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EXTRATO DE ATA DA 6 ª SESSÃO ORDINÁRIA 
REALIZADA EM 6 DE ABRIL DE 2020 
Mesa Diretora: Presidente: Pedro Teodoro Filho, 1º 
Secretário: Tiago de Castro Souza, 2º Secretário: 
Joelmir Pereira Camargo. 
Vereadores Presentes: Adilson Aparecido Leite, 
Aparecida do Carmo Góes Cardoso, Francisco 
Lucielton Martins, Haroldo Barbosa, José Carlos de 
Araújo Silva, Nelson Maciel de Góes, Rodrigo 
Calzzetta Freire, Sidnei Bom e Valdivino Antonio 
Marcusso. 
Vereador Ausente: Hernando Mauro Diógenes de 
Aquino. 
 
 
DA LEITURA DE EXPEDIENTES RECEBIDOS: 
Do Executivo: Ofício n° 220/2020, 261/2020, 
270/2020 a 275/2020, 277/2020, 280/2020 a 
284/2020, 286/2020 a 295/2020, 297/2020 a 
301/2020, 303/2020 a 306/2020 e 307/2020, 
referente às respostas dos requerimentos n° 
068/2020, 069/2020, 071/2020, 072/2020, 087/2020, 
090/2020, 093/2020, 105/2020, 113/2020, 121/2020 
a 123/2020, 130/2020, 132/2020, 135/2020, 
139/2020, 143/2020, 146/2020 a 148/2020, 
151/2020, 163/2020, 167/2020 a 170/2020, 
171/2020, 173/2020, 174/2020, 176/2020 a 
180/2020, 182/2020, 183/2020, 185/2020, 186/2020, 
190/2020 a 196/2020, 200/2020, 202/2020, 
203/2020, 205/2020, 213/2020, 215/2020 a 
217/2020. 
 
 
DOS PROJETOS DE LEI RECEBIDOS E DOS 
VETOS: 
 
DO EXECUTIVO: 
VETOS 
001/2020 – FERNANDO LOPES DA SILVA - Veto ao 
Projeto de Lei Nº 2/2020 - Dispõe sobre a 
obrigatoriedade da divulgação de lista de espera por 

vagas nas creches conveniadas e das creches das 
unidades escolares de educação infantil da rede 
municipal de ensino de Boituva/SP. 
Obs.: O Veto foi encaminhado às Comissões 
competentes. 
 
PROJETO DE LEI 
003/2020 – FERNANDO LOPES DA SILVA - Dispõe 
sobre a concessão de reajuste salarial e no valor do 
benefício do vale-alimentação dos servidores 
públicos municipais ativos, inativos e pensionistas. 
Obs.: O Projeto de Lei foi lido, com base nos artigos 
187 a 189 do Regimento Interno, conforme 
requerimento de Urgência Especial apresentado e 
aprovado por maioria de votos dos Vereadores 
presentes foi encaminhado à Ordem do Dia. 
 
 
DO LEGISLATIVO: 
PROJETOS DE LEI: 
011/2020 – NELSON MACIEL DE GÓES - Altera § 
1°, do art. 8° da Lei Complementar n° 2.282/2012 de 
18 de dezembro de 2012, que regulamenta o art. 93 
e 107 da Lei n° 2.196/2011 concedendo auxílio-
alimentação. 
012/2020 – NELSON MACIEL DE GÓES - Altera o 
art. 82° da Lei Complementar N° 2.196, de 14 de 
Dezembro de 2011, regulando o pagamento dos 
servidores para o ultimo dia de cada mês.  
Obs.: Os Projetos de Lei Complementar foram 
encaminhados às Comissões competentes. 
 
 
DOS REQUERIMENTOS, INDICAÇÕES E 
MOÇÕES APRESENTADAS POR VEREADORES: 
 
REQUERIMENTOS: 
 
AUTORIA DO VEREADOR JOELMIR PEREIRA 
CAMARGO: 
229/2020 - Requer informações do poder Executivo 
Municipal se adotará a mesma conduta do Estado e 
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pagar integralmente (salário e ticket) aos professores 
eventuais garantindo à esses profissionais, 
condições de enfrentar a gravidade causada por 
essa pandemia. 
249/2020 - Requer informações do Poder Executivo 
Municipal se existe um estudo técnico orçamentário 
que prevê prorrogação de 90 dias da cobrança do 
IPTU, com isenção de multas e juros ao contribuinte 
boituvense afim de diminuir os impactos 
orçamentários à seus clientes e contribuintes. 
252/2020 - Requer informações do Poder Executivo 
Municipal sobre as medidas tomadas referente ao 
contrato com a empresa Sanitur, devido à 
paralisação do transporte público escolar. 
255/2020 - Requer informações do Poder Executivo 
Municipal sobre o contrato com a Empresa 
Especialy, prestadora de serviços de atendimento à 
merenda escolar. 
256/2020 - Requer informações sobre o 
entendimento do Corpo Jurídico ao analisar a Lei 
2791/2007 que se encontra de forma contraditória ao 
entendimento de anos anteriores onde os 
profissionais da Educação não tem dito o direito de 
receber o Prêmio ao se ausentarem por licença nojo. 
Obs.: Os requerimentos foram aprovados por 
unanimidade de votos dos vereadores presentes. 
 
