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EXTRATO DA ATA DA 16 REUNIÃO DA 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 

REDAÇÃO. 

Ao décimo sétimo dia do mês de maio de dois mil 

e vinte e um (17/05/2021)   às dezessete horas e 

trinta minutos (17h30min), remotamente 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 projetos; Projeto de Lei 

n° 32 do Legislativo - Assunto:  Dispõe sobre a 

capacitação de cursos de libras (língua Brasileira 

de sinais) para os servidores públicos das 

secretarias do Município. Projeto de Lei n° 33 do 

Legislativo - Assunto:  Proíbe o manuseio, a 

utilização a queima e soltura de fogos de 

estampidos e de artifícios, assim como de 

quaisquer artefatos, pirotécnicos de efeito sonoro 

ruidoso no Município de Boituva e dá outras 

providências. Projeto de Lei n° 34 do Legislativo - 

Assunto: Dispõe sobre a obrigatoriedade da 

instalação de recipientes com álcool gel 

antisséptico em caixas eletrônicos e das 

providências. Projeto de Lei n° 35 do Legislativo - 

Assunto:  Institui o mês “Maio Laranja” alusivo a 

importância da conscientização, prevenção, 

orientação e combate ao abuso e exploração 

sexual de criança e adolescente. Projeto de 

Emenda à Lei Orgânica n°02/2021 - Assunto: 

Altera o §1° do art. 39 da Lei Orgânica Municipal, 

referente ao calendário de sessões ordinárias da 

Câmara Municipal.   Aberto os trabalhos  foi 

solicitado pelo Presidente á análise e deliberação 

dos Projetos de lei acima mencionados, os 

projetos de lei n° 33/2021,Projeto de Lei 

n°34/2021e o Projeto de Emenda à Lei Orgânica 

n°02/2021 de autoria do legislativo , foram 

analisados e  obtiveram    PARECERES 

FAVORÁVEIS 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, relativamente 

ao mérito das matérias em destaque, os membros 

reservam-se no direito de opinar em plenário 

Legislativa, já  o Projeto de Lei n°32/2021 obteve 

PARECER DESFAVORÁVEL dos membros da 

comissão, por votação unanime, acompanhando o 

parecer da Assessoria Jurídica, no âmbito de 
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competência desta Comissão,  se constatou óbice 

à tramitação do mesmo nesta Casa Legislativa, 

relativamente ao mérito das matérias em 

destaque, os membros reservam-se no direito de 

opinar em plenário Legislativa; Por fim, foi 

analisado o Projeto de Lei n°35/2021 , esta 

Comissão entendeu  que para obter a tramitação  

do referido Projeto, há necessidade de serem 

supridos os artigos 2° e 4 ° assim sendo, esta 

comissão constatou óbice à tramitação do mesmo 

nesta Casa Legislativa, por votação unanime, 

acompanhando o parecer da Assessoria Jurídica, 

no âmbito de competência desta Comissão, 

relativamente ao mérito da matéria em destaque, 

os membros reservam-se no direito de opinar em 

plenário. Cabe observar que o Ato de Convocação 

16/2021-CJR onde os mesmos tiveram ciência, 

conforme assinaturas, deixando totalmente ciente 

da reunião da CJR. 

 

Sala de Comissões, 17 de maio de 2021. 

 

Nelson Maciel de Góes 

Vereador - Presidente CJR 

 

 

               Flávio Nunes de Lima 

Vereador - Vice-Presidente 

 

 

Maria Cecília Pacheco 

Vereadora Membro 

 
 

 

EXTRATO DE ATA DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA 
REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2021. 
Mesa Diretora: Presidente: Joelmir Pereira 
Camargo, Vice-Presidente: Anderson Davi 
Nogueira Martins, 1º Secretário: Rafael Alves 
Corrêa, 2º Secretário: Lucas Mateos Pereira. 
Vereadores Presentes: Adilson Aparecido Leite, 
Antonio Jorge Pereira Neto, Flávio Nunes de Lima, 
Irani Aparecida Marson, Maria Cecília Pacheco, 
Nelson Maciel de Góes, Pedro Teodoro Filho, 
Sandra Aparecida de Souza Alves da Silva e Tiago 
de Castro Souza. 
Às dezoito horas e quinze minutos do dia oito de 
março de dois mil e vinte e um, deu-se início a 7ª 
Sessão Ordinária de 2021. 
 
DA LEITURA DE EXPEDIENTES RECEBIDOS: 
 
Do Executivo: Protocolo nº 232/2021 – Ofício nº 
117/2021, referente às Respostas aos 
Requerimentos nº 062/2021, 075/2021, 080/2021, 
088/2021, 090/2021 a 094/2021, 096/2021 a 
100/2021, 103/2021 a 107/2021, 109/2021 a 
112/2021, 115/2021, 116/2021, 118/2021, 
120/2021 a 125/2021 e 127/2021. 
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Concessão de Prazo Suplementar para 
apresentação das Respostas dos Requerimentos 
nº 095/2021, 101/2021, 108/2021, 114/2021, 
117/2021 e 126/2021; Protocolo nº 242/2021 – 
Ofício nº 123/2021, 
Referente às Respostas aos Requerimentos nº 
128/2021 a 147/2021 e 149/2021 e Concessão 
de Prazo Suplementar para apresentação das 
Respostas aos Requerimentos nº 137/2021 e 
138/2021. 
 
De Terceiros: Protocolo nº 231/2021 – Sindicato 
dos Condutores de Veículos Rodoviários de Itu e 
Região, referente à paralisação e manifestação 
dos Motoristas Urbanos no município de Boituva; 
Protocolo nº 236/2021 – Ofício nº 287/2021 - 
Fundação Luiz João Labronici, referente à 
Resposta do Requerimento nº 171/2021.Protocolo 
nº 238/2021- TC – 004511.989.18-8 – Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo, 
referente as Contas Anuais do Exercício de 2018; 
Protocolo nº 247/2021 – Ofício Nudem nº 
045/2021 – Núcleo Especializado de Promoção e 
Defesa dos Direitos das Mulheres – Defensoria 
Pública do Estado de são Paulo; Vem se 
manifestar pela criação de Conselho Municipal 
dos Direitos das Mulheres neste Município; 
Protocolo nº 249/2021 – Ofício nº 085/2021 – 
Caixa Econômica Federal, referente à Créditos de 
Recursos Financeiros, Orçamento Geral da União. 
 
 
DO PROJETO DE LEI: 
 
DO EXECUTIVO: 
005/2021 - EDSON JOSÉ MARCUSSO - Dispõe 
sobre a reestruturação do Conselho Municipal de 
Acompanhamento e Controle Social (CACS), do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (FUNDEB), em 
conformidade com o artigo 212-A da Constituição 
Federal e regulamentado na forma da Lei Federal 
nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020. 
Obs.: Após a leitura, foi apresentado 
Requerimento de Urgência ao Projeto de Lei nº 
005/2021, que foi aprovado por unanimidade de 
votos, em seguida o Projeto de Lei 005/2021 foi 
encaminhado à Ordem do Dia. 
 
DO LEGISLATIVO: 
023/2021 - SANDRA APARECIDA DE SOUZA 
ALVES DA SILVA - Institui a "Semana de Incentivo 
ao Combate de Maus-Tratos de Cães e Gatos" e 
dá outras providências. 
Obs.: Após a leitura, o Projeto de Lei nº023/2021, 
foi encaminhado as Comissões Competentes. 
 
024/2021 - TIAGO DE CASTRO SOUZA - Institui 
a "Semana da Campanha Quebrando o Silêncio" 
no Município de Boituva e dá outras providências. 
Obs.: Após a leitura, o Projeto de Lei nº024/2021, 
foi encaminhado as Comissões Competentes. 
 
 
 
DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO: 
029/2021 - MARIA CECÍLIA PACHECO - Concede 
a Comenda Empreendedor Prefeito Olímpio 
Andrade ao Ilustríssimo Sr.  Haroldo José Teixeira 
pelos relevantes serviços prestados a comunidade 
Boituvense. 
Obs.: Após a leitura, o Projeto de Decreto 
Legislativo nº029/2021, foi encaminhado as 
Comissões Competentes. 
 
DOS REQUERIMENTOS, INDICAÇÕES E 
MOÇÕES APRESENTADAS POR 
VEREADORES: 
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AUTORIA DO VEREADOR JOELMIR PEREIRA 
CAMARGO: 
225/2021 - JOELMIR PEREIRA CAMARGO - 
Requer esclarecimentos da empresa CPFL 
referente a possibilidade de serem feitos 
investimento para que as quedas constantes que 
vem ocorrendo sejam cessadas. 
227/2021 - JOELMIR PEREIRA CAMARGO - 
Requer informações do Poder Executivo Municipal 
sobre a Rua João Marcon que foi recentemente 
recapeada se existe a possibilidade de estar 
implantando em no mínimo 2 pontos, redutores de 
velocidade. 
232/2021 - JOELMIR PEREIRA CAMARGO - 
Requer informações do Poder Executivo 
Municipal, sobre manutenção e limpeza de bueiros 
nas ruas da cidade de Boituva, em especial a Rua 
Isaltino Gomes da Silva. 
 
AUTORIA DO VEREADOR LUCAS MATEOS 
PEREIRA: 
213/2021 - LUCAS MATEOS PEREIRA - “Requer 
informações acerca planejamento de Barreiras de 
Fiscalização Sanitária durante os 10 (dez) dias de 
’feriado’ decretados na cidade de São Paulo.” 
214/2021 - LUCAS MATEOS PEREIRA - “Requer 
informações acerca dos imóveis que estão 
desocupados que pertencem ao Município de 
Boituva, e quais as condições desses imóveis” 
215/2021 - LUCAS MATEOS PEREIRA - “Requer 
informações acerca da instalação de Braços e 
Bicos de Luz em diversos postes do município”. 
 
AUTORIA DA VEREADORA MARIA CECÍLIA 
PACHECO: 
209/2021 - MARIA CECÍLIA PACHECO - Requer 
saber, previsão para inicio dos trabalhos de 
mitigação da erosão existente no começo da  Rua 
Estrela Gomes Bertolli no Residencial De Lorenzi. 

216/2021 - MARIA CECÍLIA PACHECO - requer 
saber o cronograma para manutenção da estrada 
dos Barros Pinhais, Água Salgada e  Sitio Grande, 
uma vez que na resposta ao requerimento 
52/2021 a Secretaria de Obras respondeu que a 
programação seria elaborado semanalmente e 
que  o serviço nas referidas estradas seria feito na 
semana do dia 22 de Fevereiro porém até o 
momento ainda não foi executado.  
 
AUTORIA DO VEREADOR RAFAEL ALVES 
CORRÊA: 
207/2021 - RAFAEL ALVES CORREA - Requer 
saber da Companhia Piratininga de Força e Luz - 
CPFL, informações quanto ao corte de energia por 
decorrência de inadimplência de seus usuários, 
neste período de calamidade pública atinente à 
pandemia de coronavírus (COVID-19). 
 
AUTORIA DA VEREADORA SANDRA 
APARECIDA DE SOUZA ALVES DA SILVA: 
208/2021 - SANDRA APARECIDA DE SOUZA 
ALVES DA SILVA - Requer informações sobre a 
quantidade de academias ao ar livre tem instalado 
no município e quais os bairros, quantos 
professores (profissionais) de educação física a 
Prefeitura dispõe, se há viabilidade para que seja 
oferecido nas academias ao ar livre os professores 
de educação física nos locais onde estão 
disponibilizadas as academias ao ar livre para que 
sirva como orientadores dos usuários que 
praticam as atividades físicas e para que todos os 
bairros sejam beneficiados se existe a 
possibilidade de efetuar um planejamento e/ou 
cronograma mensal. 
212/2021 - SANDRA APARECIDA DE SOUZA 
ALVES DA SILVA - Requer ao Executivo 
informações se há possibilidade de manifestar 
interesse e efetue a celebração do convênio junto 
ao ECT - Empresa Brasileira de Correios e 
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Telégrafos para implementação da agência dos 
correios no bairro Novo Mundo. 
 
AUTORIA DO VEREADOR TIAGO DE CASTRO 
SOUZA: 
229/2021 - TIAGO DE CASTRO SOUZA - Requer 
esclarecimentos sobre atuação da Vigilância 
Sanitária e testagem de coronavirus em fábricas 
de alimentos presentes em Boituva. 
 
AUTORIA DO VEREADOR ADILSON 
APARECIDO LEITE: 
205/2021 - ADILSON APARECIDO LEITE - 
Requer saber qual a carga horária de cada 
funcionário que fazem a coleta da nossa cidade? 
220/2021 - ADILSON APARECIDO LEITE - 
Requer saber quantas toneladas de pedras foram 
aplicadas nas estradas rurais e como está sendo 
realizado o trabalho de recuperação e 
manutenção destas estradas. 
221/2021 - ADILSON APARECIDO LEITE - 
Requer saber se existe algum projeto para a 
recuperação/ manutenção das pontes rurais 
existentes em nosso município. 
222/2021 - ADILSON APARECIDO LEITE - 
Requer saber a respeito do aparelho de 
tomografia que foi instalado e desinstalado do 
hospital, seu contrato, valores e onde hoje são 
realizados este exame, qual o valor e por qual 
empresa. 
223/2021 - ADILSON APARECIDO LEITE - 
Requer saber da Secretaria de Desenvolvimento 
Ação Social o que está sendo realizando para 
ajudar as famílias que estão em dificuldades, tais 
como alimentos e outras necessidades básicas. 
226/2021 - ADILSON APARECIDO LEITE - 
Requer saber sobre o contrato realizado entre a 
prefeitura e o Hospital São Luiz, pois houve um 
aumento de repasse de 14% a este novo contrato 
firmado. 

228/2021 - ADILSON APARECIDO LEITE - 
Requer saber quantas vacinas o município de 
Boituva recebeu até os dias de hoje, se existe 
algum documento oficial do município de Boituva 
com os critérios de vacinação e avaliação para 
determinar a ordem das pessoas a serem 
vacinadas, se todos os profissionais de saúde já 
foram vacinados e se não qual o motivo, por serem 
da linha de frente, aos cuidados com os pacientes 
com Covid-19. 
230/2021 - ADILSON APARECIDO LEITE - 
Requer se existe a possibilidade de estar fazendo 
a limpeza/roçagem na praça onde fica a cancha 
municipal de malha, localizada entre as ruas São 
Benedito, São Marcos e Santa Bárbara. 
233/2021 - ADILSON APARECIDO LEITE - 
Requer saber se existe por parte da atual 
administração algum interesse para a implantação 
do porto seco no município de Boituva e com isso 
podendo gerar muitos empregos para os nossos 
munícipes. 
 
AUTORIA DO VEREADOR ANDERSON DAVI 
NOGUEIRA MARTINS: 
218/2021 - ANDERSON DAVI NOGUEIRA 
MARTINS - Requer informações acerca das 
medidas de auxílio a Saúde do Município, em 
especial ao Combate da Covid-19. 
219/2021 - ANDERSON DAVI NOGUEIRA 
MARTINS - Requer informações acerca da 
possibilidade de ser aplicada isenção, imunidade, 
parcelamentos, descontos ou algum tipo de 
benefícios em relação aos tributos municipais 
cobrados dos comerciantes da cidade. 
 
AUTORIA DO VEREADOR FLÁVIO NUNES DE 
LIMA: 
224/2021 - FLÁVIO NUNES DE LIMA - Requer 
saber do Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal quais serão as ações desenvolvidas 
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com o valor recebido da  emenda parlamentar  de 
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) enviada pelo 
Deputado Federal  Marcos Pereira (Republicanos) 
destinada a área da saúde.. 
231/2021 - FLÁVIO NUNES DE LIMA - 
Considerando que deve se organizar a circulação 
de veículos no trânsito da cidade, principalmente 
veículos pesados e de grande porte nos acessos 
urbanos, e assim melhorar a fluidez do tráfego e 
evitar danos da pavimentação asfáltica, bem como 
diminuir os riscos de acidentes, requer seja  
oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal e a Concessionária do Pedágio AB 
Colinas,  para que informem,  se existe a 
possibilidade da liberação da passagem  por parte 
do  pedágio da rodovia presidente Castelo Branco 
no KM 111 aos  veículos pesados e de grande 
porte  cadastrados no município de Boituva, 
evitando assim  que esses veículos passem pelo 
pedágio municipal.  
 
AUTORIA DO VEREADOR IRAN FRANCISCO 
BISPO: 
206/2021 - IRAN FRANCISCO BISPO - Requer 
informações se há um projeto para retirar o 
estacionamento deste local da Rua Eugênio Motta 
e realinhar as 3 vias, deixando-as mais largas para 
os carros transitarem sem ficarem “espremidos”. 
Se sim, qual prazo para a execução. Se não, qual 
óbice? 
217/2021 - IRAN FRANCISCO BISPO - Gostaria 
de saber se há um projeto em andamento para o 
fornecimento de VALE-REFEIÇÃO para as 
pessoas que fazem o tratamento em Jaú. Poderia 
fazer uma parceria com os restaurantes próximos 
ao Hospital Amaral Carvalho-Jaú.  
Obs. O vereador Iran Francisco Bispo apresentou 
um requerimento verbal solicitando a substituição 
do Requerimento nº 206/2021 pelo 234/2021, o 
presidente colocou em votação o pedido  do 

vereador, que foi  aprovado por unanimidade de 
votos. 
 
AUTORIA DA VEREADORA IRANI APARECIDA 
MARSON: 
210/2021 - IRANI APARECIDA MARSON - 
Requer informações do Poder Executivo Municipal 
sobre Bairro Gsp e Betim não tem nenhuma praça 
ou espaço para esporte e divertimento para 
adultos e crianças que mora no bairro.   
211/2021 - IRANI APARECIDA MARSON - 
Requer informações do Poder Executivo Municipal 
sobre os ônibus lotados de passageiros pois saber 
informação sobre como está sendo feito pela 
Empresa.  
Obs.: Todos os Requerimentos foram aprovados 
por unanimidade de votos e encaminhados aos 
Órgãos Competentes. 
  
