 2011... 

 
Decretos - 2011 » Decreto - 002 - Publicado: 06/04/2011 

DISPÕE SOBRE: ”Apreciação das Contas do Executivo Municipal do Exercício Financeiro de 

2008 e dá outras providências”... 

 
Decretos - 2011 » Decreto - 012 - Publicado: 01/07/2011 

“Dispõe sobre: O horário e a ordenação dos serviços internos do Poder Legislativo durante o 

período de recesso”. VALDOMIRO MALACRIDA, Presidente da Câmara Municipal de Regente 

Feijó – Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei; CONSI... 

 
Decretos - 2011 » Decreto - 013 - Publicado: 01/07/2011 

“Dispõe sobre: Nomeação de engenheiro para acompanhamento e execução das obras de 

construção da nova sede do Poder Legislativo”. VALDOMIRO MALACRIDA, Presidente da 

Câmara Municipal de Regente Feijó – Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais que lhe 

são conferidas ... 

 
Decretos - 2011 » Decreto - 014 - Publicado: 04/08/2011 

DISPÕE SOBRE: Abre crédito adicional suplementar no orçamento do Legislativo... 

 
Decretos - 2011 » Decreto - 015 - Publicado: 11/11/2011 

Dispõe sobre: “Realização de sessão ordinária que especifica e dá outras providências”.... 

 
Decretos - 2011 » Decreto - 016 - Publicado: 05/12/2011 

Dispõe sobre: “O horário e a ordenação dos serviços internos no período de recesso e dá outras 

providências”. VALDOMIRO MALACRIDA, Presidente da Câmara Municipal de Regente Feijó-

SP, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei; CONSIDERANDO QUE, este 

Poder L... 
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