AUTORIA DO VEREADOR PEDRO TEODORO 
FILHO: 
245/2020 - Requer saber da Sabesp se os 
hidrômetros instalados no empreendimento Villagio 
das Oliveiras estão compatíveis com as normas 
técnicas, e em condições de se efetuar a leitura. 
246/2020 - Requer saber do Executivo se as obras 
no empreendimento Villagio das Oliveiras estão cem 
por cento finalizadas.. 
250/2020 - Requer saber informações do Executivo 
sobre ausência de manutenção no poste em frente 
ao número 276 da rua Inglaterra, no bairro Recanto 
Maravilha. 
253/2020 - Requer saber informações do Executivo 
sobre quais medidas serão adotadas para amparar 

munícipes durante período de quarentena 
Coronavírus. 
Obs.: Os requerimentos foram aprovados por 
unanimidade de votos dos vereadores presentes. 
 
AUTORIA DO VEREADOR TIAGO DE CASTRO 
SOUZA: 
238/2020 - Requer saber se a SABESP tem algum 
plano de ação para auxiliar a população de Boituva 
com isenções de taxas e pagamentos durante a crise 
provocada pela pandemia de Coronavírus e quais 
ações estão sendo tomadas para ajudar na 
contenção da disseminação da doença. 
240/2020 - Requer informações a respeito do 
equipamento instalado na entrada do paço municipal 
para "desinfecção de corpo inteiro", os documentos 
que comprovam a eficácia do túnel e da(s) 
substância utilizada e maiores esclarecimentos 
sobre o fato. 
241/2020 - Solicito saber da prefeitura municipal, 
quais medidas estão sendo adotas para prevenção e 
proteção dos servidores públicos perante a 
pandemia da doença conhecida como COVID-19 
(Coronavírus). 
242/2020 - Solicito saber qual o prazo para 
restabelecimento da iluminação pública na Rua 
Maria Cacilda de Andrade Rosa, Bairro De Lorenzi. 
243/2020 - Requer saber se a CPFL Energia/CPFL 
Piratininga tem algum plano de ação para auxiliar a 
população de Boituva com isenções de taxas e 
pagamentos durante a crise provocada pela 
pandemia de Coronavírus e quais ações estão sendo 
tomadas para ajudar na contenção da disseminação 
da doença. 
Obs.: Os requerimentos foram aprovados por 
unanimidade de votos dos vereadores presentes. 
 
AUTORIA DO VEREADOR VALDIVINO ANTONIO 
MARCUSSO: 
230/2020 - Requer informações do Executivo, 
quanto a mitigação de possíveis perdas do ano letivo 
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de 2020, dos alunos da rede municipal de ensino, em 
decorrência da suspensão obrigatória das aulas.  
Obs.: Os requerimentos foram aprovados por 
unanimidade de votos dos vereadores presentes. 
 
AUTORIA DO VEREADOR ADILSON APARECIDO 
LEITE: 
233/2020 - Requer saber se existe a possibilidade de 
estar realizando a limpeza e conservação na SP 129, 
Boituva. 
234/2020 - Requer saber se existe a possibilidade de 
estar realizando a limpeza e conservação na SP 115- 
Jose Sartorelli, que liga Boituva a Iperó. 
235/2020 - Requer saber se existe a possibilidade de 
estar realizando um horário especial para 
atendimento exclusivo para essas famílias poderem 
apresentar os documentos para recebem este 
benefício, ou uma unidade móvel para o 
atendimento. 
236/2020 - Requer saber se existe a possibilidade de 
estar realizando a isenção de impostos prediais aos 
idosos e também se existe a possibilidade de estar 
realizando a isenção de todos os impostos a todos 
os comerciantes que estão cumprindo o decreto de 
manter seus estabelecimentos fechados para não 
proliferação do vírus. 
239/2020 - Requer saber se existe a possibilidade de 
estar realizando a entrega da merenda nas escolas 
ou nas suas residências ou no lugar da entrega da 
merenda estar fazendo a entrega de cestas básicas 
para as famílias no período desta pandemia.. 
244/2020 - Requer saber se existe alguma 
programação por parte da Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Cidadania estar 
realizando entregas de cestas básicas para a 
população e em especial aos que trabalham como 
ambulantes. 
251/2020 - Requer saber se existe algum projeto de 
auxílio para os trabalhadores da Cooperativa de 
reciclagem do nosso município. 
Obs.: Os requerimentos foram aprovados por 
unanimidade de votos dos vereadores presentes. 