INDICAÇÕES: 
440/2021 - MARIA CECÍLIA PACHECO - Estudar 
a possibilidade de que seja dado a uma rua do 
município, o nome da Sra. Carmela Provasi 
Hungaro. 
441/2021 - MARIA CECÍLIA PACHECO - Estudar 
a possibilidade de que seja dado a uma rua do 
Município, o nome da Sra. Lídia Provasi Soldera. 
442/2021 - MARIA CECÍLIA PACHECO - Estudar 
a possibilidade de que seja dado a uma rua do 
Município, o nome da Sra. Sandra Helena Roma. 
443/2021 - IRAN FRANCISCO BISPO - Estudar a 
viabilidade da colocação de um redutor de 
velocidade, podendo ser uma lombada, na Rua 
Mario Moschioni, na altura 100, Residencial Novo 
Mundo. 
444/2021 - SANDRA APARECIDA DE SOUZA 
ALVES DA SILVA - Solicita ao executivo estudar a 
viabilidade para que seja instalado academias ao 
ar livre nos bairros Residencial Jardim Faculdade, 
Residencial Água Branca e Vida Nova 2. 
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445/2021 - MARIA CECÍLIA PACHECO - Estudar 
a possibilidade de Notificar a Empresa ACE 
Schmersal para limpar o mato da calçada 
localizada na rua Luiz Bueno de Camargo, Parque 
Residencial Esplanada. 
446/2021 - MARIA CECÍLIA PACHECO - Estudar 
a viabilidade de instalação de duas Lombadas 
redutoras de velocidade na rua Luiz Bueno de 
Camargo, Parque Residencial Esplanada. 
447/2021 - IRANI APARECIDA MARSON - Estudo 
viabilidade que seja procedida limpeza do mato no 
caminhódromo(ciclovia) no Bairro Portal Ville 
Jardins. 
448/2021 - IRANI APARECIDA MARSON - Solicito 
à manutenção na Avenida do Trabalhador bem no 
cruzamento com a Avenida Hélio Primo sentido 
atacadista Spani. 
449/2021 - IRANI APARECIDA MARSON - Solicito 
à manutenção na Avenida do Trabalhador na 
entrada atacadista Spani para quem segue 
destino reto. 
450/2021 - IRANI APARECIDA MARSON - Solicito 
à manutenção da Rua Henrique Bertoldi no 
cruzamento com rua Rodrigo Holtz Bairro Terras 
de Santa Cruz. 
451/2021 - IRANI APARECIDA MARSON - Estudo 
viabilidade que seja procedida limpeza do mato no 
fundo da antiga Casa da Cultura na Rua 
Conselheiro Antônio Prado. 
452/2021 - IRANI APARECIDA MARSON - Solicito 
à seja colocada uma lombada na Rua Conselheiro 
Antônio Prado próximo ao n°169. 
453/2021 - LUCAS MATEOS PEREIRA - Estudar 
a viabilidade da instalação de BARREIRAS DE 
FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA, nas entradas da 
cidade durante os 10 dias de feriados decretados 
na Cidade de São Paulo, a partir de 26/03/2021 
(sexta-feira). 
454/2021 - LUCAS MATEOS PEREIRA - Estudar 
a viabilidade da instalação de REDUTOR DE 

VELOCIDADE, TIPO LOMBADA, na Rua Alfredo 
Sartorelli, bairro Jardim Águia da Castelo, nas 
proximidades do número 265. 
455/2021 - LUCAS MATEOS PEREIRA - Estudar 
a viabilidade de LIMPEZA E ROÇA as margens da 
estada Natale Modulo – bairro Retiro para entrar 
na Rodovia SP-129. 
456/2021 - LUCAS MATEOS PEREIRA - Estudar 
a viabilidade de TAMPAGEM DE BURACO na rua 
Nicolau Vercelino; 
457/2021 - LUCAS MATEOS PEREIRA - Estudar 
a viabilidade de TROCA DE GRELHA no bueiro 
localizado na rua Capitão Augusto Milet, bairro 
Jardim Esplanada; 
458/2021 - FLÁVIO NUNES DE LIMA - Estudar a 
viabilidade no sentido de CONSTRUIR uma 
“valeta ou depressão”  para escoamento da água, 
na rua Plutão esquina com a rua Saturno no 
Jardim Planetário. 
459/2021 - FLÁVIO NUNES DE LIMA - Estudar a 
viabilidade de limpeza, roçagem do mato e 
colocação de placa proibitiva “PROIBIDO JOGAR 
LIXO”  na Rua Plutão no bairro Jardim Planetário. 
460/2021 - FLÁVIO NUNES DE LIMA - Estudar a 
viabilidade  de melhorias nas ruas  do bairro 
Campo Belo, no sentido de passar a máquina, 
cascalhar e passar o rolo compressor. 
461/2021 - FLÁVIO NUNES DE LIMA - Estudar a 
viabilidade  de melhorias na Estrada dos Pinhais a 
esquerda depois do tanque, no sentido de passar 
a máquina,  cascalhar e passar o rolo compressor. 
462/2021 - FLÁVIO NUNES DE LIMA - Estudar a 
viabilidade  de melhorias na Estrada Domingos 
Waldemar Belucci, no sentido de passar a 
máquina “patrol”,  cascalhar e passar o rolo 
compressor. 
463/2021 - ANDERSON DAVI NOGUEIRA 
MARTINS - Viabilizar para que se proceda a poda 
das árvores contidas na praça do Bairro Jardim 
América, ao final da Rua Jonas Pazoto (Rua da 
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garagem da Sanitur), bem como seja realizada a 
roçagem do mato. 
464/2021 - ANDERSON DAVI NOGUEIRA 
MARTINS - Viabilizar para que se proceda a 
ampla divulgação das fases da vacinação de 
imunização contra o Covid-19, informando, 
através de outdoor, jornais, mídias sociais, rádios, 
carros de som, etc. os grupos que estão sendo 
vacinados, as formas de cadastro, os locais de 
vacinação, etc.  
465/2021 - ANDERSON DAVI NOGUEIRA 
MARTINS - Estudar a viabilidade para que se 
proceda a instalação de mais pontos de 
iluminação na Avenida São Paulo, no Bairro 
Recanto Maravilha, bem como seja realizada 
manutenção dos pontos já existentes, em especial 
na frente da Escola. 
466/2021 - ANDERSON DAVI NOGUEIRA 
MARTINS - Estudar a viabilidade para que se 
proceda a implantação de fraldários em todos os 
banheiros públicos da cidade, em especial em 
postos de saúde (entre outras unidades de saúde), 
hospitais, terminais rodoviários, etc. 
467/2021 - FLÁVIO NUNES DE LIMA - Estudar a 
viabilidade no sentido de que seja IMPLANTADA 
FAIXA DE PEDESTRE e fixação de placa de 
regulamentação de trânsito “PROIBIDO 
ESTACIONAR” apenas de um lado na Avenida 
Professora Célia Lourdes Vercellino, em frente a 
fábrica de balão no bairro Morada dos Ypês. 
468/2021 - ANDERSON DAVI NOGUEIRA 
MARTINS - Estudar a viabilidade para que seja 
instalado um redutor de velocidade do tipo 
lombada, na Rua Telles de Miranda, na altura do 
número 1291, em frente ao Bloco 28, no 
Residencial Vida Nova 2 e 3. 
469/2021 - TIAGO DE CASTRO SOUZA - Indico a 
necessidade de manutenção, poda e capina da 
BTV – 040, estrada vicinal que liga Boituva a 
Cerquilho, devido ao mato alto que invade a pista. 

470/2021 - TIAGO DE CASTRO SOUZA - Indico a 
necessidade de ação fiscalizatória nas imediações 
da Clínica São José, Praça Pedro Pinesi e prédio 
residencial, devido a lixo espalhado nas calçadas. 
471/2021 - TIAGO DE CASTRO SOUZA - Indico a 
necessidade de estudos e providências referentes 
à segurança no trânsito no bairro Residencial 
Vitiello. 
Obs.: Todas as Indicações foram encaminhadas 
aos órgãos competentes. 
 
MOÇÕES: 
046/2021 - IRANI APARECIDA MARSON - Uma 
MOÇÃO DE APLAUSOS á “CARLOS RODOLFO 
ARAÚJO CRUZ” pelos relevantes serviços 
prestados ao município. 
047/2021 - RAFAEL ALVES CORREA, ADILSON 
APARECIDO LEITE, ANDERSON DAVI 
NOGUEIRA MARTINS, ANTONIO JORGE 
PEREIRA NETO, FLÁVIO NUNES DE LIMA, IRAN 
FRANCISCO BISPO, IRANI APARECIDA 
MARSON, JOELMIR PEREIRA CAMARGO, 
LUCAS MATEOS PEREIRA, MARIA CECÍLIA 
PACHECO, NELSON MACIEL DE GÓES, 
SANDRA APARECIDA DE SOUZA ALVES DA 
SILVA, TIAGO DE CASTRO SOUZA - MOÇÃO 
DE PROFUNDO PESAR, pelo falecimento 
ocorrido no dia 15 de março de 2021, do Senhor 
SERGIO LASCALEIA. 
048/2021 - IRAN FRANCISCO BISPO - MOÇÃO 
DE APLAUSOS à senhora “MARIA BERTIN” pelos 
relevantes trabalhos que prestou e vem prestando 
à nossa tão sofrida CAUSA ANIMAL deste 
município. 
050/2021 - SANDRA APARECIDA DE SOUZA 
ALVES DA SILVA - MOÇÃO DE APLAUSOS para 
IGREJA RENASCER EM CRISTO, na pessoa do 
Pastor Luciano Neri Tomaz e Pastora Valdirene 
Aparecida Jacyntho Tomaz, pelos relevantes 
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serviços prestados para a comunidade 
boituvense. 
051/2021 - LUCAS MATEOS PEREIRA - MOÇÃO 
DE APLAUSOS para “2º TENENTE DA RESERVA 
PM LUCIANO ALVES” pelos relevantes serviços 
prestados a comunidade boituvense. 
052/2021 - NELSON MACIEL DE GÓES - Uma 
Moção aplausos a  GRÁFICA CRUZ . 
054/2021 - ANDERSON DAVI NOGUEIRA 
MARTINS - Uma MOÇÃO DE APLAUSOS para 
“RESTAURANTE TOXA”, pelos relevantes 
serviços prestados a comunidade boituvense 
055/2021 - JOELMIR PEREIRA CAMARGO - Uma 
MOÇÃO DE APLAUSOS para a empresa RICK 
FUNILARIA, localizada na Rua Maria Jose de 
Oliveira Prestes, 540, C 1, 
Residencial Vitoria. 
056/2021 - ADILSON APARECIDO LEITE - Uma 
MOÇÃO DE APLAUSOS a “SECRETARIA DE 
ESPORTES DE BOITUVA”, pelos relevantes 
serviços prestados a nossa cidade. 
Obs.: Todas as Moções foram aprovadas por 
unanimidade de votos dos vereadores presentes. 

 
ORDEM DO DIA  
DO EXECUTIVO: 
005/2021 - EDSON JOSÉ MARCUSSO - Dispõe 
sobre a reestruturação do Conselho Municipal de 
Acompanhamento e Controle Social (CACS), do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação ( FUNDEB),em 
conformidade com o artigo 212-A da Constituição 
Federal e regulamentado na forma da Lei Federal 
nº 14.113, de 25 de Dezembro de 2020. 
Obs.: O Projeto de Lei nº 005/2021, foi aprovado 
por unanimidade dos vereadores presentes. 
 
DO LEGISLATIVO: 

008/2021 - SANDRA APARECIDA DE SOUZA 
ALVES DA SILVA - Institui no calendário oficial do 
município o “Dia dos Heróis da Saúde” a ser 
celebrado anualmente no dia 05 de agosto (Dia 
Nacional da Saúde). 
Obs.: O Projeto de Lei nº 008/2021, foi aprovado 
por unanimidade dos vereadores presentes. 
 
Terminada a Ordem do Dia, é encerrada a 7ª 
Sessão Ordinária, de vinte e dois de março de dois 
mil e vinte e um às vinte uma horas e trinta e nove 
minutos. 

 
 
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, 22 de março de 
2021. 

 
 
 
 

Joelmir Pereira Camargo 
Presidente da Câmara 

 
 

Rafael Alves Corrêa 
Primeiro Secretário 

 

EXTRATO DE ATA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA 
REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 2021. 
Mesa Diretora: Presidente: Joelmir Pereira 
Camargo, Vice-Presidente: Anderson Davi 
Nogueira Martins, 1º Secretário: Rafael Alves 
Corrêa, 2º Secretário: Lucas Mateos Pereira. 
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Vereadores Presentes: Adilson Aparecido Leite, 
Antonio Jorge Pereira Neto, Flávio Nunes de Lima, 
Irani Aparecida Marson, Maria Cecília Pacheco, 
Nelson Maciel de Góes, Pedro Teodoro Filho, 
Sandra Aparecida de Souza Alves da Silva e Tiago 
de Castro Souza. 
Às dezoito horas e onze minutos do dia vinte nove 
de março de dois mil e vinte e um, deu-se início a 
8ª Sessão Ordinária de 2021. 
 
DA LEITURA DE EXPEDIENTES RECEBIDOS: 
 
Do Executivo: Protocolo nº 0269/2021 – Ofício 
nº 142/2021 – PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BOITUVA, 
referente as Respostas aos Requerimentos nº 
095/2021, 101/2021, 108/2021, 114/2021, 
117/2021, 126/2021, 128/2021 a 136/2021, 
139/2021 a 147/2021 e 149/2021 e Concessão 
de Prazo Suplementar para apresentação das 
Respostas dos Requerimentos nº 137/2021, 
138/2021, 160/2021 e 163/2021. 
 
DO PROJETO DE LEI: 
DO EXECUTIVO: 
004/2021 - EDSON JOSÉ MARCUSSO - Autoriza 
o Executivo a outorgar escritura pública de doação 
à pessoa jurídica de direito privado que especifica 
e dá outras providências. 
Obs.: Após a leitura, O Projeto de Lei nº 004/2021 
foi encaminhado às Comissões Competentes 
 
DO LEGISLATIVO: 
025/2021 - SANDRA APARECIDA DE SOUZA 
ALVES DA SILVA - Institui a "SEMANA AGOSTO 
LILÁS" e dá outras providências. 
Obs.: Após a leitura, o Projeto de Lei nº025/2021, 
foi encaminhado às Comissões Competentes. 
 

027/2021 – COMISSÃO PERMAMENTE SAÚDE 
ESPORTE E CULTURA - Institui sistema de 
transparência e divulgação das doses de vacina 
contra a Covid-19 e identificação da população 
vacinada no município de Boituva.  
Obs.: Obs.: Após a leitura, foi apresentado 
Requerimento de Urgência ao Projeto de Lei nº 
027/2021, que foi aprovado por unanimidade de 
votos, em seguida o Projeto de Lei foi 
encaminhado à Ordem do Dia. 
 
028/2021 - SANDRA APARECIDA DE SOUZA 
ALVES DA SILVA - Institui a "Semana da 
Igualdade Racial” a ser comemorada anualmente 
no dia 21 de março (celebrado Dia Mundial da 
Descriminação Racial). 
Obs.: Após a leitura, o Projeto de Lei nº028/2021, 
foi encaminhado às Comissões Competentes. 
 
029/2021 - JOELMIR PEREIRA CAMARGO - 
Dispõe sobre o combate ao desperdício de 
alimentos e doação de excedente apto ao 
consumo por estabelecimentos dedicados à 
produção e fornecimento de alimentos em âmbito 
do Município de Boituva, e dá outras providencias.  
Obs.: Após a leitura, o Projeto de Lei nº029/2021, 
foi encaminhado às Comissões Competentes. 
 
 
DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO: 
030/2021 - SANDRA APARECIDA DE SOUZA 
ALVES DA SILVA - Concede o Diploma JOVEM 
INSPIRADOR ao Ilustríssimo JONATHAN ALVES 
BISPO em reconhecimento pelos relevantes 
serviços prestados à comunidade boituvense. 
Obs.: Após a leitura, o Projeto de Decreto 
Legislativo nº030/2021, foi encaminhado as 
Comissões Competentes. 
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031/2021 - TIAGO DE CASTRO SOUZA - Fica 
concedido o Título de HONRA AO MÉRITO, ao 
Ilustríssimo Senhor WAGNER VERCELLINO, 
pelos relevantes serviços prestados à comunidade 
boituvense. 
Obs.: Após a leitura, o Projeto de Decreto 
Legislativo nº031/2021, foi encaminhado as 
Comissões Competentes. 
 
DOS REQUERIMENTOS, INDICAÇÕES E 
MOÇÕES APRESENTADAS POR 
VEREADORES: 
AUTORIA DO VEREADOR LUCAS MATEOS 
PEREIRA: 
242/2021 - LUCAS MATEOS PEREIRA - “Requer 
informações acerca da live realizada pela 
Secretaria de Cultura no Dia Internacional da 
Mulher” 
258/2021 - LUCAS MATEOS PEREIRA - “Requer 
informações acerca da Indicação nº 363 feita na 
sessão de 08/03/2021 que trata de serviço de 
limpeza na área verde as margens da Rodovia 
Castelo Branco no bairro dos Ypês”. 
259/2021 - LUCAS MATEOS PEREIRA - “Requer 
informações acerca da Indicação nº 360 feita na 
sessão de 08/03/2021 que trata da manutenção 
nas Estradas Rurais do Residencial Água Branca 
(Avenida Cristal, Alameda dos Sabias e Recanto 
Royal).”. 
261/2021 - LUCAS MATEOS PEREIRA - “Requer 
informações acerca da Indicação nº 299 feita na 
sessão de 22/02/2021 que trata da viabilidade de 
Pintura da Faixa de Pedestres e Sinalização na 
Rua Profª Célia Loudes Vercellino nas 
proximidades do nº 1.270.” 
262/2021 - LUCAS MATEOS PEREIRA - “Requer 
informações acerca da Indicação nº 297/2021 feita 
na sessão de 22/02/2021 que trata da tampagem 
em buracos na rua João Francisco de Oliveira, 
bairro Parque das Arvores” 

263/2021 - LUCAS MATEOS PEREIRA - “Requer 
informações acerca da Manutenção de Ruas 
Bauinia e Quaresmeira no bairro Flamboyant” 
 
AUTORIA DA VEREADORA MARIA CECÍLIA 
PACHECO: 
236/2021 - MARIA CECÍLIA PACHECO - Requer 
saber o custo e planejamento para instalação de 
viaduto sobre a SP 129 na altura da  Estrada 
Vicinal  Alfredo Sebastiani (Cerquilho /Boituva), de 
forma que os usuários possam entrar na  Cidade 
sem a necessidade de cruzar a pista.  
237/2021 - MARIA CECÍLIA PACHECO - requer 
informações sobre custo estimado e planejamento  
para instalação de iluminação pública até o final 
da Estrada José Soares Coelho BTV-384. 
238/2021 - MARIA CECÍLIA PACHECO - Requer 
informações a Equipe Multiprofissional de Atenção 
Familiar, quais as especialidades e quantidade de 
profissionais que compõem o EMAD, Bem como 
nome dos médicos e quantidade de pacientes 
atendidos.  
239/2021 - MARIA CECÍLIA PACHECO - Requer 
saber da secretaria de Educação a previsão para 
início da distribuição do kit de alimentação escolar. 
 
AUTORIA DO VEREADOR RAFAEL ALVES 
CORRÊA: 
241/2021 - RAFAEL ALVES CORREA - Requer 
informações do Departamento de Estradas de 
Rodagem do Estado de São Paulo - DER, quanto 
a manutenção da Rodovia SP 129. 
 
AUTORIA DA VEREADORA SANDRA 
APARECIDA DE SOUZA ALVES DA SILVA: 
243/2021 - SANDRA APARECIDA DE SOUZA 
ALVES DA SILVA - Requer informações sobre a 
possibilidade do Executivo efetuar um 
levantamento de todos os pontos de ônibus no 
município que possuem rampa de acesso para 
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cadeirante e se existe a viabilidade para que seja 
construído rampas de acessibilidade nos pontos 
de ônibus principais do município e/ou os locais 
que possuem o maior número usuários. 
247/2021 - SANDRA APARECIDA DE SOUZA 
ALVES DA SILVA - Requer ao Executivo 
informação sobre a possibilidade de efetuar o 
agendamento das consultas de ginecologista em 
qualquer UBS do município, para que as mulheres 
possam escolher o profissional desejado que já 
realiza um acompanhamento pessoal. 
250/2021 - SANDRA APARECIDA DE SOUZA 
ALVES DA SILVA - Requer ao Executivo 
informações sobre a possibilidade que seja 
instalado placas informativas nas praças que 
dispõe de academia ao ar livre, alertando aos 
usuários sobre o uso de máscaras e os demais 
protocolos sanitários como medida de prevenção 
e combate ao Coronavírus. 
 
AUTORIA DO VEREADOR TIAGO DE CASTRO 
SOUZA: 
251/2021 - TIAGO DE CASTRO SOUZA - Requer 
esclarecimentos a respeito do número de doses 
de vacina contra o COVID-19, cedidas pelo 
governo do Estado de São Paulo e o número de 
pessoas vacinadas em nossa cidade até o 
presente momento. 
 
AUTORIA DO VEREADOR ADILSON 
APARECIDO LEITE: 
256/2021 - ADILSON APARECIDO LEITE - 
Requer saber do Executivo, da Secretaria de 
Educação e das creches conveniadas como ficou 
o contrato entre as creches conveniadas e a 
prefeitura, no ano de 2020/2021 devido a 
pandemia e as crianças não estarem frequentando 
presencialmente. 
257/2021 - ADILSON APARECIDO LEITE - 
Requer saber se existe a possibilidade de estar 

incluindo a pessoas que fazem tratamento de 
hemodiálise e de oncologia independentemente 
da idade pra tomar a vacina contra a covid -19 
como também sendo prioridade, visto que estão 
em contato por vários dias na semana dentro de 
vans e hospitais. 
 
AUTORIA DO VEREADOR ANDERSON DAVI 
NOGUEIRA MARTINS: 
253/2021 - ANDERSON DAVI NOGUEIRA 
MARTINS - Requer informações acerca da 
viabilidade de ser concedido espécie de auxílio 
emergencial municipal aos boituvenses em 
situação de vulnerabilidade financeira.  
254/2021 - ANDERSON DAVI NOGUEIRA 
MARTINS - Requer informações a CPFL 
(Companhia Paulista de Força e Luz) acerca da 
viabilidade de ser suspenso o corte de energia 
elétrica das pessoas em situação de 
vulnerabilidade financeira no município de 
Boituva, por um período mínimo de 3 meses. 
Após, que os débitos em atraso seja parcelado e 
dissolvido em no mínimo 12 meses. 
255/2021 - ANDERSON DAVI NOGUEIRA 
MARTINS - Requer informações a SABESP 
(Companhia de Saneamento Básico do Estado de 
São Paulo) acerca da viabilidade de ser suspenso 
o corte do fornecimento de água das pessoas em 
situação de vulnerabilidade financeira no 
município de Boituva, por um período mínimo de 3 
meses. Após, que os débitos em atraso seja 
parcelado e dissolvido em no mínimo 12 meses.  
 
