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Atas e Convocações | 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 0011/2021 – M.T.P.A 

  O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E PROTEÇÃO AOS 

ANIMAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOITUVA, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais 

e de acordo a Lei Orgânica do Município e Regimento Interno Câmara, 

RESOLVE: 

  CONVOCAR os Senhores Vereadores integrantes da M.T.P.A para participarem da reunião 

a ser levada a efeito na data de 08 de setembro de 2021, quarta-feira, às 15h30min, a reunião será 

realizada de forma remota, afim de se dar cumprimento à norma regimental desta Casa de Leis. 

 

  Para que ninguém possa alegar desconhecimento, mandou expedir o presente Edital de 

Convocação, nesta data para dar ciência a todos os interessados, bem como dá encaminhamento ao 

departamento responsável, para que proceda com a publicação no quadro de avisos e Diário Oficial 

Eletrônico do Legislativo, para ampla divulgação, conforme norma regimental. 

 

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E PROTEÇÃO AOS ANIMAIS  

Sala da Comissão, 31 de agosto de 2021. 

 

Irani Aparecida Marson 

Presidente M.T.P.A 

Vereadora 

 

 

                 Rafael Alves Corrêa                                                           Lucas Mateos Pereira 

                     Vice-Presidente                                                                            Membro 
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ATO DE CONVOCAÇÃO Nº 31/2021 – CCJR 

  O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 

REDAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOITUVA, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 

legais e de acordo a Lei Orgânica do Município e Regimento Interno da Câmara, 

  RESOLVE: 

  CONVOCAR os Senhores Vereadores integrantes da C.C.J.R. para participarem da reunião 

extraordinária, invocado pelo regime de Urgência Especial conforme o artigo 187 do regimento interno, assim 

a ser levada a efeito na data de 30 de Agosto de 2021, segunda-feira, para análise das proposituras abaixo 

relacionadas: 

• Projeto de Lei N 21, de 27 de agosto de 2021. Dispõe sobre a criação do Sistema de 

Documentos e Processos Eletrônicos no âmbito da Administração Pública Municipal. 

   

 

Para que ninguém possa alegar desconhecimento, foi expedido o presente ato de Convocação, nesta data 

para dar ciência a todos os interessados, bem como publicação no quadro de avisos e site do Legislativo, 

para ampla divulgação. 

 

Câmara Municipal de Boituva/SP, em 30 de Agosto de 2021. 

         

Nelson Maciel de Góes  

Vereador - Presidente CJR 

 

 

Flávio Nunes de Lima         Maria Cecília Pacheco 

                      Vereador - Vice-Presidente                       Vereadora Membro 

 
 



  

 
 

3 

DOEL - EDIÇÃO Nº 250 

 

31 de agosto de 2021 
 

Poder Legislativo 

Boituva 

EXTRATO DA ATA DA 30ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO.  

Ao trigésimo  dia do mês de agosto de dois mil e vinte e um (30/08/2021), se reuniram os Senhores 

Vereadores, Maria Cecília Pacheco, Flávio Nunes de Lima e Nelson Maciel de Góes, havendo número 

regimental, declarada aberta a reunião. Dando início aos trabalhos, foram apresentados os seguintes temas 

abaixo, Projeto de lei n° 55/2021 Instituir no âmbito dos órgãos públicos do município a instalação de sala 

de apoio a amamentação para as mães servidoras empregadas terceirizadas e visitantes. Emenda 

n°01/2021 ao Projeto de lei complementar n°44/2021, permite a entrada de animais de estimação em 

hospitais públicos e privados para visitar pacientes internados e dá outras providências. Emenda n°01/2021 

ao Projeto de lei complementar n°43/2021, Fica instituído o” DIA MUNICIPAL DA FAMILIA “a ser 

comemorado anualmente no dia 06 de outubro e que seja incluído no calendário oficial de eventos do 

Município de Boituva. Aberto os trabalhos foi solicitado pelo Presidente á análise e deliberação dos Projetos 

de leis acima mencionados, Projeto de Lei nº 55 /2021, Emenda 01/2021 ao Projeto de Lei nº 44 /2021 e 

Emenda 01/2021 ao Projeto de Lei nº43 /2021,   obtiveram os  PARECERES FAVORÁVEIS  dos membros 

da comissão, por votação unanime, acompanhando os pareceres da Assessoria Jurídica, no âmbito de 

competência desta Comissão, não se constatou óbice à tramitação dos mesmos nesta Casa Legislativa. 

Relativamente ao mérito das matérias em destaque, os membros reservam-se no direito de opinar em 

plenário. Cabe observar que o Ato de Convocação 30/2021-CCJR, onde os mesmos tiveram ciência, 

conforme publicação e assinaturas, deixando totalmente ciente da reunião da CJR. 

 

Sala de Comissões, 30 de Agosto de 2021. 

Nelson Maciel de Goes  

Vereador - Presidente CJR 

 

Flávio Nunes de Lima         Maria Cecília Pacheco 

                      Vereador - Vice-Presidente                       Vereadora – Membro 
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EXTRATO DA ATA DA 31ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO.  

Ao trigésimo dia do mês de Agosto de dois mil e vinte e um (30/08/2021), se reuniram os Senhores 

Vereadores, Maria Cecília Pacheco, Flávio Nunes de Lima e Nelson Maciel de Góes, havendo número 

regimental, declarada aberta a reunião. Dando início aos trabalhos, foram apresentado o seguinte tema 

abaixo, Projeto de Lei N 21, de 27 de agosto de 2021. Dispõe sobre a criação do Sistema de Documentos 

e Processos Eletrônicos no âmbito da Administração Pública Municipal. Aberto os trabalhos foi solicitado 

pelo Presidente á análise e deliberação do Projeto de lei acima mencionado, o qual obteve o PARECER 

FAVORÁVEL dos membros da comissão, por votação unanime, acompanhando o parecer da Assessoria 

Jurídica, no âmbito de competência desta Comissão, não se constatou óbice à tramitação do mesmo nesta 

Casa Legislativa. Relativamente ao mérito da matéria em destaque, os membros reservam-se no direito de 

opinar em plenário. Cabe observar que o Ato de Convocação 31/2021-CCJR, onde os mesmos tiveram 

ciência, conforme publicação e assinaturas, deixando totalmente ciente da reunião da CJR. 

 

Sala de Comissões, 30 de Agosto de 2021. 

Nelson Maciel de Goes  

Vereador - Presidente CJR 

 

Flávio Nunes de Lima         Maria Cecília Pacheco 

                     Vereador - Vice-Presidente                      Vereadora – Membro 
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