 
AUTORIA DO VEREADOR HERNANDO MAURO 
DIÓGENES DE AQUINO: 
210/2020 - Requer informações imediatas, sobre 
como procederá a limpeza e higienização dos 
ônibus. 
Valendo ressaltar, que esta mesma higienização terá 
que ser feita constantemente, pois um grande 
número de idosos fazem uso do transporte publico e 
os mesmos pertencerem ao grupo de risco. 
211/2020 - Requer informações sobre o Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência (192). 
231/2020 - Requer informações detalhadas sobre o 
sistema de desinfecção, chamado popularmente de 
Túnel Desinfetante. 
232/2020 - Requer informações sobre a reforma de 
revitalização da "Academia da Saúde Laura de 
Sousa Silva", localizada entre os bairros Jardim 
Primavera e Parque Santa Rita. 
Obs.: Os requerimentos foram aprovados por 
unanimidade de votos dos vereadores presentes. 
Obs.: Os requerimentos foram encaminhados aos 
Órgãos Competentes. 
 
 
INDICAÇÕES: 
053/2020 – NELSON MACIEL DE GÓES - Indico que 
seja realizado a vacinação contra gripe nos idosos 
de nosso Município em suas residências. 
055/2020 – PEDRO TEODORO FILHO - Viabilizar 
para que se proceda à limpeza, conservação e corte 
do mato alto na Rua Professora Dora Maria Giulia 
Pierotti Honorato em frente ao número 99, bairro 
Terras de Santa Cruz.  
056/2020 – ADILSON APARECIDO LEITE - Estudar 
a viabilidade de colocar o nome da Senhora 
“Francisca Inácio de Barros” em um prédio público 
ou rua da nossa Cidade. 
057/2020 – TIAGO DE CASTRO SOUZA - Indico a 
todo executivo o Plano de Contingência para o 
COVID-19, disponibilizado pelo comitê de crise da 
Universidade Federal do Piauí, para que sirva de 
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modelo para as ações da prefeitura frente a 
necessidade de combater a pandemia da referida 
doença. 
058/2020 – TIAGO DE CASTRO SOUZA - Indico a 
necessidade urgente de manutenção da iluminação 
na Rua Rua Maria Cacilda de Andrade Rosa, Bairro 
De Lorenzi. 
059/2020 – HERNANDO MAURO DIÓGENES DE 
AQUINO - Estudar a viabilidade de limpeza e 
manutenção da Rua Waldemar Doriguello, situada 
no Bairro Jardim Faculdade. 
Obs.: Todas as Indicações foram encaminhadas aos 
órgãos competentes. 
 
 
MOÇÕES: 
039/2020 – NELSON MACIEL DE GÓES - Uma 
Moção de Aplausos aos Coletores de Lixo, a 
população de Boituva esta grata por cuidarem das 
nossas casas, Deus abençoe cada um de vocês. 
Obs.: A Moção foi aprovada por unanimidade de 
votos dos vereadores presentes. 
 
 
 
ORDEM DO DIA: 
 
PROJETOS DE AUTORIA DO LEGISLATIVO: 
PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E REDAÇÃO AO PROJETO DE LEI: 
005/2020 – JOELMIR PEREIRA CAMARGO - 
Dispõe sobre concessão de auxílio-aluguel às 
mulheres vítimas de violência doméstica, no 
Município de Boituva, e dá outras providências. 
Obs.: O Parecer foi rejeitado por unanimidade de 
votos dos vereadores presentes. 
Obs.: O Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade 
de votos dos vereadores presentes. 
 
 
 
 

PROJETO DE LEI: 
004/2020 – NELSON MACIEL DE GÓES - 
Regulamenta o dia para ser realizado o pagamento 
do auxílio-alimentação aos Servidores Públicos do 
Município de Boituva, bem como aos Servidores 
contratados temporariamente, através do regime 
CLT, sob a forma do vale - alimentação e da outras 
providencias. 
Obs.: O Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade 
de votos dos vereadores presentes. 
 