AUTORIA DO VEREADOR ANTONIO JORGE 
PEREIRA NETO: 
246/2021 - ANTONIO JORGE PEREIRA NETO - 
Se existe algum estudo ou planejamento para 
elaboração de convênio com a Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento do Estado de São 
Paulo para o Programa Melhor Caminho. 
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AUTORIA DO VEREADOR FLÁVIO NUNES DE 
LIMA: 
260/2021 - FLÁVIO NUNES DE LIMA - 
Considerando as constantes reclamações dos 
moradores com relação as melhorias em 
infraestruturas no bairro Recanto Maravilha II, 
consistentes na pavimentação, tubulação e 
captação pluvial, bem como recapeamento do 
asfalto, além de problemas de acesso a 
residências e de erosão. Requer saber quais 
seriam os valores  já liberados de emendas 
parlamentares  destinadas a infraestrutura do 
bairro e o motivo pelo qual esses valores ainda 
não foram aplicados. . 
264/2021 - FLÁVIO NUNES DE LIMA - 
Considerando que o atendimento oferecido na 
Rede Pública Municipal carece de oferta ou 
dificuldade de acesso a exames de imagem, como 
Raio X, ultrassom, ressonância, tomografia, 
mamografia, endoscopia e colonoscopia. Requer 
saber quais os contratos e convênios atualmente  
firmados com a Secretaria de Saúde para 
realização desses exames, e por qual prazo, bem 
como qual  seria o valor do  repasse mensal a 
essas empresas. E se com o término da reforma 
do centro de especialidade, seria possível a 
centralização de consultas e a realização desses 
exames nesse local.  
 
AUTORIA DO VEREADOR IRAN FRANCISCO 
BISPO: 
244/2021 - IRAN FRANCISCO BISPO - Requer 
saber informações se já tem um prazo para a 
manutenção do asfalto da Rua Thereza Soldera 
Cisoto – Jardim Esplanada, onde necessita tapar 
os buracos existentes. 
248/2021 - IRAN FRANCISCO BISPO - Requer 
informações se há um projeto para aterrar a 
passagem subterrânea da linha do trem, 

localizada na Rua Coronel Eugênio Motta, 
passagem esta desativada há anos, onde a 
população está jogando lixo. 
249/2021 - IRAN FRANCISCO BISPO - Gostaria 
de saber se há um projeto para revitalização da 
praça Santa Cruz (praça da Caixa D’água). 
 
AUTORIA DA VEREADORA IRANI APARECIDA 
MARSON: 
240/2021 - IRANI APARECIDA MARSON - 
Requer informações do Poder Executivo Municipal 
sobre o Gsp e Betim não tem nenhuma passagem 
de pedestre no final avenida Guilherme Betini só 
apenas de carro para o bairro Novo Mundo. 
 
AUTORIA DO VEREADOR JOELMIR PEREIRA 
CAMARGO: 
252/2021 - JOELMIR PEREIRA CAMARGO - 
Requer informações do Poder Executivo Municipal 
sobre a crescente proliferação do mosquito Aedes 
Aegypit (Dengue) em nossa cidade. 
 
 
Obs.: Todos os Requerimentos foram aprovados 
por unanimidade de votos e encaminhados aos 
Órgãos Competentes. 
  
INDICAÇÕES: 
474/2021 - IRAN FRANCISCO BISPO - Viabilizar 
conserto de um “buraco” no cruzamento das Ruas 
Maria José Fortuna com a Professora Cristina 
Leite Marques. Os moradores locais colocaram 
uma tábua em pé para sinalizar o problema aos 
motoristas, inclusive galho de árvore também está 
sendo utilizado na sinalização, conforme foto 
anexa.  
475/2021 - IRAN FRANCISCO BISPO - Viabilizar 
troca lâmpadas queimadas da praça localizada 
entre as Ruas Jorge Simplício, Rodrigo Holtz, 



  

 
 

14 

DOEL - EDIÇÃO Nº 210 18 de MAIO de 2021 
 

Poder Legislativo 

Boituva 

Henrique Bertoldi e Luis Antonio Grando, foto 
anexa. 
476/2021 - MARIA CECÍLIA PACHECO - Estudar 
a viabilidade de notificar o proprietário para limpar 
o mato no lote localizado na rua Primo Favoretti, 
ao lado do número 145, Bairro Terras de Santa 
Cruz. 
477/2021 - MARIA CECÍLIA PACHECO - Estudar 
a viabilidade de passar a máquina na Estrada 
Municipal José Antônio da Silva. BTV - 355. 
478/2021 - MARIA CECÍLIA PACHECO - Estudar 
a viabilidade de passar a máquina na Estrada 
Municipal José Soares Coelho. BTV - 384 
479/2021 - MARIA CECÍLIA PACHECO - Estudar 
a viabilidade de passar a máquina e jogar 
cascalho na rua Mário De Campos, Jerivá 
480/2021 - MARIA CECÍLIA PACHECO - Estudar 
a viabilidade de passar a máquina e jogar 
cascalho na rua HUM, Jerivá (rua do Hotel 
Pousada Vida Verde e Museu do Tropeiro). 
481/2021 - MARIA CECÍLIA PACHECO - Estudar 
a viabilidade de instalação de manilhas para 
escoamento de água pluvial na rua Nova 
Esperança, Jerivá. 
482/2021 - MARIA CECÍLIA PACHECO - Estudar 
a viabilidade de instalar iluminação pública na 
Estrada José Soares Coelho. 
483/2021 - IRANI APARECIDA MARSON - Solicito 
a possibilidade de iluminação no caminhódromo e 
ciclovia do bairro Novo Mundo. 
484/2021 - IRANI APARECIDA MARSON - Solicito 
à manutenção no bueiro na rua Zélia de Lima Rosa 
nas proximidades do n° 852 Bairro Portal dos 
Pássaros. 
485/2021 - IRANI APARECIDA MARSON - Estudo 
viabilidade que seja procedida limpeza do mato e 
do entulho na Avenida Gerson Ferriello no Bairro 
Novo Mundo. 
486/2021 - LUCAS MATEOS PEREIRA, RAFAEL 
ALVES CORREA, JOELMIR PEREIRA 

CAMARGO - Estudar a viabilidade de 
TAMPAGEM DE BURACOS na rua Sueli 
Aparecida Denardi Sanquett, no bairro Terras de 
Santa Cruz; 
487/2021 - LUCAS MATEOS PEREIRA - Estudar 
a viabilidade de TAMPAGEM DE BURACO na 
Avenida Coronel Eugênio Motta, em frente as 
Óticas Dez; 
488/2021 - LUCAS MATEOS PEREIRA - Estudar 
a viabilidade de TAMPAGEM DE BURACO na rua 
Plutão esquina com a Saturno, no bairro Jardim 
Planetário; 
489/2021 - LUCAS MATEOS PEREIRA - Estudar 
a viabilidade de TAMPAGEM DE BURACO, na rua 
Antônio Picco Neto, próximo a Drogaria Água 
Branca, no bairro Água Branca; 
490/2021 - NELSON MACIEL DE GÓES - Indico, 
a possibilidade de ser reconhecido e que seja 
dado a uma rua do Município ou prédio público, o 
nome do Senhor RICARDO DOMINGUES DA 
ROCHA.   
491/2021 - NELSON MACIEL DE GÓES - Indico, 
a possibilidade de ser reconhecido e que seja 
dado a uma rua do Município ou prédio público, o 
nome do Senhor JOSÉ FOGAÇA.  
492/2021 - NELSON MACIEL DE GÓES - Indico, 
a possibilidade de ser reconhecido e que seja 
dado a uma rua do Município ou prédio público, o 
nome do Senhor AMÉRICO BONVENTI.  
493/2021 - JOELMIR PEREIRA CAMARGO - 
Indica para que seja estudada a possibilidade de 
solicitar a empresa AB Colinas “raspas de asfalto”, 
conforme requisição do munícipe Alessandro e 
resposta enviada pela empresa AB Colinas ambas 
anexa. 
494/2021 - JOELMIR PEREIRA CAMARGO - 
Solicita para que seja estudada a possibilidade de 
dar denominação a passagem entre os bairros 
Residencial Novo Mundo e o Loteamento Minha 
Casa Minha Vida, com obras previstas para 
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implementação, em nome do ilustríssimo Sr. 
“BENEDITO APARECIDO ALVES CORRÊA”. 
495/2021 - SANDRA APARECIDA DE SOUZA 
ALVES DA SILVA - Solicita ao Executivo estudar 
a viabilidade para que seja efetuado a instalação 
de braço de luz para instalação de iluminação na 
Estrada Municipal Bairro Jerivá nº 708 – Bairro 
Jerivá. 
496/2021 - IRANI APARECIDA MARSON - Solicito 
à manutenção nas rotatórias na SP 129 em frente 
Instituição de Educação Superior e rotatória que 
dá acesso bairro Jardim Faculdade. 
497/2021 - ANTONIO JORGE PEREIRA NETO - 
Estude a possibilidade de ser construída (04) 
quatro redutores de velocidade, tipo lombada. Nos 
endereços conforme segue: 
1- Rua José Marcon, altura do número 512. 
2- Rua Expedicionário Souza Filho, altura 
número 603. 
3- Rua Fernanco Costa, antes de cruzar com 
Rua Cesário Mota. 
4- Av. Alfredo Sartoreli, antes de cruzar com 
Rua Amabile Ribeiro. 
498/2021 - SANDRA APARECIDA DE SOUZA 
ALVES DA SILVA - Solicita ao Executivo estudar 
a viabilidade para que seja efetuada a poda das 
árvores e a manutenção da Estrada Rural Rua 
João Alves, localizado no Bairro Santa Adélia. 
499/2021 - MARIA CECÍLIA PACHECO - Estudar 
a viabilidade de passar a máquina na Estrada 
Municipal Avelino Moretti BTV – 323, (Antiga 
Estrada Santa Cruz), Bairro Santa Cruz Sitio 
500/2021 - MARIA CECÍLIA PACHECO - Estudar 
a viabilidade de passar a máquina na Estrada 
Municipal BTV 040 – (Estrada de Terra ao lado da 
Estrada Municipal Alfredo Sebastiani) 
501/2021 - MARIA CECÍLIA PACHECO - Estudar 
a viabilidade de tapar buraco na Esquina da rua 
Joaquim Cisotto com a rua Henrique de Almeida, 
Parque Ecológico. 

502/2021 - MARIA CECÍLIA PACHECO - Estudar 
a viabilidade de instalar iluminação pública em 
frente todos os sítios da Estrada Municipal Avelino 
Moretti BTV – 323, (Antiga Estrada Santa Cruz), 
Bairro Santa Cruz Sitio. 
503/2021 - MARIA CECÍLIA PACHECO - Estudar 
a viabilidade de instalar Lombada redutora de 
Velocidade em frente ao Sítio São Francisco, 
(Sítio dos Cardoso) Estrada Municipal Kilombo, 
Bairro Kilombo. 
504/2021 - MARIA CECÍLIA PACHECO - Estudar 
a viabilidade de roçar o mato na ária localizada 
atras da rua Manoel Marques, (área localizada na 
rotatória, final da Rua Roque Issa). 
505/2021 - ANDERSON DAVI NOGUEIRA 
MARTINS - Viabilizar para que se proceda a 
instalação de cerca/alambrado ao redor do parque 
infantil localizado entre a esquina da Rua Barão do 
Rio Branco e a Rua José Ferriello. 
506/2021 - ANDERSON DAVI NOGUEIRA 
MARTINS - Viabilizar para que se proceda a 
manutenção, tapando os buracos existentes ao 
longo de toda a Rua Venezuela, no Bairro Recanto 
Maravilha. 
507/2021 - ANDERSON DAVI NOGUEIRA 
MARTINS - Viabilizar para que se proceda – após 
a devida manutenção e tapagem dos buracos 
existentes ao longo de toda a Rua Venezuela, no 
Bairro Recanto Maravilha (conforme indicação de 
n° 506/2021) – a pintura das sinalizações da 
referida via, revitalizando as faixas de pedestres, 
lombadas, pontos de pare, etc., bem como 
colocando as devidas placas de sinalização. 
508/2021 - ANDERSON DAVI NOGUEIRA 
MARTINS - Estudar a viabilidade para que se 
proceda a construção de um caminhodromo no 
bairro jardim faculdade, mais especificamente, na 
Rua Professora Lucia Moretti Tomaz, paralela com 
a SP 129. 
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509/2021 - ANDERSON DAVI NOGUEIRA 
MARTINS - Viabilizar para que se proceda a 
manutenção das quadras esportivas da praça 
Olímpio Leite (Praça do arvão), sito à Rua Amabili 
Riello Moretti, Jardim Águia da Castello, 
revitalizando o piso, pintando e colocando as 
traves, bem como realizando a manutenção da 
iluminação. 
510/2021 - ANDERSON DAVI NOGUEIRA 
MARTINS - Estudar a viabilidade de realização de 
convenio com Concessionárias destinadas a 
manutenção de rodovias, para que forneçam o 
material “raspa de asfalto” ao Município, e este 
utilize-a na manutenção das vias.  
511/2021 - IRAN FRANCISCO BISPO - Estudar a 
viabilidade de trocar as lâmpadas queimadas da 
Rua Conselheiro Prado, altura nr 1128. 
512/2021 - ANDERSON DAVI NOGUEIRA 
MARTINS - Estudar a viabilidade para que junto a 
ampla divulgação da vacinação de combate a 
covid-19 se de início a campanha para colher 1 kg 
de alimento não perecível, a fim de ajudar os 
munícipes em condição financeira vulnerável. 
513/2021 - IRAN FRANCISCO BISPO - Estudar a 
viabilidade de fazer uma poda de uma árvore, a 
qual pode de gerar acidentes, localizada na altura 
1.126 da  Rua Conselheiro Prado – Vila Ginasial. 
514/2021 - IRANI APARECIDA MARSON - Solicito 
um container na Avenida do Trabalhador nas 
proximidades do Atacadista Spani. 
515/2021 - IRAN FRANCISCO BISPO - Estudar a 
viabilidade de fazer uma notificação aos 
responsáveis pelo clube SRB - Sociedade 
Recreativa Boituvense, para que providenciem a 
limpeza da calçada que está coberta de mato, 
conforme fotos anexas. Esta calçada está 
localizada na Rua Simonetto Biagioni – Jardim 
Esplanada. 
516/2021 - TIAGO DE CASTRO SOUZA - Indica a 
necessidade de fiscalização sobre terreno 

particular, com mato extremamente alto e acúmulo 
de objetos em terreno privado localizado na Rua 
Manoel Rodrigues Galvão esquina com Fortunato 
José Nogueira, em frente à Praça Pedro Pinese, 
bairro Jardim Hermínia. 
517/2021 - FLÁVIO NUNES DE LIMA - Estudar a 
viabilidade de CONSTRUÇÃO DE  CALÇADA do 
lado direito, na Avenida Industrial até o 
paraquedismo. 
518/2021 - FLÁVIO NUNES DE LIMA - Estudar a 
viabilidade de ROÇAGEM E LIMPEZA na Avenida 
Gerson Ferriello próximo ao ponto de ônibus e na 
calçada em frente ao CDHU. 
 
Obs.: Todas as Indicações foram encaminhadas 
aos órgãos competentes. 
 
MOÇÕES: 
059/2021 - IRAN FRANCISCO BISPO, ADILSON 
APARECIDO LEITE, ANDERSON DAVI 
NOGUEIRA MARTINS, ANTONIO JORGE 
PEREIRA NETO, FLÁVIO NUNES DE LIMA, 
IRANI APARECIDA MARSON, JOELMIR 
PEREIRA CAMARGO, LUCAS MATEOS 
PEREIRA, MARIA CECÍLIA PACHECO, NELSON 
MACIEL DE GÓES, RAFAEL ALVES CORREA, 
SANDRA APARECIDA DE SOUZA ALVES DA 
SILVA, TIAGO DE CASTRO SOUZA - MOÇÃO 
DE PROFUNDO PESAR, pelo falecimento da Sra 
Eva Pazzotto, ocorrido no dia 22 de março de 
2021. 
060/2021 - MARIA CECÍLIA PACHECO - Moção 
de aplausos a Empresa Berçário das Mudas pelos 
relevantes serviços prestados a comunidade 
Boituvense. 
061/2021 - LUCAS MATEOS PEREIRA - MOÇÃO 
DE APLAUSOS para “DR. SCAPE AUTO 
CENTER”, localizado na rua Cesidio Primo, nº11, 
Centro, pelos relevantes serviços prestados. 
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062/2021 - NELSON MACIEL DE GÓES - Uma 
Moção aplausos ao CAEC (Centro De 
Enfrentamento ao Covid-19). 
063/2021 - IRAN FRANCISCO BISPO - MOÇÃO 
DE APLAUSOS ao senhor “ Deputado Delegado 
Bruno Lima” pelos relevantes e conhecidos 
trabalhos que vem realizando na CAUSA ANIMAL. 
064/2021 - JOELMIR PEREIRA CAMARGO - Uma 
MOÇÃO DE APLAUSOS para ao Ilustríssimo Sr. 
EMERSON LUIS STIVANELLI, pelos relevantes 
serviços prestados a sociedades boituvense. 
065/2021 - TIAGO DE CASTRO SOUZA - Uma 
Moção de Aplausos às alunas da EMEF Profª 
Terezinha Eiizabeth Sarubbi Sebastiani, 
participantes das equipes “Beth – A Cientista” e 
“Sete Íris”, que tiveram seus projetos de ciências 
enviados em sonda espacial através do programa 
“Sorocaba Espacial – 2020”, da IMA – Ideias 
Mecânicas Avançadas. 
066/2021 - SANDRA APARECIDA DE SOUZA 
ALVES DA SILVA - MOÇÃO DE APLAUSOS para 
o PROJETO ACESSAR implantado pela Eliete 
Almeida dos Santos Custódio, popularmente 
conhecida como Preta da Dengue. 
067/2021 - ADILSON APARECIDO LEITE, IRANI 
APARECIDA MARSON, SANDRA APARECIDA 
DE SOUZA ALVES DA SILVA - Uma MOÇÃO DE 
APLAUSOS ao “SOS DE SOROCABA E AO 
GERENTE VANDERLEI SILVA”, pelos relevantes 
serviços prestados a nossa cidade. 
068/2021 - IRANI APARECIDA MARSON - Uma 
MOÇÃO DE APLAUSOS a Agência “DARLAN 
VEICULOS” e todos os colaboradores pelos 
relevantes serviços prestados ao município. 
069/2021 - ANDERSON DAVI NOGUEIRA 
MARTINS - Uma Moção de Aplausos à JULIANA 
VIANA FIUSA MORO, enfermeira, especialista em 
gestão de Redes do SUS -- Fiocruz; Especialista 
em Gestão de Enfermagem - Unifesp/ SP, 
Docente em Enfermagem, Especialista em 

CC/SRPA e CME, pelos relevantes serviços 
prestados a comunidade boituvense. 
Obs.: Todas as Moções foram aprovadas por 
unanimidade de votos dos vereadores presentes. 
Obs.: Antes de iniciar a Ordem do Dia em 
atendimento da Resolução nº 007/200, o 
Presidente da Câmara anunciou a nomeação da 
Comissão Ética de Decoro Parlamentar que ficou 
definido da seguinte forma: 
Membros: Adilson Aparecido Leite, Antonio Jorge 
Pereira Neto, Flávio Nunes de Lima, Irani Marson 
e Tiago de Castro Souza. 
Suplentes: Sandra Aparecida de Souza Alves da 
Silva, Lucas Mateos Pereira, Anderson Martins e 
Rafael Alves Correa. 
Corregedor: Iran Bispo. 
Vice: Cecília Pacheco. 
 
ORDEM DO DIA  
DO LEGISLATIVO: 
016/2021 - SANDRA APARECIDA DE SOUZA 
ALVES DA SILVA - Institui o "DIA MUNICIPAL DA 
MULHER NEGRA " a ser comemorado 
anualmente no dia 25 de julho e que seja incluído 
no Calendário Oficial de eventos do Município de 
Boituva.  
Obs.: O Projeto de Lei nº 016/2021, foi aprovado 
por unanimidade dos vereadores presentes. 
 
019/2021 - SANDRA APARECIDA DE SOUZA 
ALVES DA SILVA - Institui o Dia Municipal do 
Empreendedorismo Feminino, que integrará no 
Calendário de Eventos do Município de Boituva e 
será celebrado anualmente no dia 19 de 
novembro.  
Obs.: O Projeto de Lei nº 019/2021, foi aprovado 
por unanimidade dos vereadores presentes. 
 
027/2021 – COMISSÃO PERMAMENTE SAÚDE 
ESPORTE E CULTURA - Institui sistema de 
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transparência e divulgação das doses de vacina 
contra a Covid-19 e identificação da população 
vacinada no município de Boituva.  
Obs.: O Projeto de Lei nº 027/2021, foi aprovado 
por unanimidade dos vereadores presentes. 
 
Terminada a Ordem do Dia, é encerrada a 8ª 
Sessão Ordinária, de vinte e nove de março de 
dois mil e vinte e um às vinte horas e oito minutos. 

 
 

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, 29 de março de 
2021. 

 
Joelmir Pereira Camargo 
Presidente da Câmara 

 
 

Rafael Alves Corrêa 
Primeiro Secretário 

 
 

                         EXTRATO DE ATA DA 9ª 
SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 05 DE 
ABRIL DE 2021. 
Mesa Diretora: Presidente: Joelmir Pereira 
Camargo, Vice-Presidente: Anderson Davi 
Nogueira Martins, 1º Secretário: Rafael Alves 
Corrêa, 2º Secretário: Lucas Mateos Pereira. 
Vereadores Presentes: Adilson Aparecido Leite, 
Antonio Jorge Pereira Neto, Flávio Nunes de Lima, 
Irani Aparecida Marson, Maria Cecília Pacheco, 
Nelson Maciel de Góes, Pedro Teodoro Filho, 

Sandra Aparecida de Souza Alves da Silva e Tiago 
de Castro Souza. 
Às dezoito horas e treze minutos do dia de cinco 
de abril de dois mil e vinte e um, deu-se início a 9ª 
Sessão Ordinária de 2021. 
 
DA LEITURA DE EXPEDIENTES RECEBIDOS: 
Do Executivo: Protocolo nº 280/2021 – Ofício nº 
150/2021 – Prefeitura Municipal de Boituva, 
referente às respostas de requerimentos nº 
137/2021, 138/2021, 163/2021, 173/2021 a 
180/2021, 182/2021 a 188/2021, 190/2021, 
192/2021 a 204/2021. Protocolo nº 281/2021 – 
Ofício nº 144/2021 – Prefeitura Municipal de 
Boituva, requer a retirada do curso o Projeto de 
Lei nº 003/2021 de 12 de março de 2021. 
Protocolo 282/2021 – 142/2021 – Prefeitura 
Municipal de Boituva, referente as respostas de 
requerimentos nº 095/2021, 101/2021, 114/2021, 
117/2021, 150/2021 a 153/2021, 155/2021 a 
159/2021, 161/2021, 162/2021, 164/2021 a 
167/2021, 169/2021, 170/2021 e 172/2021. 
Protocolo nº 283/2021 – Ofício nº 152/2021 – 
Prefeitura Municipal de Boituva, requer a retirada 
do curso o Projeto de Lei 018/2021 de 29 de 
outubro de 2020. 
Recebidos de Diversos: Protocolo nº 277/2021 
– Ofício nº 293/2021 – Fundação Luiz João 
Labronici, referente as solicitações em razão da 
disseminação do CoronaVírus (Covid-19). 
Protocolo nº 278/2021 – Ofício nº 294/2021 - 
Fundação Luiz João Labronici, referente à 
Solicitação de Tomografia. 
 
DO PROJETO DE LEI: 
DO EXECUTIVO: 
006/2021 - EDSON JOSÉ MARCUSSO - Institui o 
Programa de Incentivo à Regularização Fiscal - 
PIRF, do Município de Boituva, e dá outras 
providências. 
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Obs.: Após a leitura, foi apresentado requerimento 
de urgência especial ao Projeto de Lei nº 
006/2021, que foi encaminhado à Ordem do Dia. 
 
VETO: 
EDSON JOSÉ MARCUSSO - Veto ao Projeto de 
Lei nº 009/2021 - Reconhece a prática da atividade 
física e do exercício físico como essenciais em 
estabelecimentos prestadores de serviços 
destinados a essa finalidade, bem como em 
espaços públicos em tempos de crises 
ocasionadas por moléstias contagiosas ou 
catástrofes naturais. 
Obs.: Após a leitura, o Vereador Nelson Maciel de 
Góes apresentou o requerimento e urgência 
especial de forma verbal, e se manifestaram 
verbalmente de forma favorável os vereadores: 
Flavio Nunes de Lima 
Tiago de Castro Souza, Anderson Martins, Rafael 
Alves Corrêa e Joelmir Pereira Camargo. 
Obs.: Foi colocado em votação o Requerimento 
de Urgência Especial apresentado pelo vereador 
Nelson Maciel de Góes, que foi aprovado por 
unanimidade de votos, e em seguida o Veto ao 
Projeto de Lei nº 009/2021 de autoria do 
Legislativo, foi encaminhado para a Comissão de 
Constituição Justiça e Redação para a emissão de 
Parecer e em seguida encaminhado para a Ordem 
do Dia. 
 
DOS REQUERIMENTOS, INDICAÇÕES E 
MOÇÕES APRESENTADAS POR 
VEREADORES: 
AUTORIA DA VEREADORA MARIA CECÍLIA 
PACHECO: 
266/2021 - MARIA CECÍLIA PACHECO - Requer 
do poder executivo, relatório com informações 
sobre o resultado das barreiras sanitárias e 
fiscalização por Drones realizadas no município, 

no período de feriado prolongado decretado na 
Capital Paulista. 
 
AUTORIA DO VEREADOR RAFAEL ALVES 
CORRÊA: 
267/2021 - RAFAEL ALVES CORREA - Requer 
informações do Executivo, quanto a oferta dos 
serviços de assistência social em ESCALA DE 
PLANTÃO, principalmente aos finais de semana, 
aos munícipes. 
268/2021 - RAFAEL ALVES CORREA - Requer 
informações do Executivo, quanto a oferta/criação 
de programa social afim de oferecer o 
fortalecimento e a geração de renda para as 
famílias, as quais vem passando por dificuldades, 
principalmente neste período pandêmico.  
269/2021 - RAFAEL ALVES CORREA - Requer 
informações do Executivo, quanto a oferta de 
transporte aos conselheiros do Conselho 
Municipal do Idoso, durante os atendimentos de 
urgência, haja vista o trabalho voluntariado e que 
muitas vezes os mesmos fazem uso de seus 
próprios veículos? 
271/2021 - RAFAEL ALVES CORREA - Requer 
saber da Prefeitura de Boituva, quanto da 
possibilidade e viabilidade da criação de um banco 
municipal para arrecadação e oferta de matérias 
ortopédicos (cadeiras de rodas, de banho, 
muletas, camas hospitalares e similares).  
272/2021 - RAFAEL ALVES CORREA - Requer 
saber do Executivo, informações quanto 
possibilidade de extensão da oferta de "Meia-
entrada" no transporte publico municipal, como já 
ocorre nos moldes da Carteirinha de Meia-entrada 
para acesso em eventos artísticos, culturais e 
esportivos. 
 
AUTORIA DA VEREADORA SANDRA 
APARECIDA DE SOUZA ALVES DA SILVA: 



  

 
 

20 

DOEL - EDIÇÃO Nº 210 18 de MAIO de 2021 
 

Poder Legislativo 

Boituva 

270/2021 - SANDRA APARECIDA DE SOUZA 
ALVES DA SILVA - Requer ao Executivo 
informações sobre a possibilidade de intensificar 
as medidas de combate ao coronavírus causador 
da Covid-19, com a SANITIZAÇÃO de áreas com 
grande circulação de pessoas como a rodoviária, 
praças, parques, trechos que compreendem o 
comércio autorizado (Supermercados, Farmácias, 
Padaria, Hortifruti, Bancos, Hospital, Clinicas, 
prédios públicos, Pontos de ônibus, etc.), 
estratégia muito usada para auxiliar a prevenir, 
controlar e coibir uma alta probabilidade de 
contaminação. . 
273/2021 - SANDRA APARECIDA DE SOUZA 
ALVES DA SILVA - Requeiro ao Executivo e aos 
setores responsáveis, a lista detalhada das 
entidades classificadas como Terceiro Setor, que 
recebem repasse financeiro da Prefeitura 
Municipal, que conste: Nome da entidade, 
endereço, nomes da diretoria e suas respectivas 
funções, finalidade da entidade, quantia destinada 
mensalmente e anualmente, data (dia, mês e ano) 
da efetivação de vínculo entre a entidade e a 
Prefeitura Municipal e data prevista para fim do 
contrato. 
286/2021 - SANDRA APARECIDA DE SOUZA 
ALVES DA SILVA - Requer informações do 
Executivo sobre as políticas públicas de inclusão 
em prol aos deficientes visuais, principalmente na 
Rede Educacional para os alunos. 
 
AUTORIA DO VEREADOR TIAGO DE CASTRO 
SOUZA: 
276/2021 - TIAGO DE CASTRO SOUZA - Solicito 
esclarecimentos a respeito do Conselho Municipal 
de Segurança Alimentar e Nutricional – COMSEA 
de Boituva, estabelecido pela Lei Municipal 1.567, 
de março de 2004. 
277/2021 - TIAGO DE CASTRO SOUZA - Solicita 
dados referentes aos pedidos de cestas básicas, 

bem como concessão das mesmas pelo poder 
público e/ou cedidas pelo terceiro setor contratado 
pela prefeitura (Serviço de Obras Sociais – 
S.O.S.). 
279/2021 - TIAGO DE CASTRO SOUZA - Solicita 
saber se a merenda escolar cedida na rede 
municipal de ensino está adequada a algum plano 
de alimentação ou lei que especifica, e se a 
prefeitura está atendendo a RESOLUÇÃO Nº 2, 
DE 9 DE ABRIL DE 2020, do Ministério da 
Educação/Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação, que “Dispõe sobre a execução do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar - 
PNAE durante o período de estado de calamidade 
pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, 
de 20 de março de 2020, e da emergência de 
saúde pública de importância internacional 
decorrente do novo coronavírus - Covid-19” . 
284/2021 - TIAGO DE CASTRO SOUZA - Requer 
saber da prefeitura quais ações serão tomadas 
para evitar aglomeração no transporte público e 
em comércios essenciais. 
 
AUTORIA DO VEREADOR FLÁVIO NUNES DE 
LIMA: 
278/2021 - FLÁVIO NUNES DE LIMA - Requer 
informações acerca da indicação n.° 72/2021 
apresentada na sessão do dia 25 de janeiro, a qual 
dispõe sobre a  INSTALAÇÃO de faixas de parada 
exclusiva para motos à frente dos demais veículos 
em todos os semáforos no munícipio de Boituva, 
na medida em que em diversos outros munícipios 
da região as faixas tem contribuído com o  sucesso 
na fluição do tráfego, na mobilidade urbana e na 
segurança para todos os envolvidos no trânsito, 
como motoristas e transeuntes.  
280/2021 - FLÁVIO NUNES DE LIMA - Requer 
saber da SABESP (Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São Paulo) se existe algum 
CRONOGRAMA  para realização de AMPLIAÇÃO 
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DA REDE DE ÁGUA ENCANADA  na rua 
Portugal, no bairro Recanto Maravilha II, bem 
como se  existe a possibilidade de ser elaborado 
com urgência o estudo para ampliação da rede de 
água encanada nessa rua, considerando ser a 
única do bairro que não dispõe desses serviços. 
 
AUTORIA DO VEREADOR IRAN FRANCISCO 
BISPO: 
265/2021 - IRAN FRANCISCO BISPO - Requer 
informações sobre a lei de castração Nº 2.603 de 
agosto de 2016, onde está previsto uma 
campanha ANUAL de castração de cães e gatos 
(machos e fêmeas) com preços acessíveis. Por 
qual motivo esta lei nunca foi aplicada? Já tem um 
prazo para que a mesma seja de fato cumprida. 
275/2021 - IRAN FRANCISCO BISPO - Requer 
informações se há algum projeto de manutenção 
do viaduto da linha do trem, localizado sobre a 
SP129, que hoje está com mato alto em todo seu 
entorno.  
Se sim, qual prazo? 
Se não, qual óbice? 
 
AUTORIA DA VEREADORA IRANI APARECIDA 
MARSON: 
274/2021 - IRANI APARECIDA MARSON - 
Requer informações do Poder Executivo Municipal 
sobre Empresa Sabesp correm riscos diariamente 
por causa do buraco que tem na rua Dino Bruno 
Labronice, onde foi realizado a manutenção, mas 
não foi concluída. 
 
AUTORIA DO VEREADOR LUCAS MATEOS 
PEREIRA: 
281/2021 - LUCAS MATEOS PEREIRA - “Requer 
informações acerca da live realizada pela 
Secretaria de Eventos, Juventude e Turismo no 
Dia Internacional da Mulher”. 

282/2021 - LUCAS MATEOS PEREIRA - “Requer 
informações acerca de qual tipo de fiscalização é 
feita em relação as rampas de acessibilidade das 
calçadas tanto em relação a conservação quanto 
ao desrespeito de motoristas que impedem a 
passagem por essas rampas”. 
283/2021 - LUCAS MATEOS PEREIRA - “Requer 
informações acerca das condições de trabalho e 
segurança dos ‘coveiros’ do Município”. 
285/2021 - LUCAS MATEOS PEREIRA - “Requer 
informações acerca da Obra do Fórum que  esta 
colocando a segurança dos munícipes em risco”. 
Obs.: Todos os Requerimentos foram aprovados 
por unanimidade de votos e encaminhados aos 
Órgãos Competentes. 
  
INDICAÇÕES: 
519/2021 - IRAN FRANCISCO BISPO - Viabilizar 
a colocação de um redutor de velocidade, tipo 
lombada, na Rua Abdo Macruz – Terras de Santa 
Cruz. Esta lombada seria próxima à virada para a 
Rua Edson José Bruni, onde os carros entram em 
alta velocidade. 
520/2021 - IRAN FRANCISCO BISPO - Viabilizar 
a manutenção do campinho de futebol e da praça 
localizados na Rua Abraão Thame – Jardim Santa 
Cruz. 
521/2021 - IRANI APARECIDA MARSON - Estudo 
viabilidade que seja pedido 1 kg de alimento não 
perecível nos próximos Drive Thur da vacinação 
do Covid-19.  
522/2021 - IRANI APARECIDA MARSON - Estudo 
viabilidade que seja procedida limpeza dos 
bueiros na Rua Dino Bruno Labronice nas 
proximidades do Bar do Regis e Farmácia Gerson 
Ferriello. 
523/2021 - MARIA CECÍLIA PACHECO - Estudar 
a viabilidade de notificar proprietário para podar as 
plantas, na calçada da rua João Batista De 
Arruda,327. 
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 A calçada está localizada nas esquinas da rua 
Ernesto de Camargo com a rua Luiz Bueno de 
Camargo, (fundos da residência que está na rua 
João Batista De Arruda,327) 
524/2021 - ANDERSON DAVI NOGUEIRA 
MARTINS - Viabilizar para que se proceda a 
instalação e manutenção da iluminação pública 
em frente a Unidade de Saúde UBS Recanto 
Maravilha, sito a Rua Venezuela. 
525/2021 - ANDERSON DAVI NOGUEIRA 
MARTINS - Viabilizar para que seja 
disponibilizado em cada ônibus do transporte 
público Municipal um dispositivo de álcool em gel, 
para os fins de proteger os usuários do respectivo 
serviço, bem como evitar a propagação do vírus 
covid-19 e suas variações.  
526/2021 - ANDERSON DAVI NOGUEIRA 
MARTINS - Viabilizar para que se proceda a poda 
das arvores localizadas na Rua Equador, em 
frente ao imóvel de número 50, no Bairro Recanto 
Maravilha.  
527/2021 - MARIA CECÍLIA PACHECO - Estudar 
a viabilidade de que a rua Luiz Bueno de Camargo, 
Residencial Esplanada, seja transformada em via 
de apenas uma direção (Subindo). 
528/2021 - MARIA CECÍLIA PACHECO - Estudar 
a viabilidade de tapar buracos na rua Argentina 
Jiovanete Rosa Da Silva, jardim Luvizoto 
529/2021 - MARIA CECÍLIA PACHECO - Estudar 
a viabilidade de fixar a placa de sinalização 
(PARE) na rua Argentina Jiovanete Rosa Da Silva, 
jardim Luvizoto. 
530/2021 - FLÁVIO NUNES DE LIMA - Estudar a 
viabilidade de  LIMPEZA E PODA na rua Nelson 
Andrade próximo ao ponto de ônibus da Rua 
Gerson Ferriello. 
531/2021 - FLÁVIO NUNES DE LIMA - Estudar a 
viabilidade de  INSTALAÇÃO DE GRELHA DE 
CONCRETO OU METAL, na galeria da rua 

Venezuela número 12 (em frente ao bar) no bairro 
Recanto Maravilha II. 
532/2021 - FLÁVIO NUNES DE LIMA - Estudar a 
viabilidade de instalação de REDUTOR DE 
VELOCIDADE, tipo LOMBADA ou FAIXA 
ELEVADA, próximo a curva na rua Maria 
Scomparim Módulo, no bairro Jardim América. 
533/2021 - FLÁVIO NUNES DE LIMA - Estudar a 
viabilidade de INSTALAÇÃO DE PLACA 
PROIBITIVA (PROIBIDO TRANSITAR NO 
ACOSTAMENTO), na rua Manoel dos Santos 
Freire ao lado direito após o portal da cidade 
sentido bairro Novo Mundo. 
534/2021 - FLÁVIO NUNES DE LIMA - Estudar a 
viabilidade de instalação de REDUTOR DE 
VELOCIDADE, tipo LOMBADA, na rua Maria 
Luiza Bettini Citroni, em frente à UBS do bairro 
Água Branca. 
535/2021 - ADILSON APARECIDO LEITE - 
Estudar a viabilidade de colocar o nome do Senhor 
“Domingos Sonego” em um prédio público ou rua 
da nossa Cidade.                                      
536/2021 - ADILSON APARECIDO LEITE - 
Estudar a viabilidade de colocar o nome da 
Senhora “Célides Bueno de Camargo Jardini” em 
um prédio público ou rua da nossa Cidade.                                       
537/2021 - ADILSON APARECIDO LEITE - 
Estudar a viabilidade de colocar o nome do Senhor 
“Elias Pontes” em um prédio público ou rua da 
nossa Cidade.                                      
538/2021 - ADILSON APARECIDO LEITE - 
Estudar a viabilidade de colocar o nome do Senhor 
“Gilmar Barbosa Araújo Junior (Juka)” em um 
prédio público ou rua da nossa Cidade.                                       
539/2021 - ADILSON APARECIDO LEITE - Indica 
ao poder executivo que analise a possibilidade de 
estar fazendo a limpeza/roçagem na rua 
Alexandrina Bertoldi Vercelino, altura do nº700. 
(área verde) 
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540/2021 - LUCAS MATEOS PEREIRA - Estudar 
a viabilidade de TAMPAGEM DE BURACOS na 
Estrada da Cachoeira, no bairro Água Branca 
(entrada pela Pauma); 
541/2021 - LUCAS MATEOS PEREIRA - Estudar 
a viabilidade de TAMPAGEM DE BURACOS na 
Rua do Ralf – próximo a creche. 
542/2021 - LUCAS MATEOS PEREIRA - Estudar 
a viabilidade de TROCA DE LAMPADAS na 
quadra poliesportiva localizada no bairro Azaléia. 
543/2021 - LUCAS MATEOS PEREIRA - Estudar 
a viabilidade de MANUTENÇÃO PONTO DE 
ÔNIBUS na localizado na praça Pedro Pinesi. 
544/2021 - ANTONIO JORGE PEREIRA NETO - 
estude a possibilidade de ser construida (01) um 
redutor de velocidade, tipo lombada, na Rua 
Vereador João Moraes de Arruda, altura do 
numero 315, Vilagio das Oliveiras. 
Obs.: Todas as Indicações foram encaminhadas 
aos órgãos competentes. 
 