 
PROJETOS DE AUTORIA DO EXECUTIVO: 
PROJETO DE LEI: 
003/2020 – FERNANDO LOPES DA SILVA - Dispõe 
sobre a concessão de reajuste salarial e no valor do 
benefício do vale-alimentação dos servidores 
públicos municipais ativos, inativos e pensionistas. 
Obs.: O Projeto de Lei foi aprovado por maioria de 
votos dos vereadores presentes, com 1 (um) voto 
contrário. 
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 003/2020: 
Emenda Modificativa n° 001/2020 - COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO – Modifica 
o Art. 1° e Art. 2°, do Projeto de Lei n° 003/2020 de 
autoria do Poder Executivo. 
Emenda Supressiva n° 002/2020 – PEDRO 
TEODORO FILHO, HERNANDO MAURO 
DIÓGENES DE AQUINO, TIAGO DE CASTRO 
SOUZA, JOELMIR PEREIRA CAMARGO, 
FRANCISCO LUCIELTON MARTINS, NELSON 
MACIEL DE GÓES, RODRIGO CALZZETTA 
FREIRE, VALDIVINO ANTONIO MARCUSSO - 
Suprimi o Art. 3°, do Projeto de Lei n° 003/2020 de 
autoria do Poder Executivo. 
Obs.: As Emendas n° 001/2020 e 002/2020 foram 
lidas aprovadas por unanimidade de votos dos 
vereadores presentes. 
 
Emenda Aditiva n° 003/2020 - FRANCISCO 
LUCIELTON MARTINS – Adiciona o § 3° ao Art. 2°, 
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do Projeto de Lei n° 003/2020, de autoria do 
Executivo. 
Obs.: A Emenda Aditiva n° 003/2020 foi lida e teve 
parecer Inconstitucional da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação. 
PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E REDAÇÃO DA EMENDA: 
Emenda Aditiva n°003/2020 – FRANCISCO 
LUCIELTON MARTINS - Adiciona o § 3° ao Art. 2°, 
do Projeto de Lei n° 003/2020, de autoria do 
Executivo. 
Obs.: O Parecer foi rejeitado por unanimidade de 
votos dos vereadores presentes. 
Obs.: A Emenda foi aprovada por 6 (seis) votos 
favoráveis e 5(cinco) votos contrários. 
 
 
 
 

O presente Extrato é extraído de Ata lavrada em 
livro próprio, publicado para atender 

o disposto nos “Artigos 150 e 152 do Regimento 
Interno da Câmara Municipal de Boituva”. 

 
 

Câmara Municipal de Boituva, 7 de abril de 2020. 
 

 
 

Pedro Teodoro Filho 
 

Presidente da Câmara 
 
 
 
 

Tiago de Castro Souza 
 

Primeiro Secretário 
 

 

EXTRATOS DE CONTRATOS – 2020 
 

A Câmara Municipal de Boituva, em 
cumprimento a legislação vigente, publica o 
extrato de Contrato abaixo especificado: 

 
Modalidade de Licitação: Convite nº 
001/2016. 
Número do Contrato: 6º Termo Aditivo ao 
Contrato nº 006/2016. 
Contratante: Câmara Municipal de Boituva. 
Contratada: CECAM – Consultoria 
Econômica Contábil E Administrativa 
Municipal Ltda. 
Objeto: Prestação de serviços profissionais 
especializados em fornecimento de sistemas 
informatizados para microcomputadores nas 
áreas de orçamento programa, execução 
orçamentária, contabilidade pública, 
tesouraria, administração de pessoal e 
patrimônio. 
Prazo: 12 (doze) meses.  
Valor: R$ 6.253,50 (seis mil, duzentos e 
cinquenta e três reais e cinquenta centavos) 
por mês.  
Data da assinatura: 25/03/2020 

 
Modalidade de Licitação: Dispensa 
Número do Contrato: 001/2020 
Contratante: Câmara Municipal de Boituva. 
Contratada: Centro de Integração Empresa 
Escola - CIEE 
Objeto: Cooperação recíproca entre as 
partes, visando o desenvolvimento de 
atividades para promoção da integração ao 
mercado de trabalho, através da 
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operacionalização de programa Estágio de 
Estudantes.  
Prazo: 12 (doze) meses.  
Valor: R$ 52,73 (cinquenta e dois reais e 
setenta e três centavos) por estudante, por 
mês.  
Data da assinatura: 28/04/2020 
 
Câmara Municipal de Boituva, 28 de abril de 
2020. 
 
 
 

Pedro Teodoro Filho 
 

Presidente da Câmara 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

E X P E D I E N T E  
 

DOEL 
 
 
 
 
Instituído pela resolução 003/2018 de 29/06/2018   
Projeto: Agência Câmara– Assessoria de Comunicação da 
Câmara Municipal de Boituva 
Editoração e Assessoria: Rafael A.L. Kobota e Douglas 
Oliveira 
Secretário Geral: Marcel Carvalho de Mello 
Presidente da Mesa Diretora: Pedro T. Filho  
E-mail: comunica@camaraboituva.sp.gov.br  
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