 
 
MOÇÕES: 
070/2021 - MARIA CECÍLIA PACHECO - Moção 
de aplausos ao bazar e Copiadora Bom pastor, 
pelos relevantes serviços prestados à população 
Boituvense. 
071/2021 - LUCAS MATEOS PEREIRA, ADILSON 
APARECIDO LEITE, ANDERSON DAVI 
NOGUEIRA MARTINS, ANTONIO JORGE 
PEREIRA NETO, FLÁVIO NUNES DE LIMA, IRAN 
FRANCISCO BISPO, IRANI APARECIDA 
MARSON, JOELMIR PEREIRA CAMARGO, 
MARIA CECÍLIA PACHECO, NELSON MACIEL 
DE GÓES, RAFAEL ALVES CORREA, SANDRA 
APARECIDA DE SOUZA ALVES DA SILVA, 
TIAGO DE CASTRO SOUZA - MOÇÃO DE 
PROFUNDO PESAR, pelo falecimento ocorrido no 

dia 30 de março de 2021, do Senhor GILMAR 
BARBOSA DE ARAUJO JUNIOR. 
072/2021 - NELSON MACIEL DE GÓES -   Uma 
Moção de Aplausos ao BRUNO RICARDO DA 
ROCHA. 
073/2021 - SANDRA APARECIDA DE SOUZA 
ALVES DA SILVA - MOÇÃO DE APLAUSOS para 
ELLITE MÓVEIS PLANEJADOS pelos relevantes 
serviços prestados para a comunidade 
boituvense, no que tange o ramo empresarial e a 
grande contribuição para o desenvolvimento do 
município. 
074/2021 - IRAN FRANCISCO BISPO - MOÇÃO 
DE APLAUSOS à SECRETARIA DA SAÚDE pelo 
enfrentamento à COVID-19, por toda organização 
do Drive Thru da vacinação. 
075/2021 - IRANI APARECIDA MARSON - Uma 
MOÇÃO DE APLAUSOS á “CASA DE RAÇÕES 2 
IRMÃOS” e todos os colaboradores pelos 
relevantes serviços prestados ao município. 
076/2021 - LUCAS MATEOS PEREIRA - MOÇÃO 
DE APLAUSOS para “OXYGEM BODY”, 
localizada na rua São João, nº 177, Centro, pelos 
relevantes serviços prestados. 
Obs.: Todas as Moções foram aprovadas por 
unanimidade de votos dos vereadores presentes. 
 
ORDEM DO DIA  
 
DO EXECUTIVO: 
VETO: 
EDSON JOSÉ MARCUSSO - Veto ao Projeto de 
Lei nº 009/2021 - Reconhece a prática da atividade 
física e do exercício físico como essenciais em 
estabelecimentos prestadores de serviços 
destinados a essa finalidade, bem como em 
espaços públicos em tempos de crises 
ocasionadas por moléstias contagiosas ou 
catástrofes naturais. 
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Obs.: O Veto ao Projeto de Lei nº 009/2021, foi 
rejeitado pela maioria dos vereadores presentes. 
 
PROJETO DE LEI: 
006/2021 - EDSON JOSÉ MARCUSSO - Institui o 
Programa de Incentivo à Regularização Fiscal - 
PIRF, do Município de Boituva, e dá outras 
providências. 
Obs.: O Projeto de Lei nº 006/2021, foi aprovado 
por unanimidade dos vereadores presentes. 
 
Terminada a Ordem do Dia, é encerrada a 9ª 
Sessão Ordinária, de cinco de abril de dois mil e 
vinte e um às vinte horas e vinte e cinco minutos. 

 
 
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, 05 de abril de 
2021. 

 
 

Joelmir Pereira Camargo 
Presidente da Câmara 

 
 

Rafael Alves Corrêa 
Primeiro Secretário 

 
 

           EXTRATO DE ATA DA 10ª SESSÃO 
ORDINÁRIA REALIZADA EM 12 DE ABRIL DE 
2021. 
Mesa Diretora: Presidente: Joelmir Pereira 
Camargo, Vice-Presidente: Anderson Davi 

Nogueira Martins, 1º Secretário:Rafael Alves 
Corrêa. 
Vereadores Presentes: Adilson Aparecido Leite, 
Antônio Jorge Pereira Neto, Flávio Nunes de Lima, 
Irani Aparecida Marson, Maria Cecília Pacheco, 
Nelson Maciel de Góes, Pedro Teodoro Filho, 
Sandra Aparecida de Souza Alves da Silva e Tiago 
de Castro Souza. 
Às dezessete horas e dezesseis minutos do dia 
doze de abrilde dois mil e vinte e um, deu-se início 
a 10ª Sessão Ordinária de 2021. 
 
DO LEGISLATIVO: 
PROJETO DE RESOLUÇÃO: 
005/2021- Altera o Regimento Interno para dispor 
sobre o procedimento de julgamento das Contas 
do Prefeito Municipal nos casos de emissão de 
Parecer Desfavorável pelo Tribunal de Contas do 
Estado. 
Obs.:Após a Leitura o Projeto de Resolução 
005/2021 foi encaminhado ao Departamento de 
Serviços Técnicos Legislativos. 
 
EMENDAS: 
001/2021 - RAFAEL ALVES CORRÊA - Suprime o 
parágrafo único do art. 4º; o art. 11; o art. 12 e 
todos os seus incisos; do Projeto de Lei Nº 
010/2021, que institui o Código Municipal de 
Proteção aos Animais e dá outras providências, de 
autoria do Legislativo. 
002/2021 - RAFAEL ALVES CORRÊA - Modifica o 
art. 4º; o art. 8º e seus §§ 1º, 2º e 3º, do Projeto de 
Lei Nº 010/2021, que institui o Código Municipal de 
Proteção aos Animais e dá outras providências, de 
autoria do Legislativo. 
Obs.: Após a leitura, as emendas 001/2021 e 
002/2021 ao Projeto de Lei nº 010/2021, foram 
encaminhadas às Comissões Competentes 
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DOS REQUERIMENTOS, INDICAÇÕES E 
MOÇÕES APRESENTADAS POR 
VEREADORES: 
AUTORIA DO VEREADOR NELSON MACIEL DE 
GÓES: 
298/2021 - NELSON MACIEL DE GÓES - Requer 
informações em relação as verbas orçamentárias 
através das emendas impositivas n°24 e n°29 
referentes ao projeto de lei n°16/2020. 
 
AUTORIA DO VEREADOR NELSON MACIEL DE 
GÓES: 
298/2021 - Requer informações em relação as 
verbas orçamentárias através das emendas 
impositivas n°24 e n°29 referentes ao projeto de 
lei n°16/2020. 
 
AUTORIA DO VEREADOR RAFAEL ALVES 
CORRÊA: 
301/2021 - RAFAEL ALVES CORREA - Requer 
saber do Executivo, informações quanto a criação 
do Plano Municipal de Gestão de Resíduos da 
Construção Civil, conforme apontamento feito pelo 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no 
julgamento das contas de 2018 da Prefeitura da 
Boituva. 
302/2021 - RAFAEL ALVES CORREA - Requer 
saber do Executivo, informações quanto a 
formulação de políticas de contingenciamento 
para os períodos de estiagem, e a elaboração de 
plano emergencial para fornecimento de água 
potável em situações de escassez, conforme 
apontamento feito pelo Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, no julgamento das contas 
de 2018 da Prefeitura da Boituva. 
 
AUTORIA DA VEREADORA SANDRA 
APARECIDA DE SOUZA ALVES DA SILVA: 
290/2021 - SANDRA APARECIDA DE SOUZA 
ALVES DA SILVA - Requer ao Executivo 

informações sobre quais UBS do município dispõe 
de atendimento ginecológico, quantidade de 
ginecologista que atende em cada UBS (descrever 
o nome do profissional e os dias da semana deste 
atendimento) e quantas pacientes são atendidos 
(semanal e mensal) nas UBS que dispõe deste 
serviço. 
296/2021 - SANDRA APARECIDA DE SOUZA 
ALVES DA SILVA - Requer ao Executivo 
informações sobre a possibilidade que seja 
retirado o EMAD (Equipe multiprofissional de 
atenção domiciliar) do local onde está instalado o 
Covidário, ao qual diariamente convivem no 
mesmo ambiente de pessoas que testam o 
COVID-19, localizado na Rua Alípio Assunção 
Rosa nº 20, no bairro Jardim Águia da Castello. 
297/2021 - SANDRA APARECIDA DE SOUZA 
ALVES DA SILVA - Requer ao Executivo 
informações após entrega das chaves dos 
apartamentos dos conjuntos habitacionais, se 
existe alguma fiscalização em algum tempo pela 
Secretaria de habitação do município ou algum 
outro setor responsável caso haja denúncias de 
irregularidades quanto a posse e permanência do 
imóvel.  
299/2021 - SANDRA APARECIDA DE SOUZA 
ALVES DA SILVA - Requer ao Executivo 
informações sobre a possibilidade de implantação 
de uma base móvel da GCM no bairro Recanto 
Maravilha e também que seja intensificado o 
patrulhamento em intervalo de tempos regulares 
nos períodos diurnos e noturnos. 
 
AUTORIA DO VEREADOR TIAGO DE CASTRO 
SOUZA: 
312/2021 - TIAGO DE CASTRO SOUZA - Solicita 
ao Hospital São Luiz / Fundação Luiz João 
Labronice, esclarecimentos sobre o atendimento a 
pacientes internados com COVID-19. 
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316/2021 - TIAGO DE CASTRO SOUZA - Requer 
da prefeitura lista de devedores de impostos e 
tributos. 
 
AUTORIA DO VEREADOR ADILSON 
APARECIDO LEITE: 
308/2021 - ADILSON APARECIDO LEITE - 
Requer saber sobre o repasse de ajuda financeira 
a empresa Sanitur. 
309/2021 - ADILSON APARECIDO LEITE - 
Requer saber da Secretaria da Saúde, se adota o 
tratamento precoce para a Covid-19 no município 
de Boituva. 
 
 
AUTORIA DOS VEREADORES ANDERSON 
DAVI NOGUEIRA MARTINS E ADILSON 
APARECIDO LEITE:  
305/2021 - ANDERSON DAVI NOGUEIRA 
MARTINS, ADILSON APARECIDO LEITE - Em 
consonância com o requerimento 253/2021, 
REQUER informações, caso seja inviável o 
pagamento de auxilio emergencial em pecúnia, 
acerca da viabilidade de ser pago um cartão 
alimentação (que somente poderá ser utilizado 
para compras de alimentos, gás, água, etc., nos 
comércios locais da cidade) aos munícipes em 
situação de vulnerabilidade financeira. 
 
AUTORIA DO VEREADOR ANTONIO JORGE 
PEREIRA NETO: 
287/2021 - ANTONIO JORGE PEREIRA NETO – 
Requer do Poder Executivo as seguintes 
informações: 

1- Se existe um planejamento e estudo para 
aquisição de braços para colocar nos 
postes para posterior instalação de 
lâmpadas.   

2- Qual o cronograma para instalação desses 
braços após aquisição dos mesmos. 

 
AUTORIA DO VEREADOR FLÁVIO NUNES DE 
LIMA: 
313/2021 - FLÁVIO NUNES DE LIMA - 
Considerando a preocupação com o estado de 
emergência que se instalou na população em 
geral  e  devido ao aumento de casos   de pessoas 
que contraíram  a Covid 19 no nosso município,  
bem como a falta de recursos por parte do 
Hospital; requer seja oficiado a FUNDAÇÃO LUIZ 
JOÃO LABRONICI para saber se existe  algum 
pedido formalizado junto ao Poder Judiciário de 
Boituva, nos termos da resolução 313/2020 do 
Conselho Nacional de Justiça  que dispõe sobre a 
liberação de recursos provenientes do 
cumprimento de pena de prestação pecuniária, 
transação penal e suspensão condicional do 
processo nas ações criminais para a  aquisição de 
materiais e equipamentos médicos necessários ao 
combate da pandemia do  Covid 19.. 
315/2021 - FLÁVIO NUNES DE LIMA - 
Considerando o aumento da proliferação do 
mosquito Aedes Aegypti transmissor da dengue, 
nesse período de chuva, onde há grande acúmulo 
de água parada em quintais, calhas, caixa d’água 
dentre outros. Requer saber se estão sendo 
tomadas medidas, em caráter emergencial, para o 
enfrentamento do problema e se existe a 
possibilidade da utilização do  uso de robôs aéreos 
(drones) para o controle e monitoramento de focos 
de dengue. 
 
 
AUTORIA DO VEREADOR IRAN FRANCISCO 
BISPO: 
288/2021 - IRAN FRANCISCO BISPO - Requer 
saber informações sobre a obra parada no 
caminhódromo da Avenida Brasil / Jd Esplanada: 
do que se trata esta obra e por qual motivo ela está 
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paralisada? E ainda, qual o prazo para recomeçar 
e concluir os trabalhos no local?  
289/2021 - IRAN FRANCISCO BISPO - Requer 
saber se existe alguma fiscalização por parte de 
nossa Vigilância Sanitária ou algum outro órgão 
referente à venda clandestina do veneno 
conhecido popularmente como CHUMBINHO, 
haja vista a quantidade de vítimas pets que este 
veneno vem fazendo em nossa cidade. Requer 
saber se existe alguma fiscalização ou algum 
movimento ou providências no sentido de coibir o 
consumo deste veneno e, consequentemente, 
punir. 
311/2021 - IRAN FRANCISCO BISPO - Requer 
informações se sabem de algum plano de 
expansão por parte das operadoras para que o 
sinal da internet seja fortalecido para as zonas 
rurais. E gostaria de saber também se o Executivo 
tem alguma iniciativa em relação ao quesito 
internet, visto que a inserção digital é uma 
necessidade urgente. 
 
AUTORIA DA VEREADORA IRANI APARECIDA 
MARSON: 
314/2021 - IRANI APARECIDA MARSON - 
Requer algum projeto para começar a funcionar o 
banco de sangue de Boituva. 
 
AUTORIA DO VEREADOR JOELMIR PEREIRA 
CAMARGO: 
317/2021 - JOELMIR PEREIRA CAMARGO - 
Requer informações do Poder Executivo Municipal 
sobre os funcionários públicos municipais 
readaptados, definitivos ou temporários que hoje 
não atuam em sua lotação. 
318/2021 - JOELMIR PEREIRA CAMARGO -  
Requer informações do Poder Executivo Municipal 
sobre Comissão constituida para análise do 
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. 

319/2021 - JOELMIR PEREIRA CAMARGO - 
Requer informações do Poder Executivo sobre o 
Regime Jurídico dos Profissionais da Educação e 
do Plano de Carreira dos Profissionais da 
Educação.  
 
AUTORIA DA VEREADORA MARIA CECÍLIA 
PACHECO: 
291/2021 - MARIA CECÍLIA PACHECO - Requer 
informações sobre a regulamentação da Lei 2.764 
de 04 de maio 2020 que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de instalação de hidrômetros para 
medição individual de consumo de água nos 
edifícios e condomínios, independente da 
categoria de usuários a que pertencem, 
residências, comerciais e mistos, horizontais e 
verticais, no território do Município de Boituva”. 
292/2021 - MARIA CECÍLIA PACHECO - Requer 
informações do poder público de haverá  
concessão de anistia para regularização de 
edificações irregulares no corrente ano. 
293/2021 - MARIA CECÍLIA PACHECO - requer 
saber do poder público se há no município lotes 
alienados sob forma de doação, cujos donatários 
não cumpriram os encargos,  quantos lotes já 
foram revertidos ao município, conforme 
estipulado na Lei nº 1.039/97 Art. 4º. 
294/2021 - MARIA CECÍLIA PACHECO - requer 
informações do poder público a cerca da indicação 
Nº 80/21 que trata da mudança de  localização do 
bueiro da Sabesp, instalado na calçada, em frente 
ao portão do número 270 da rua Manoel Marques, 
bairro De Lorenzi.” 
295/2021 - MARIA CECÍLIA PACHECO - requer 
informações do poder publico a cerca da indicação 
190/21, que trata da instalação de  Guard Rail na 
ponte de acesso ao Loteamento Santo Antônio e 
Bairro Santa Adélia. 
300/2021 - MARIA CECÍLIA PACHECO - Requer 
saber do poder público a possibilidade de o 
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caminhão coletor de lixo chegar até o final da 
estrada José Soares Coelho? 
Obs.: Todos os Requerimentos foram aprovados 
por unanimidade de votos e encaminhados aos 
Órgãos Competentes. 
  
INDICAÇÕES: 
545/2021 - IRAN FRANCISCO BISPO - Viabilizar 
implantação, no caminhódromo da Avenida Brasil, 
placas de orientações para aqueles que por ali 
passeiam com seus cães.  
As orientações são as seguintes: A) Passear com 
os cachorros sempre nas guias e não deixá-los 
soltos. B) Se o cachorro(a) for bravo(a), utilizar 
focinheira. C) Sempre trazer sacolinhas para catar 
o cocô do seu animal.  
546/2021 - IRAN FRANCISCO BISPO - Viabilizar 
manutenção do bueiro localizado na rotatória em 
frente à portaria do condomínio Vivendas do 
Parque, na Avenida Zélia Lima Rosa. O bueiro 
está com a tampa quebrada, deixando o “buraco” 
exposto, conforme foto abaixo.   
547/2021 - ANDERSON DAVI NOGUEIRA 
MARTINS - Viabilizar para que se proceda a poda 
da arvore localizada a Rua Monsenhor José 
Ribeiro Viana, na altura do número 165, na Vila 
São Vicente de Paula. 
548/2021 - ANDERSON DAVI NOGUEIRA 
MARTINS - Viabilizar para que se proceda a poda 
da arvore localizada a Rua Thomaz Aquino de 
Góes, na altura do número 30, no Portal Ville 
Azaleia. 
549/2021 - SANDRA APARECIDA DE SOUZA 
ALVES DA SILVA - Solicita ao Executivo estudar 
a viabilidade para que seja procedida a limpeza do 
mato no entorno da Casa Santo Antônio 
(memorial) localizado as margens da Rodovia 
Estadual SP 115 (Boituva- Iperó), Acesso José 
Sartorelli, nas proximidades do nº 1098. 

551/2021 - NELSON MACIEL DE GÓES - Indico, 
que seja dado a uma rua do Município ou prédio 
público, o nome da senhora Júlia dos Santos de 
Souza.  
552/2021 - NELSON MACIEL DE GÓES - Indico, 
a possibilidade de ser reconhecido e que seja 
dado a uma rua do Município ou prédio público, o 
nome do senhor Eder Aparecido de Mattos. 
553/2021 - MARIA CECÍLIA PACHECO - Estudar 
a possibilidade de que seja dado a uma rua do 
município, o nome do Sr. Benedito Cinto. 
554/2021 - MARIA CECÍLIA PACHECO - Estudar 
a possibilidade de que seja dado a uma rua do 
município, o nome do Sr. José Luiz Cinto. 
555/2021 - NELSON MACIEL DE GÓES - Indico, 
que seja dado a uma rua do Município ou prédio 
público, o nome do senhor Antônio Carlos 
Pacheco (Pacheco Mecânico).     
556/2021 - IRAN FRANCISCO BISPO - Estudar a 
viabilidade de fazer manutenção no asfalto da Rua 
Júpiter – Jardim Planetário. Há muitos buracos 
nesta rua. 
557/2021 - SANDRA APARECIDA DE SOUZA 
ALVES DA SILVA - Solicita ao Executivo estudar 
a viabilidade para que seja efetuada a implantação 
de um container para descarte de lixo comum e a 
possibilidade de instalação de lixeiras para 
descarte de lixo descartável nas proximidades do 
Planalto Club, localizado na Rua Roberto 
Toqueton, no bairro jardim São Paulo. 
558/2021 - IRAN FRANCISCO BISPO - Estudar a 
viabilidade de fazer manutenção no asfalto da Rua 
Júpiter – Jardim Planetário. Há muitos buracos 
nesta rua. 
559/2021 - IRAN FRANCISCO BISPO - Estudar a 
viabilidade de enviar uma notificação para o 
responsável do terreno localizado na Rua Joaquim 
Paes de Almeida, entre os números 940 e 980. O 
terreno está com mato alto, necessita ser roçado. 
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Este terreno pode estar sendo criadouro dos mais 
diversos insetos, ratos. Além de ser um 
esconderijo fácil para bandidos. 
560/2021 - ANDERSON DAVI NOGUEIRA 
MARTINS - Viabilizar para que se inicie campanha 
de nebulização das residências (que forem 
necessárias) da área rural do município, visando 
combater a proliferação do mosquito Aedes 
Aegypit (Dengue). 
561/2021 - IRAN FRANCISCO BISPO - Estudar a 
viabilidade de limpar a grelha (totalmente entupida 
de terra) localizada na Rua Professora Clarismina 
Leite Marquez esquina com a Rua Professora 
Maria Odete Teodoro, Jardim Faculdade. 
564/2021 - IRAN FRANCISCO BISPO - Estudar a 
viabilidade de enviar uma notificação para o 
responsável do terreno localizado na esquina da 
Rua Professora Clarismina Leite Marquez com a 
Rua Professora Odete Teodoro, bairro Jardim 
Faculdade. Devido ao mato, o pessoal está 
jogando entulhos, restos de construção neste 
terreno. 
565/2021 - SANDRA APARECIDA DE SOUZA 
ALVES DA SILVA - Solicita ao Executivo estudar 
a viabilidade para que seja efetuada as pinturas de 
lombada, as guias de proibido estacionar, pintura 
asfáltica, faixa de pedestre em todas as ruas do 
bairro Jardim São Paulo que necessitam de 
sinalização de trânsito. 
566/2021 - SANDRA APARECIDA DE SOUZA 
ALVES DA SILVA - Solicita ao Executivo estudar 
a viabilidade para que seja efetuada a 
manutenção e limpeza do mato e a preservação 
de uma mina de água localizado na Rua dos 
Colibris junto a Rua Otavio De Lorenzi, ambas no 
bairro Parque Nossa Senhora das Graças. 
567/2021 - SANDRA APARECIDA DE SOUZA 
ALVES DA SILVA - Solicita estudar a viabilidade 
para que seja efetuado reparo no ponto de ônibus 

localizado na Rua João Rafael Bertoldi, no bairro 
Terras de Santa Cruz. 
568/2021 - SANDRA APARECIDA DE SOUZA 
ALVES DA SILVA - Solicita ao Executivo estudar 
a viabilidade para que seja procedida melhorias 
como: manutenção da iluminação e limpeza do 
mato na Rua José Thomé nº 635, no Bairro Jardim 
Primavera, considerando que nas imediações 
encontra-se uma Quadra de Esportes localizada 
na Escola Angelina e atrás a UBS Posto Santa 
Rita. 
569/2021 - SANDRA APARECIDA DE SOUZA 
ALVES DA SILVA - Solicita ao executivo estudar a 
viabilidade de instalação de refletores para que 
haja iluminação no acesso localizado atrás da 
estação de trem no Centro, local que está sendo 
restaurado, e que atualmente encontra-se as 
escuras prejudicando os moradores que residem 
na lateral da estação ferroviária. 
570/2021 - IRANI APARECIDA MARSON - Estudo 
viabilidade que seja procedida limpeza do mato na 
Praça da Bíblia na Rua Expedicionário Souza 
Filho Bairro Jardim Nova Boituva. 
571/2021 - IRANI APARECIDA MARSON - Solicito 
a possibilidade de iluminação na rua Alameda 
Tropical n° 80 no bairro Tropical Park. 
572/2021 - IRANI APARECIDA MARSON - Solicito 
o estudo de uma   rotatória na Avenida do 
Trabalhador bem na entrada e saída do atacadista 
Spani. 
573/2021 - JOELMIR PEREIRA CAMARGO - 
Solicito através deste que seja estudada a 
possiblidade de realizar reparo e seja feita 
canaleta para escoamento de água na Rua 
Argentina Giannetti Rosa da Silva, localizada no 
bairro Luvizotto. 
574/2021 - JOELMIR PEREIRA CAMARGO - 
Solicito através deste que seja estudada a 
possiblidade de realizar reparo e seja feita 
canaleta para escoamento de água na Rua Plutão, 
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esquina com a Rua Saturno localizados no bairro 
Jardim Planetário. 
575/2021 - ANTONIO JORGE PEREIRA NETO - 
Estude a possibilidade de refazer a pintura de solo 
na Rua Conselheiro Antonio Prado altura do 
número 400. 
576/2021 - JOELMIR PEREIRA CAMARGO - 
Solicita para que seja estudada a possibilidade de 
ser encaminhado ao campinho de futebol 
localizado no parque próximo a SRB – Sociedade 
Recreativa Boituvense, areia, alambrado e 
também doação de material esportivo, como rede 
para trave, bola, para prática esportiva dos 
moradores deste bairro. 
577/2021 - FLÁVIO NUNES DE LIMA - Estudar a 
viabilidade de INSTALAÇÃO DE PONTO DE 
ÔNIBUS COM COBERTURA, ASSENTO E 
PLACA DE SINALIZAÇÃO, no bairro do Pinhal, 
nos seguintes endereços:  Rua Canadá, altura do 
número 100, Primavera e Santa Isabel x Rua Bela 
Vista.  
578/2021 - FLÁVIO NUNES DE LIMA - Estudar a 
viabilidade de melhorias nas Ruas:  Canadá, 
Primavera e Santa Isabel x Rua Bela Vista no 
bairro do Pinhal, no sentido de passar a máquina,  
cascalhar e passar o rolo compressor.. 
579/2021 - FLÁVIO NUNES DE LIMA - Estudar a 
viabilidade de melhorias nas Ruas do bairro 
Campo de Boituva em frente ao Zanqueta, no 
sentido de passar a máquina, cascalhar e passar 
o rolo compressor. 
580/2021 - IRANI APARECIDA MARSON - Estudo 
viabilidade que seja procedida limpeza do mato na 
frente da escola Professora Vilma Penatti na Rua 
Carmem Violeta Ferrielo Holtz, bairro Terras de 
Santa Cruz. 
Obs.: Todas as Indicações foram encaminhadas 
aos órgãos competentes. 
 
MOÇÕES: 

077/2021 - IRANI APARECIDA MARSON, 
ADILSON APARECIDO LEITE, ANDERSON DAVI 
NOGUEIRA MARTINS, JOELMIR PEREIRA 
CAMARGO, LUCAS MATEOS PEREIRA, MARIA 
CECÍLIA PACHECO, NELSON MACIEL DE 
GÓES, RAFAEL ALVES CORREA, SANDRA 
APARECIDA DE SOUZA ALVES DA SILVA, 
TIAGO DE CASTRO SOUZA, ANTONIO JORGE 
PEREIRA NETO, FLÁVIO NUNES DE LIMA, IRAN 
FRANCISCO BISPO - MOÇÃO DE PROFUNDO 
PESAR, pelo falecimento de ANTÔNIO CARLOS 
PACHECO ocorrido no dia 05 de abril de 2021. 
078/2021 - IRANI APARECIDA MARSON - Uma 
MOÇÃO DE APLAUSOS á “AGROLIZ 
AGROPECUÁRIA LTDA” e todos os 
colaboradores pelos relevantes serviços 
prestados ao município. 
079/2021 - ANDERSON DAVI NOGUEIRA 
MARTINS - MOÇÃO DE APLAUSOS ao Senhor 
ELISEU FERNANDES GRISOSTE, pelos 
relevantes serviços prestados a comunidade 
boituvense. 
080/2021 - NELSON MACIEL DE GÓES - Uma 
Moção de Aplausos a NATALIA SILVA OLIVEIRA, 
pelos seus préstimos e sua dedicação a nossa 
Cidade. 
081/2021 - MARIA CECÍLIA PACHECO - Moção 
de aplausos a revista OUTDOOR REGIONAL, 
pelos relevantes serviços prestados à comunidade 
Boituvense. 
082/2021 - SANDRA APARECIDA DE SOUZA 
ALVES DA SILVA - MOÇÃO DE APLAUSOS para 
CONTRASTE RADIOLOGIA DIGITAL, pelos 
relevantes serviços prestados para a comunidade 
boituvense, no que tange o ramo profissional 
especializados em Tomografia Computadorizada 
HD, Documentações Ortodônticas, Radiografia 
Panorâmica Digital e Diagnóstico Oral, entre 
outros serviços atendidos com excelência. 
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083/2021 - IRAN FRANCISCO BISPO - MOÇÃO 
DE APLAUSOS à senhora “MARIA APARECIDA 
PEREIRA” por abraçar a CAUSA ANIMAL com 
tanto amor, dando lar temporário para muitos 
animaizinhos abandonados. 
084/2021 - ADILSON APARECIDO LEITE - Uma 
MOÇÃO DE APLAUSOS ao Sr. “AILTON DE 
SOUZA VAZ”, pelos relevantes serviços prestados 
a nossa cidade. 
086/2021 - JOELMIR PEREIRA CAMARGO - Uma 
MOÇÃO DE APLAUSOS para ao Ilustríssimo Sr. 
ELCIMAR SEBATIÃO DA COSTA BARBIERI, 
pelos relevantes serviços prestados a sociedades 
boituvense. 
Obs.: Todas as Moções foram aprovadas por 
unanimidade de votos dos vereadores presentes. 

 
ORDEM DO DIA  
DO EXECUTIVO: 
PROJETO DE LEI: 
021/2021 - Dispõe sobre critérios, padrões e 
sanções relativos à arborização urbana no 
Município de Boituva e dá outras providências. 
Obs.: O Projeto de Lei nº 021/2021, foi aprovado 
por unanimidade dos vereadores presentes. 
 
004/2021 - EDSON JOSÉ MARCUSSO - Autoriza 
o Executivo a outorgar escritura pública de doação 
à pessoa jurídica de direito privado que especifica 
e dá outras providências. 
Obs.: O Projeto de Lei nº 005/2021, foi aprovado 
por unanimidade dos vereadores presentes. 
 
DO LEGISLATIVO: 
015/2021 - JOELMIR PEREIRA CAMARGO, Mesa 
Diretora 2021 - Consolida a legislação acerca da 
estrutura de pessoal da Câmara do Município de 
Boituva, Estado de São Paulo e dá outras 
providências. 

Obs.: O Projeto de Lei nº 015/2021, foi aprovado 
por unanimidade dos vereadores presentes. 
 
023/2021 - SANDRA APARECIDA DE SOUZA 
ALVES DA SILVA - Institui a "Semana de Incentivo 
ao Combate de Maus-Tratos de Cães e Gatos" e 
dá outras providências. 
Obs.: O Projeto de Lei nº 023/2021, foi aprovado 
por unanimidade dos vereadores presentes. 
 
024/2021 - TIAGO DE CASTRO SOUZA - Institui 
a "Semana da Campanha Quebrando o Silêncio" 
no Município de Boituva e dá outras providências. 
Obs.: O Projeto de Lei nº 024/2021, foi aprovado 
por unanimidade dos vereadores presentes. 
 
Terminada a Ordem do Dia, é encerrada a 10ª 
Sessão Ordinária, de doze de abrilde dois mil e 
vinte e um àsvinte uma horas e trinta e 
doisminutos. 

 
 

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, 12 de abril de 
2021. 

 
 

Joelmir Pereira Camargo 
Presidente da Câmara 

 
 

Rafael Alves Corrêa 
Primeiro Secretário 
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EXTRATO DE ATA DA 11ª SESSÃO 
ORDINÁRIA REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 
2021. 
Mesa Diretora: Presidente: Joelmir Pereira 
Camargo, Vice-Presidente: Anderson Davi 
Nogueira Martins, 1º Secretário: Rafael Alves 
Corrêa. 
Vereadores Presentes: Adilson Aparecido Leite, 
Antonio Jorge Pereira Neto, Flávio Nunes de Lima, 
Irani Aparecida Marson, Maria Cecília Pacheco, 
Nelson Maciel de Góes, Pedro Teodoro Filho, 
Sandra Aparecida de Souza Alves da Silva e Tiago 
de Castro Souza. 
Às dezoito horas e dez minutos do dia dezenove 
de abril de dois mil e vinte e um, deu-se início a 
11ª Sessão Ordinária de 2021. 
 
DA LEITURA DE EXPEDIENTES RECEBIDOS: 
Do Executivo: Protocolo nº 298/2021 – Ofício nº 
159/2021 – PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BOITUVA, referente às Respostas aos 
Requerimentos nº 160/2021, 205/2021, 208/2021 
a 224/2021, 226/2021 a 233/2021. Protocolo nº 
314/2021 – Ofício nº 170/2021 – PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BOITUVA, referente às 
Respostas aos Requerimentos nº 234/2021, 
235/2021 a 240/2021, 242/2021 a 244/2021, 
246/2021 a 253/2021, 256/2021 a 260/2021, 
262/2021 a 264/2021. Protocolo nº 304/2021 – 
Ofício nº 160/2021 – PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BOITUVA, solicita a Indicação de dois 
membros representantes do Legislativo para a 
Comissão Especial a que se refere o Paragráfo 
Único do artigo 2º da Lei Municipal nº 1039/97 de 
09/04/97, para fins de implantação de Indústrias, 
empresas comerciais e prestadoras de serviços. 
Protocolo nº 305/2021 – Ofício nº 164/2021 - 
PREFEITURA  MUNICIPAL DE BOITUVA, 
informa que o Site Oficial da Prefeitura Municipal 
de Boituva sofreu ataques hackers e está 

totalmente fora do ar até o presente momento, 
desta forma estamos impossibilitados de publicar 
as Leis no diário oficial, referente aos processos 
administrativos nº 3969/2021, 4061/2021, 
4373/2021 e 4520/2021, mas foi publicada em 13 
de abril de 2021 no Átrio do Paço Municipal, 
conforme segue anexo. 
 
Recebidos de Diversos: Protocolo nº 303/2021 – 
Ofício nº 07/2021 – SABESP, referente à 
Resposta ao Requerimento nº 274/2021. 
 
DO LEGISLATIVO: 
PROJETO DE LEI:  
030/2021 - FLÁVIO NUNES DE LIMA - “Autoriza a 
criação do Banco Social de Materiais de 
Construção Novos e Usados no Município de 
Boituva e dá outras providências”. 
Obs.: Após a leitura, o Projeto de Lei nº030/2021, 
foi encaminhado às Comissões Competentes. 
 
EMENDAS: 
001/2021 – Emenda Substitutiva nº 001/2021 ao 
Projeto de Resolução nº 005/2021 - Altera o 
Regimento Interno para dispor sobre o 
procedimento de julgamento das Contas do 
Prefeito Municipal nos casos de emissão de 
Parecer Desfavorável pelo Tribunal de Contas do 
Estado. 
Obs.: Após a leitura, a Emenda Substitutiva nº 
001/2021 foi encaminhada à Ordem do Dia. 
 
DOS REQUERIMENTOS, INDICAÇÕES E 
MOÇÕES APRESENTADAS POR 
VEREADORES: 
AUTORIA DA VEREADORA SANDRA 
APARECIDA DE SOUZA ALVES DA SILVA: 
324/2021 - SANDRA APARECIDA DE SOUZA 
ALVES DA SILVA - Requer informações sobre 
planejamento para que seja implantado 
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novamente no Bairro Jardim São Paulo, o “Núcleo 
Fundo Social de Solidariedade” com os cursos de 
qualificação profissional. E se há alguma iniciativa 
do Executivo para proceder com essa retomada 
logo que houver a alteração do Plano São Paulo, 
pós pandemia e seja liberado os cursos de 
qualificação presencial. 
327/2021 - SANDRA APARECIDA DE SOUZA 
ALVES DA SILVA - Requer ao executivo 
informações sobre a possibilidade para que seja 
disponibilizado aos cidadãos boituvenses um APP 
(aplicativo) nos moldes do “AGORA É LEI” ou “TÁ 
NA LEI”, uma ferramenta de comunicação para 
ajudar o consumidor a conhecer as leis e cobrar 
seus direitos de forma rápida e prática. 
 
 
AUTORIA DO VEREADOR TIAGO DE CASTRO 
SOUZA: 
329/2021 - TIAGO DE CASTRO SOUZA - Requer 
saber sobre fiscalização de oficina mecânica 
localizada no Residencial Vitória. 
330/2021 - TIAGO DE CASTRO SOUZA - Requer 
esclarecimentos referente ao atendimento 
psiquiátrico fornecido pela rede municipal de 
saúde. 
331/2021 - TIAGO DE CASTRO SOUZA - Requer 
saber sobre os critérios adotados para o 
estabelecimento do sistema utilizado na vacinação 
dos idosos da cidade (drive-thru), em detrimento 
do cadastramento prévio. 
332/2021 - TIAGO DE CASTRO SOUZA - Requer 
saber sobre planejamento para a vacinação contra 
COVID-19 do setor da Educação, volta às aulas 
presenciais e protocolos de segurança. 
 
AUTORIA DO ANDERSON DAVI NOGUEIRA 
MARTINS: 
320/2021 - ANDERSON DAVI NOGUEIRA 
MARTINS - Requer informações do Poder 

Executivo Municipal acerca da conveniência e 
oportunidade de se solicitar, momentaneamente, 
a incorporação ao Município de mercadorias 
apreendidas na Receita Federal.  
 
AUTORIA DO VEREADOR ANTONIO JORGE 
PEREIRA NETO: 
326/2021 - ANTONIO JORGE PEREIRA NETO - 
Se existe um planejamento e estudo técnico para 
construção de forma definitiva o fechamento do 
canteiro central da avenida Zelia de Lima Rosa, 
em frente ao Auto Posto Portal dos Passaros.  
2- Qual o impacto financeiro e prazo para início e 
termino da referida obra. 
3- Caso não exista. Qual o óbice? 
 
AUTORIA DO VEREADOR IRAN FRANCISCO 
BISPO: 
325/2021 - IRAN FRANCISCO BISPO - Gostaria 
de saber se existe a possibilidade de ser 
providenciado uma Tenda nos bairros mais 
afastados onde possa ser prestado apoio aos 
moradores, tanto relativo à saúde, como também 
social, fazendo por exemplo um cadastro da 
família que necessita de mantimentos, dando 
orientações sobre a COVID-19, vendo a 
possiblidade de realizar o teste rápido para a 
COVID-19. Muitos não tem acesso às informações 
que são postadas na mídia. A ideia é ir até o povo, 
levar saúde, informação, apoio ao mais carentes 
de nossa cidade. 
328/2021 - IRAN FRANCISCO BISPO - Gostaria 
de saber se existe alguma fiscalização referente à 
realização de queimadas e também se existe 
aplicação de multas para quem realiza tais 
queimadas (quando identificada a pessoa). Ou 
ainda, se existe algum projeto de conscientização 
referente a este tema. Considerando que as 
queimadas geram muitos prejuízos, seja para o 
solo, seja contaminando o nosso ar, seja gerando 
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riscos de acidentes quando acontece nas margens 
das rodovias, dificultando a visão, seja 
provocando sujeiras nas casas vizinhas ao local.  
333/2021 - IRAN FRANCISCO BISPO - Gostaria 
de saber se já existe um projeto para a 
manutenção/revitalização do trecho entre a 
empresa Autocam e Cervejaria Petrópolis (final da 
Rua Manoel dos Santos Freire e parte da Rodovia 
Vicente Palma) devido à importância deste trecho 
e ao alto fluxo de veículos que por ali passam 
diariamente, inclusive caminhões pesados (parte 
da Vicente Palma). 
                  Se sim, qual o prazo para a execução 
da obra? 
                  Se não, qual o óbice? 
 
AUTORIA DO VEREADOR JOELMIR PEREIRA 
CAMARGO: 
319/2021 - JOELMIR PEREIRA CAMARGO - 
Requer informações do Poder Executivo sobre o 
Regime Jurídico dos Profissionais da Educação e 
do Plano de Carreira dos Profissionais da 
Educação. 
334/2021 - JOELMIR PEREIRA CAMARGO - 
Requer informações do Poder Executivo Municipal 
se existe plano de ação municipal voltado à 
preservação do Meio Ambiente em suas 
respectivas pastas. 
 
AUTORIA DOS VEREADORES LUCAS 
MATEOS PEREIRA E ADILSON APARECIDO 
LEITE: 
310/2021 - LUCAS MATEOS PEREIRA, ADILSON 
APARECIDO LEITE - “Requer informações acerca 
das Máquinas que foram locadas pelo Executivo 
para manutenção das estradas rurais”. 
 
AUTORIA DA VEREADORA MARIA CECÍLIA 
PACHECO: 

321/2021 - MARIA CECÍLIA PACHECO - requer 
saber do poder executivo a previsão para 
atendimento da solicitação feita pela família do Sr. 
Paulo Dos Santos Freire, através do protocolo 191 
de 05/01/2017. “Alterar  o nome da antiga Estrada 
Pau D`alho para o nome Paulo Dos Santos Freire". 
322/2021 - MARIA CECÍLIA PACHECO - Requer 
informações do poder executivo quanto ao 
atendimento a indicação 216/21 protocolada no 
dia 03/02/21, solicitando, “Estudar junto a CPFL a 
viabilidade de substituir poste de madeira por 
poste de cimento na Rua Ana Viana no Bairro 
Jardim São Paulo, em frente ao número 373.” 
323/2021 - MARIA CECÍLIA PACHECO - Requer 
saber do poder executivo se a guarda Civil 
Municipal de Boituva está realizando o disposto no 
Art. 2º Inciso VII da Lei complementar Nº 2.037, 
DE 18 de março de 2010, sobre a fiscalização e 
proteção ambiental. Bem como saber se a guarda 
Civil Municipal de Boituva conta com equipe 
especializada e viatura específica para a 
fiscalização e proteção ambiental?  
Obs.: Todos os Requerimentos foram aprovados 
por unanimidade de votos e encaminhados aos 
Órgãos Competentes. 
  
INDICAÇÕES: 
581/2021 - IRAN FRANCISCO BISPO -   Estudar 
a viabilidade de fazer um procedimento na esquina 
da Rua Ângelo Batistela com a Avenida Brasil para 
dar melhor escoamento às águas das chuvas e 
principalmente às águas provenientes da limpeza 
dos quintais das casas vizinhas. Estas ruas estão 
situadas no bairro Jardim Esplanada. A água 
parada está causando mau cheiro. 
582/2021 - IRAN FRANCISCO BISPO - Estudar a 
viabilidade de implantar um redutor de velocidade, 
pode ser uma lombada, na Rua Osvaldo Leite de 
Lima, altura 534 - Jardim Esplanada. 
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583/2021 - MARIA CECÍLIA PACHECO, IRANI 
APARECIDA MARSON, RAFAEL ALVES 
CORREA, LUCAS MATEOS PEREIRA - Estudar 
a possibilidade de realizar com urgência análise 
da água do ribeirão que passa nos fundos do 
conjunto habitacional CDHU da rua Nelson 
Andrade. (atrás da Empresa Arquiplast). 
584/2021 - MARIA CECÍLIA PACHECO - Estudar 
a possibilidade de notificar o proprietário para 
realizar a roçagem do mato no lote localizado na 
Avenida Maria da Conceição Pacheco Machado 
em frente ao número 182, Portal Ville primavera. 
585/2021 - MARIA CECÍLIA PACHECO - Estudar 
a possibilidade instalar lombada redutora de 
velocidade na rua expedicionário Souza Filho, 
próximo ao número 436, na quadra entre as ruas 
Seis de Setembro e rua São Roque. 
586/2021 - MARIA CECÍLIA PACHECO - Estudar 
a possibilidade passar a Máquina na rua Itália, 
bairro Recanto Maravilha. 
587/2021 - IRAN FRANCISCO BISPO - Verificar a 
possiblidade de trocar as lâmpadas queimadas da 
praça Pedro Pinesi, Jardim Santa Cruz. 
588/2021 - MARIA CECÍLIA PACHECO - Estudar 
a possibilidade de notificar o proprietário do lote 
localizado na rua Amábile Rielo Moretti, próximo 
ao número 170, para substituir o muro de placa de 
zinco por muro de Alvenaria. 
589/2021 - NELSON MACIEL DE GÓES - Indico, 
que seja dado a um prédio público ou a uma rua 
do Município, o nome de Sérgio Lascaleia. 
590/2021 - NELSON MACIEL DE GÓES - Indico, 
que seja realizado  proporcionalmente as 
cobranças das taxas  de Licença e  
Funcionamento    ao tempo em que o comércio 
esteve realmente aberto ao Público.  
591/2021 - IRAN FRANCISCO BISPO - Verificar a 
possiblidade de colocar no cruzamento da Ruas 
Scandar Eid com a Osvaldo Leite de Lima (Jardim 
Esplanada) uma espécie de canaleta para 

escoamento de água, pois neste local há um 
buraco que teima em se perpetuar por ali. Esta 
canaleta a que me refiro foi feita em várias ruas da 
cidade, conforme foto anexa. Este trabalho ficou 
ótimo, daí a esperança que seja uma solução para 
o problema deste cruzamento citado. 
592/2021 - SANDRA APARECIDA DE SOUZA 
ALVES DA SILVA - Solicita ao Executivo estudar 
a viabilidade para que seja efetuado a troca de 
lâmpada na Rua Nair Bete Penteado, nas 
proximidades do nº 308, no bairro Parque 
Ecológico. 
593/2021 - SANDRA APARECIDA DE SOUZA 
ALVES DA SILVA - Solicita ao Executivo estudar 
a viabilidade para que seja efetuada a limpeza do 
bueiro localizado na Rua Desdemona Modolo 
Belluci, no bairro Novo Mundo. 
594/2021 - ANTONIO JORGE PEREIRA NETO - 
Estude a possibilidade de ser construída (02) dois 
redutor de velocidade, tipo lombada, na Rua 
Antonio Picco Neto, Residencial Bettini. 
595/2021 - IRAN FRANCISCO BISPO - Estudar a 
viabilidade de realizar podas de árvores 
localizadas à Rua Scandar Eid, Nr 502, Jardim 
Esplanada, pois seus galhos estão atingindo os 
cabos de eletricidade. 
596/2021 - IRAN FRANCISCO BISPO - Estudar a 
viabilidade de substituir as lâmpadas queimadas 
da Rua São Paulo, Jardim Maria Paulina, próximo 
à esquina com a Avenida Brasil. 
597/2021 - JOELMIR PEREIRA CAMARGO - 
Solicita para que seja estudada a possibilidade do 
departamento responsável encaminhar 
maquinário para melhoria no bairro Santa Adélia 
principalmente na Rua Alcebíades de Almeida.. 
598/2021 - JOELMIR PEREIRA CAMARGO - 
Solicita para que seja estudada a possibilidade de 
ser REFORÇADA a sinalização de sentido 
CONTRA-MÃO ao departamento responsável no 
bairro Jardim Primavera, conforme mídia anexa. 
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599/2021 - FLÁVIO NUNES DE LIMA - Estudar a 
viabilidade de INSTALAÇÃO completa de 
ILUMINAÇÃO (poste, braço e lâmpada), na 
Estrada Municipal  Batista Favoretti próximo ao 
ponto de ônibus na entrada do bairro Água 
Branca.. 
600/2021 - FLÁVIO NUNES DE LIMA - “Estudar a 
viabilidade no sentido de que seja IMPLANTADA 
FAIXA DE PEDESTRE na Avenida Guilherme 
Bettini na entrada do bairro Água Branca.” 
601/2021 - FLÁVIO NUNES DE LIMA - “Estudar a 
viabilidade  de melhorias na Avenida Marginal 
Brasil no bairro Recanto Maravilha II, no sentido 
de tapar os buracos, cascalhar e passar o rolo 
compressor para nivelamento”. 
602/2021 - IRANI APARECIDA MARSON - Solicito 
uma sinalização e manutenção nos redutores de 
velocidade na rua Honorina Sartoreli Fortuna no 
cruzamento da saída do bairro Parque Novo 
Mundo. 
603/2021 - IRANI APARECIDA MARSON - Solicito 
uma sinalização de placa PARE, e de faixa para 
pedestres na rua Honorina Sartoreli Fortuna, no 
cruzamento da saída do bairro Parque Novo 
Mundo. 
604/2021 - IRANI APARECIDA MARSON - Solicito 
à manutenção da Rua Rose B. Freire Bairro 
Jardim Oreana. 
605/2021 - ADILSON APARECIDO LEITE - Indica 
ao poder executivo que analise a possibilidade de 
estar fazendo a manutenção das estradas rurais 
dos Birros Sitio Grande, Água Branca e Pinhais, 
pois estão em péssimo estado de conservação 
dificultando os usuários. 
Obs.: Todas as Indicações foram encaminhadas 
aos órgãos competentes. 
 
 
 
 

MOÇÕES: 
087/2021 - MARIA CECÍLIA PACHECO - Moção 
de Aplausos ao Sr. Ivanilson Ferreira Barbosa, 
Coordenador Municipal de proteção e Defesa Civil 
de Boituva pelos relevantes serviços prestados à 
comunidade Boituvense. (Barbosa da Defesa 
Civil) 
088/2021 - ANDERSON DAVI NOGUEIRA 
MARTINS - Concede uma MOÇÃO DE 
APLAUSOS ao Senhor MAGDIEL DOUGLAS DE 
CASTRO SILVA, pelos relevantes serviços 
prestados à comunidade boituvense. 
089/2021 - NELSON MACIEL DE GÓES -   Uma 
Moção de Aplausos ao senhor JOÃO COSTA DE 
ANDRADE. 
090/2021 - LUCAS MATEOS PEREIRA, ADILSON 
APARECIDO LEITE, ANDERSON DAVI 
NOGUEIRA MARTINS, ANTONIO JORGE 
PEREIRA NETO, FLÁVIO NUNES DE LIMA, IRAN 
FRANCISCO BISPO, IRANI APARECIDA 
MARSON, JOELMIR PEREIRA CAMARGO, 
MARIA CECÍLIA PACHECO, NELSON MACIEL 
DE GÓES, RAFAEL ALVES CORREA, SANDRA 
APARECIDA DE SOUZA ALVES DA SILVA, 
TIAGO DE CASTRO SOUZA - Uma MOÇÃO DE 
PROFUNDO PESAR, pelo falecimento ocorrido no 
dia 11 de abril de 2021, da Senhora MARIA LUCIA 
PEREIRA. 
091/2021 - ANDERSON DAVI NOGUEIRA 
MARTINS - Uma MOÇÃO DE PROFUNDO 
PESAR, pelo falecimento do Senhor ZENI ROSA 
JACYNTHO, ocorrido no dia 13 de abril de 2021. 
092/2021 - SANDRA APARECIDA DE SOUZA 
ALVES DA SILVA - Uma MOÇÃO DE APLAUSOS 
para os integrantes do ABUTRES RAÇA EM 
EXTINÇÃO (Subsede Boituva), representado pelo 
Senhor Sérgio Antônio da Silva (responsável pelo 
grupo de voluntários), pelos relevantes serviços 
prestados para a comunidade boituvense, no que 
tange o setor de assistencialismo que realizam 
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através das ações solidárias em prol as famílias 
vulneráveis e pessoas em situação de rua no 
município de Boituva. 
093/2021 - IRANI APARECIDA MARSON - Uma 
MOÇÃO DE APLAUSOS á “JONAS WILLIAM 
GOMES ALEXANDRE” pelos relevantes serviços 
prestados ao município. 
094/2021 - JOELMIR PEREIRA CAMARGO - Uma 
MOÇÃO DE APLAUSOS para ao Ilustríssimo Sr. 
DOUGLAS CORREA ALVES DE OLIVEIRA, pelos 
relevantes serviços prestados a sociedades 
boituvense. 
Obs.: Todas as Moções foram aprovadas por 
unanimidade de votos dos vereadores presentes. 
 
ORDEM DO DIA  
DO LEGISLATIVO: 
EMENDAS: 
001/2021 - Altera o Regimento Interno para dispor 
sobre o procedimento de julgamento das Contas 
do Prefeito Municipal nos casos de emissão de 
Parecer Desfavorável pelo Tribunal de Contas do 
Estado. 
Obs.: A Emenda Substitutiva nº 001/2021 ao 
Projeto de Resolução nº 005/2021 foi aprovada 
por unanimidade dos vereadores presentes. 
 
Terminada a Ordem do Dia, é encerrada a 11ª 
Sessão Ordinária, de vinte e nove de março de 
dois mil e vinte e um às dezenove horas e vinte e 
oito minutos. 

 
 

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, 19 de abril de 
2021. 

 
 

Joelmir Pereira Camargo 
Presidente da Câmara 

 
 

Rafael Alves Corrêa 
Primeiro Secretário 

 
                                     
EXTRATO DE ATA DA 12ª SESSÃO 
ORDINÁRIA REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 
2021. 
Mesa Diretora: Presidente: Joelmir Pereira 
Camargo, Vice-Presidente: Anderson Davi 
Nogueira Martins, 1º Secretário: Rafael Alves 
Corrêa. 
Vereadores Presentes: Adilson Aparecido Leite, 
Antonio Jorge Pereira Neto, Flávio Nunes de Lima, 
Irani Aparecida Marson, Maria Cecília Pacheco, 
Nelson Maciel de Góes, Pedro Teodoro Filho, 
Sandra Aparecida de Souza Alves da Silva e Tiago 
de Castro Souza. 
Às dezoito horas e quinze minutos do dia vinte e 
seis de abril de dois mil e vinte e um, deu-se início 
a 12ª Sessão Ordinária de 2021. 
 
DO EXECUTIVO: 
VETO:  
EDSON JOSÉ MARCUSSO - Institui o DIA 
MUNICIPAL DA MULHER NEGRA a ser 
comemorado anualmente no dia 25 de julho e que 
seja incluído no Calendário Oficial de eventos do 
Município de Boituva. 
Obs.: Após a leitura, o Veto ao Projeto de Lei nº 
016/2021, foi encaminhado às Comissões 
Competentes. 
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DO LEGISLATIVO: 
PROJETO DE LEI: 
031/2021 - SANDRA APARECIDA DE SOUZA 
ALVES DA SILVA - Cria o Programa de 
aperfeiçoamento e qualificação profissional de 
funcionários públicos nas unidades da Rede 
Municipal de Saúde e dá outras providências. 
Obs.: Após a leitura, o Projeto de Lei nº 031/2021, 
foi encaminhado às Comissões Competentes. 
 
032/2021 - SANDRA APARECIDA DE SOUZA 
ALVES DA SILVA - Dispõe sobre a capacitação do 
Curso de Libras (Língua Brasileira de Sinais) para 
os Servidores Públicos das Secretárias do 
Município. 
Obs.: Após a leitura, o Projeto de Lei nº 032/2021, 
foi encaminhado às Comissões Competentes. 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO: 
033/2021 - MARIA CECÍLIA PACHECO - Concede 
o diploma Jovem Inspirador ao Ilustríssimo Osmar 
Januário Junior 
Obs.: Após a leitura, o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 033/2021, foi encaminhado às 
Comissões Competentes. 
 
DA LEITURA DE EXPEDIENTES RECEBIDOS: 
Do Executivo: Protocolo nº 327/2021 – Ofício nº 
035/2021 – PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BOITUVA, encaminha Balancetes da  Receita  e 
Despesas referentes aos meses de janeiro e 
fevereiro de 2021. 
 
Recebidos de Diversos: Protocolo nº 323/2021 – 
Ofício nº 09/2021 – SABESP, referente à 
Resposta ao Requerimento nº 154/2021. 
Protocolo nº 326/2021 – Ofício nº 
89/2021/DITEG/DENASUS/MS – Ministério da 
Saúde – Departamento Nacional de Auditoria do 
SUS – Ministério Público Federal, referente ao 

INQUÉRITO CIVIL  nº 1.34.016.000469 / 2019 – 
54. Protocolo nº 328/2021 – Ofício JCP nº 
052/2021 – UR – 9 - Processo: TC – 
005422.989.21-0 - TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DE SÃO PAULO. Referente ao  controle 
de prazos das Resoluções e Instruções   
Resolução Nº006 / 2012 – Exercício 2021. 
 
DOS REQUERIMENTOS, INDICAÇÕES E 
MOÇÕES APRESENTADAS POR 
VEREADORES: 
AUTORIA DA VEREADORA SANDRA 
APARECIDA DE SOUZA ALVES DA SILVA: 
AUTORIA DO VEREADOR TIAGO DE CASTRO 
SOUZA: 
344/2021 - TIAGO DE CASTRO SOUZA - Requer 
posicionamento da prefeitura referente ao ofício 
05/2021 (anexo), protocolado junto à prefeitura 
pelos vereadores Tiago de Castro Souza e Nelson 
Maciel de Goes, solicitando unificação da Emenda 
N°78 ao projeto de lei de N° 16/2020 e Emenda 
N°9/2021, ambas destinadas a aquisição de 
veículos para a Secretaria de Saúde. 
345/2021 - TIAGO DE CASTRO SOUZA - Requer 
da prefeitura relatório completo da transição de 
governo. 
346/2021 - TIAGO DE CASTRO SOUZA - Requer 
saber da prefeitura se, nos anos de 2020/2021, 
houve recebimento de ofício, relatório ou qualquer 
outro documento de órgão de contas estadual e/ou 
federal, ou do Ministério Público Federal, a 
respeito das atividades da área da saúde de 
Boituva. 
 
AUTORIA DO ANDERSON DAVI NOGUEIRA 
MARTINS: 
339/2021 - ANDERSON DAVI NOGUEIRA 
MARTINS - Requer informações à Empresa 
Sanitur Transportes Urbanos e Rodoviários acerca 
da viabilidade e intento de ser instalado um 
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dispositivo de álcool em gel em cada ônibus de 
sua responsabilidade no Município de Boituva. 
 
AUTORIA DO VEREADOR ANTONIO JORGE 
PEREIRA NETO: 
349/2021 - ANTONIO JORGE PEREIRA NETO - 
Se existe um projeto, planejamento e estudo 
técnico para construção de uma ponte no bairro 
Água Salgada, perto do Rafaelzinho Leme. Qual o 
impacto financeiro e prazo para início e termino da 
referida obra. Caso não exista. Qual o óbice? 
 
AUTORIA DO VEREADOR FLÁVIO NUNES DE 
LIMA: 
342/2021 - FLÁVIO NUNES DE LIMA - Requer 
saber, se existe a previsão para a reforma e ou 
manutenção da UBS do Recanto Maravilha II, 
considerando as más condições de uso que se 
encontra essa unidade, a qual demanda melhorias 
em caráter de urgência a fim de oferecer um 
atendimento digno a população. 
 
AUTORIA DO VEREADOR IRAN FRANCISCO 
BISPO: 
347/2021 - IRAN FRANCISCO BISPO - Requer 
informações, se já existe um projeto para a 
implantação de mais caçambas/containers de lixo 
no bairro Pinhal, principalmente na Estrada 
Municipal, Nº 2000.  E se a coleta poderá ser ao 
menos duas vezes por semana, ao invés de 
apenas uma vez. 
 
AUTORIA DA VEREADORA IRANI APARECIDA 
MARSON: 
348/2021 - IRANI APARECIDA MARSON - 
Requer informação sobre os CDHU. 
 
AUTORIA DO VEREADOR JOELMIR PREREIRA 
CAMARGO: 

343/2021 - JOELMIR PEREIRA CAMARGO - 
Requer informações relativo à precariedade das 
instalações e condições de trabalho da Academia 
da Saúde, LAURA DE SOUZA SILVA, localizado 
no bairro Santa Rita. 
Obs.: Todos os Requerimentos foram aprovados 
por unanimidade de votos e encaminhados aos 
Órgãos Competentes. 
  
INDICAÇÕES: 
606/2021 - MARIA CECÍLIA PACHECO - Estudar 
a possibilidade podar árvore na rua Antônio 
Marson, em frente ao número 105, Bairro Terras 
de Santa Cruz. 
607/2021 - MARIA CECÍLIA PACHECO - Estudar 
a possibilidade passar a máquina e jogar cascalho 
na estrada Municipal Anísio de Morais. 
608/2021 - MARIA CECÍLIA PACHECO - Estudar 
a possibilidade tapar buracos na rua Thereza 
Soldera Cizotto, parque residencial Esplanada. 
609/2021 - MARIA CECÍLIA PACHECO - Estudar 
a possibilidade de remover uma árvore e plantar 
outra no local, na rua Vicente Bueno de Camargo, 
15, parque residencial Esplanada. 
610/2021 - IRAN FRANCISCO BISPO - Estudar a 
viabilidade de colocar um redutor de velocidade na 
BTV-40, final da Rua Conselheiro Antônio Prado, 
altura nr 1.128 ou 1.130. 
611/2021 - SANDRA APARECIDA DE SOUZA 
ALVES DA SILVA - Solicita ao Executivo estudar 
a viabilidade para que seja efetuado em caráter de 
urgência, o serviço de reparo na guia localizado na 
avenida Antônio Carlos Dalmazzo nº 238, no 
bairro Terras de Santa Cruz. 
612/2021 - JOELMIR PEREIRA CAMARGO - 
Solicita para que seja estudada a possibilidade de 
ser realizada manutenção de luminária na 
escadaria localizada à Rua Roberto Toqueton no 
bairro Jardim São Paulo. 
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615/2021 - IRAN FRANCISCO BISPO - Estudar a 
viabilidade de implantar uma lombada na SP129 
próximo ao acesso ao condomínio Viva Nova para 
reduzir a velocidade dos carros que vem de Porto 
Feliz, facilitando assim, o cruzamento da pista 
pelos veículos que aguardam no acostamento 
com destino ao condomínio Vida Nova. 
616/2021 - JOELMIR PEREIRA CAMARGO - 
Solicito para que seja estudada a possibilidade de 
ser realizada manutenção dos buracos localizados 
na extensão da Rua Roberto Toqueton no bairro 
Jardim São Paulo. 
617/2021 - SANDRA APARECIDA DE SOUZA 
ALVES DA SILVA - Solicita ao Executivo a 
viabilidade para que seja efetuado a troca de 
lâmpada no poste localizado na Rua Orlando da 
Silva Paulo nº 60, no bairro Terras de Santa Cruz. 
618/2021 - FLÁVIO NUNES DE LIMA - Estudar a 
viabilidade de cercar ou colocar alambrado com 
placa de PROIBIDO JOGAR LIXO e de educação 
ambiental nas áreas públicas de todo o munícipio. 
619/2021 - FLÁVIO NUNES DE LIMA - Estudar a 
viabilidade de se proceder a limpeza com a 
retirada de entulhos nas áreas públicas de todo o 
munícipio. 
620/2021 - FLÁVIO NUNES DE LIMA - Estudar a 
viabilidade de instalação de REDUTOR DE 
VELOCIDADE, tipo LOMBADA, na rua Professora 
Maria Lucia Calegari Benedett – Residencial 
Faculdade. 
621/2021 - FLÁVIO NUNES DE LIMA - Estudar a 
viabilidade de que se promova a plantação de 
mudas na Rua Nelson Andrade, no bairro Novo 
Mundo. 
622/2021 - IRANI APARECIDA MARSON - Solicito 
à manutenção nos bueiros da Rua Henrique 
Bertoldi no Bairro Terras de Santa Cruz. 
623/2021 - IRANI APARECIDA MARSON - Estudo 
viabilidade que seja procedida limpeza na frente 

dos CDHU na Rua Nelson Andrade, bairro Novo 
Mundo. 
624/2021 - ANTONIO JORGE PEREIRA NETO - 
Estude a possibilidade de ser reconstruída um 
redutor de velocidade, tipo lombada na Rua Ana 
Viana Jardim Faculdade. 
Obs.: Todas as Indicações foram encaminhadas 
aos órgãos competentes. 
 
MOÇÕES: 
096/2021 - IRAN FRANCISCO BISPO - MOÇÃO 
DE APLAUSOS à senhora LIÉGE KALINNE DE 
SOUZA AMARAL FREITAS pelos serviços 
prestados à comunidade Boituvense. 
097/2021 - RAFAEL ALVES CORREA - Moção de 
Aplausos a toda Equipe da Oficina Mecânica da 
Frota Municipal, pelos relevantes serviços 
prestados para a comunidade boituvense. 
098/2021 - SANDRA APARECIDA DE SOUZA 
ALVES DA SILVA - MOÇÃO DE APLAUSOS à 
senhora CLAIDE MARIA SOARES pelos 
relevantes serviços prestados à comunidade 
Boituvense. 
099/2021 - MARIA CECÍLIA PACHECO, 
ADILSON APARECIDO LEITE, ANDERSON DAVI 
NOGUEIRA MARTINS, ANTONIO JORGE 
PEREIRA NETO, FLÁVIO NUNES DE LIMA, IRAN 
FRANCISCO BISPO, IRANI APARECIDA 
MARSON, JOELMIR PEREIRA CAMARGO, 
LUCAS MATEOS PEREIRA, NELSON MACIEL 
DE GÓES, RAFAEL ALVES CORREA, SANDRA 
APARECIDA DE SOUZA ALVES DA SILVA, 
TIAGO DE CASTRO SOUZA - Moção de profundo 
pesar pelo falecimento do padre José Sometti, 
fundador da associação Nossa Senhora Rainha 
da paz (Chácara Nova Vida). 
100/2021 - NELSON MACIEL DE GÓES - Uma 
Moção de Aplausos á TODOS OS SERVIDORES 
ENVOLVIDOS NA VACINAÇÃO CONTRA O 
COVID-19. 
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101/2021 - JOELMIR PEREIRA CAMARGO - Uma 
MOÇÃO DE APLAUSOS aos Ilustríssimos Srs. 
CLEBER AUGUSTO QUEIROZ e LUIS 
GUSTAVO QUEIROZ, pelos relevantes serviços 
prestados a comunidade boituvense. 
102/2021 - IRANI APARECIDA MARSON - Uma 
MOÇÃO DE APLAUSOS aos AGENTES DE 
TRÂNSITO DE BOITUVA pelos relevantes 
serviços prestados ao município. 
Obs.: Todas as Moções foram aprovadas por 
unanimidade de votos dos vereadores presentes. 
 
 
ORDEM DO DIA  
DO LEGISLATIVO: 
EMENDAS: 
001/2021 - Altera o Regimento Interno para dispor 
sobre o procedimento de julgamento das Contas 
do Prefeito Municipal nos casos de emissão de 
Parecer Desfavorável pelo Tribunal de Contas do 
Estado. 
Obs.: A Emenda Substitutiva nº 001/2021 ao 
Projeto de Resolução nº 005/2021 foi aprovada 
por unanimidade dos vereadores presentes. 
 
Terminada a Ordem do Dia, é encerrada a 12ª 
Sessão Ordinária, de vinte e seis de abril de dois 
mil e vinte e um às dezenove horas e trinta e três 
minutos. 

 
 

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, 26 de abril de 
2021. 

 

 
Joelmir Pereira Camargo 
Presidente da Câmara 

 
 

Rafael Alves Corrêa 
Primeiro Secretário 

 
EXTRATO DE ATA DA 13ª SESSÃO 
ORDINÁRIA REALIZADA EM 03 DE MAIO DE 
2021. 
Mesa Diretora: Presidente: Joelmir Pereira 
Camargo, Vice-Presidente: Anderson Davi 
Nogueira Martins, 1º Secretário: Rafael Alves 
Corrêa, 2º Secretário: Lucas Mateos Pereira. 
Vereadores Presentes: Adilson Aparecido Leite, 
Antonio Jorge Pereira Neto, Flávio Nunes de Lima, 
Irani Aparecida Marson, Maria Cecília Pacheco, 
Nelson Maciel de Góes, Pedro Teodoro Filho, 
Sandra Aparecida de Souza Alves da Silva e Tiago 
de Castro Souza. 
Às dezoito horas e treze minutos do dia três de 
maio de dois mil e vinte e um, deu-se início a 13ª 
Sessão Ordinária de 2021. 
 
DO EXECUTIVO: 
VETO:  
EDSON JOSÉ MARCUSSO - Institui sistema de 
transparência e divulgação das doses de vacina 
contra a Covid-19 e identificação da população 
vacinada no município de Boituva. 
Obs.: Após a leitura, o Veto ao Projeto de Lei nº 
027/2021, foi encaminhado às Comissões 
Competentes. 
 
DO LEGISLATIVO: 
PROJETO DE LEI: 
033/2021 - IRAN FRANCISCO BISPO - “Proíbe o 
manuseio, a utilização a queima e a soltura de 
fogos de estampidos e de artifícios, assim como 
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de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito 
sonoro ruidoso no Município de Boituva, e dá 
outras providências.” 
Obs.: Após a leitura, o Projeto de Lei nº 033/2021, 
foi encaminhado às Comissões Competentes. 
 
034/2021 - IRANI APARECIDA MARSON - 
“Dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de 
recipientes com álcool gel antisséptico em caixas 
eletrônicos e das providências”. 
Obs.: Após a leitura, o Projeto de Lei nº 034/2021, 
foi encaminhado às Comissões Competentes. 
 
035/2021 - SANDRA APARECIDA DE SOUZA 
ALVES DA SILVA - “Institui o mês “Maio Laranja” 
alusivo a importância da conscientização, 
prevenção, orientação e combate ao abuso e 
exploração sexual de criança e adolescente”. 
Obs.: Após a leitura, o Projeto de Lei nº 035/2021, 
foi encaminhado às Comissões Competentes. 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO: 
034/2021 - IRAN FRANCISCO BISPO - Fica 
concedido o Diploma de JOVEM INSPIRADOR ao 
Ilustríssimo GABRIEL DE SOUZA BISPO, em 
reconhecimento pelos relevantes serviços 
prestados à comunidade boituvense. 
Obs.: Após a leitura, o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 034/2021, foi encaminhado às 
Comissões Competentes. 
 
035/2021 - COMISSÃO DE FINANÇAS E 
ORÇAMENTO - Dispõe sobre a aprovação das 
Contas da Prefeitura Municipal de Boituva, 
relativas ao exercício de 2.017. 
Obs.: Após a leitura, o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 035/2021, foi encaminhado às 
Comissões Competentes. 
 
PROJETO DE RESOLUÇÃO: 

006/2021 - ANDERSON DAVI NOGUEIRA 
MARTINS - Institui o Programa de Contratação de 
Jovens Aprendizes (PCJA) no âmbito interno da 
Câmara Municipal de Boituva. 
Obs.: Após a leitura, o Vereador Nelson Maciel de 
Góes solicitou a prorrogação do Projeto de 
Resolução nº 006/2021 por uma Sessão 
Ordinária, o pedido do vereador foi colocado em 
votação e aprovado por unanimidade de votos. 
 
 
 
EMENDA À LEI ORGÂNICA: 
002/2021 - NELSON MACIEL DE GÓES, 
ANDERSON DAVI NOGUEIRA MARTINS, IRANI 
APARECIDA MARSON, MARIA CECÍLIA 
PACHECO e RAFAEL ALVES CORREA Altera o 
§ 1° do art. 39 da Lei Orgânica Municipal, referente 
ao calendário de sessões ordinárias da Câmara 
Municipal”. (Iniciando as sessões ordinárias às 
18:00 horas)  
Obs.: Após a leitura, a Emenda à Lei Orgânica nº 
002/2021, foi encaminhada às Comissões 
Competentes. 
 
DA LEITURA DE EXPEDIENTES RECEBIDOS: 
Do Executivo: Protocolo nº 337/2021 – Ofício nº 
183/2021 – PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BOITUVA, referente às Respostas de 
Requerimentos nº 265/2021 a 271/2021, 
273/2021, 275/2021, 276/2021, 277/2021, 
279/2021, 281/20221, 283/2021, 285/2021 e 
286/2021. 
Requer a Concessão de Prazo Suplementar das 
Respostas aos Requerimentos nº 272/2021, 
278/2021, 282/2021 e 284/2021. 
 
Recebidos de Diversos: Ofício nº 043/2021 – 
CDHU/COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE 
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SÃO PAULO, referente à Resposta ao 
Requerimento nº 181/2021. Protocolo nº 344/2021 
– Ofício nº 311/2021/ FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO 
LABRONICI, referente à Resposta ao 
Requerimento nº 313/2021. Protocolo nº 345/2021 
– Ofício nº 312/2021 – FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO 
LABRONICI, referente à Resposta ao 
Requerimento nº 314/2021. Protocolo nº 346/2021 
– Ofício nº 310/2021 – FUNDAÇÃO LUIZ JOÃO 
LABRONICI, referente à Resposta ao 
Requerimento nº 312/2021. Protocolo nº 348/2021 
– Protocolo DER/246478 e 215041/2021 – 
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E 
RODAGENS, referente às Respostas aos 
Requerimentos nº 77/2021 e 113/2021. Protocolo 
nº 354/2021 – Ofício nº 032/2021 – PLATAFORMA 
15 TERMINAIS RODOVIÁRIOS LTDA, referente à 
Resposta ao Requerimento nº 189/2021. 
Protocolo nº 357/2021 – Ofício SGP nº 245/2021 – 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 
SÃO PAULO, comunica a Vossa Excelência, em 
atendimento à Comissão Parlamentar de Inquérito 
criada pelo Ato do Presidente nº 5, de 2020, a 
partir do Requerimento nº 289, de 2019, com a 
finalidade de APURAR IRREGULARIDADES NOS 
CONTRATOS DE QUARTEIRIZAÇÃO praticados 
nos convênios, parcerias, contratos de gestão e 
outros ajustes firmados pelo Governo do Estado 
de São Paulo com o terceiro setor, que aquele 
órgão técnico encerrou suas atividades com a 
aprovação do competente RELÁTORIO FINAL. 
 
DOS REQUERIMENTOS, INDICAÇÕES E 
MOÇÕES APRESENTADAS POR 
VEREADORES: 
AUTORIA DA VEREADORA SANDRA 
APARECIDA DE SOUZA ALVES DA SILVA: 
 
AUTORIA DO VEREADOR TIAGO DE CASTRO 
SOUZA: 

366/2021 - TIAGO DE CASTRO SOUZA - Requer 
saber a respeito de faltas e abstenções nos 
atendimentos nas unidades básicas de saúde, 
centro de especialidades e quaisquer 
atendimentos relacionados à saúde pública 
municipal. 
371/2021 - TIAGO DE CASTRO SOUZA - Com 
base na LEI ESTADUAL Nº 17.337, DE 09 DE 
MARÇO DE 2021 – “Dispõe sobre a capacitação 
escolar de crianças e adolescentes para 
identificação e prevenção de situações de 
violência intrafamiliar e abuso sexual e dá outras 
providências” (anexo), indico a necessidade de 
regulamentação desta em âmbito municipal. 
 
AUTORIA DOS VEREADORES TIAGO DE 
CASTRO SOUZA E ADILSON APARECIDO 
LEITE: 
367/2021 - TIAGO DE CASTRO SOUZA, 
ADILSON APARECIDO LEITE - Requer saber do 
Hospital São Luiz – Fundação Luiz João 
Labronice, dados relacionados a exames e 
cirurgias realizados através do Sistema Único de 
Saúde – SUS e/ou subsidiados pela prefeitura 
municipal. 
368/2021 - TIAGO DE CASTRO SOUZA, 
ADILSON APARECIDO LEITE - Requer saber da 
prefeitura, dados relacionados a atendimentos 
realizados através do Sistema Único de Saúde – 
SUS e/ou subsidiados pela prefeitura municipal no 
Hospital São Luiz – Fundação Luiz João 
Labronice. 
 
AUTORIA DO VEREADOR ADILSON 
APARECIDO LEITE: 
358/2021 - ADILSON APARECIDO LEITE - 
Requer saber do Executivo e Secretaria de Saúde 
a possibilidade de incluir os Agentes de Trânsito 
no grupo prioritário de vacinação contra aa Covid-
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19, visto os mesmos também estarem na linha de 
frente do combate. 
359/2021 - ADILSON APARECIDO LEITE - 
Requer saber do Executivo e Secretaria de Saúde  
a possibilidade de inclusão no grupo prioritário de 
vacina, dos funcionários de outras Secretarias que 
trabalham no suporte a vacinação no sistema 
DRIVE-TRU, devido aos mesmos também ficarem 
expostos ao perigo de contaminação. 
 
AUTORIA DO ANDERSON DAVI NOGUEIRA 
MARTINS: 
372/2021 - ANDERSON DAVI NOGUEIRA 
MARTINS - Requer informações à Secretaria 
Desenvolvimento Social, Cidadania e Inclusão 
acerca da situação dos dependentes químicos no 
Município.  
 
AUTORIA DO VEREADOR ANTONIO JORGE 
PEREIRA NETO: 
373/2021 - ANTONIO JORGE PEREIRA NETO - 
1- Se existe um projeto, planejamento e 
estudo técnico para construção de uma area de 
lazer e recreação no Jardim Planetário.  
2- Qual o impacto financeiro e prazo para inicio e 
termino da referida obra. 
3- Caso não exista. Qual o óbice? 
 
AUTORIA DO VEREADOR FLÁVIO NUNES DE 
LIMA: 
361/2021 - FLÁVIO NUNES DE LIMA - Requer 
seja oficiado ao Senhor Secretário  de Trânsito 
para que informe se existe a possibilidade do 
cumprimento das seguintes indicações, a saber: 
238, 240, 244, 467, 532, 533 e 534,  na medida em 
que servirá para melhorar  a ordenação do trânsito 
além de  contribuir com  o  sucesso na fluição do 
tráfego, na mobilidade urbana e na segurança de 
todos os envolvidos. 

363/2021 - FLÁVIO NUNES DE LIMA - Requer 
seja oficiado ao Senhor Secretário  de Obras  para 
que informe se existe a possibilidade do 
cumprimento das seguintes indicações, a saber:  
241, 242, 245, 375, 381, 458, 459, 517  e 531,  na 
medida em que  essas proposituras visam atender 
os interesses primordiais da população. 
 
AUTORIA DO VEREADOR IRAN FRANCISCO 
BISPO: 
351/2021 - IRAN FRANCISCO BISPO - Gostaria 
de saber se há algum projeto junto ao Conselho 
Tutelar em relação ao trabalho infantil nas ruas e 
semáforos de Boituva e qual o apoio social que 
será dado à estas crianças para as mesmas sejam 
retiradas das ruas. 
370/2021 - IRAN FRANCISCO BISPO - Gostaria 
de saber se existe um órgão fiscalizador que atue 
nos casos de imóveis desocupados em nosso 
município (aguardando venda ou locação), 
imóveis este que podem estar contribuindo para a 
proliferação do mosquito da dengue, além de 
outros insetos.  
 
AUTORIA DA VEREADORA IRANI APARECIDA 
MARSON: 
369/2021 - IRANI APARECIDA MARSON - 
Requer um o estudo de uma rotatória na Avenida 
do Trabalhador bem na entrada e saída do 
Atacadista Spani para melhorias aos condutores. 
 
AUTORIA DO VEREADOR JOELMIR PREREIRA 
CAMARGO: 
362/2021 - JOELMIR PEREIRA CAMARGO - 
Requer informações da empresa AB Colinas sobre 
qual a entidade (Associação) será beneficiada 
com a ação solidária (Troco Solidário), qual a data 
de início desta campanha e qual será o trecho 
compreendido para atendimento desta ação, uma 
vez que não foi possivel atender o pedido de 
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celebrar parceria com a Instituição João Luiz 
Labronici.  
364/2021 - JOELMIR PEREIRA CAMARGO - 
Requer informações do Poder Executivo Municipal 
referente a quais ações vêm sendo tomadas pela 
Secretaria de Segurança Pública e Transido para 
coibir, furtos e vandalimos ocorridos em nosso 
municipio. 
 
AUTORIA DA VEREADORA MARIA CECÍLIA 
PACHECO: 
350/2021 - MARIA CECÍLIA PACHECO - Requer 
informações sobre a fiscalização de vendedores 
ambulantes, para que seja cumprida a Lei 
1.124/97 do Código Tributário Municipal de 
Boituva. 
352/2021 - MARIA CECÍLIA PACHECO - Requer 
informações sobre a possibilidade de incluir no 
contrato com a empresa prestadora de serviços de 
transporte público a fabricação, instalação e 
manutenção dos pontos de ônibus do município, e 
o desenvolvimento de aplicativo que disponibiliza 
aos passageiros todos os itinerários e horários das 
linhas de Ônibus que operam na cidade. 
353/2021 - MARIA CECÍLIA PACHECO - Requer 
saber a possibilidade de ampliar a equipe do 
CRAS e instalar uma unidade de atendimento no 
prédio público localizado ao lado da UBS Santa 
Rita, bem como a possibilidade de criar uma 
equipe itinerante do CRAS para atender as 
comunidades rurais. 
 
AUTORIA DA VEREADORA SANDRA 
APARECIDA DE SOUZA ALVES DA SILVA: 
354/2021 - SANDRA APARECIDA DE SOUZA 
ALVES DA SILVA - Requer ao Executivo 
informações a respeito de planejamento ou 
cronograma da Rede Municipal de Educação 
sobre a perspectiva de retorno gradual ou parcial 
das aulas presenciais. 

355/2021 - SANDRA APARECIDA DE SOUZA 
ALVES DA SILVA - Requer informações a respeito 
da Indicação nº 65/2021, ao qual reitero 
solicitando o planejamento para que seja efetuada 
em imediato a manutenção adequada do 
parquinho infantil localizado entre as Ruas 
Orlando Maciel de Lima e a Carmela Tirabassi 
Coan no bairro Residencial Novo Mundo, em 
atendimento a solicitação de moradores. 
356/2021 - SANDRA APARECIDA DE SOUZA 
ALVES DA SILVA - Requer ao Executivo 
informações sobre a possibilidade para que 
manifeste o interesse junto ao órgão responsável, 
e haja a formalização do convênio para reabertura 
dos postos ACESSA SP nos bairros Novo Mundo 
e Centro, locais que haviam as unidades deste 
programa e a população seja beneficiada. 
357/2021 - SANDRA APARECIDA DE SOUZA 
ALVES DA SILVA - Requer ao Executivo sobre a 
possibilidade para que seja implantado no 
município o acessa sem Fio, ou conecta aqui, ou 
algum programa que disponibilize rede Wi-Fi livre 
(internet gratuita) instalada em pontos específicos, 
tipo lugares públicos como praças ou parques, 
dando a oportunidade de toda população ter 
acesso online em vários pontos da cidade para 
que qualquer cidadão tenha conexão com mais 
informação. 
360/2021 - SANDRA APARECIDA DE SOUZA 
ALVES DA SILVA - Requeiro informações sobre 
como está sendo procedido o atendimento aos 
pacientes que apresentam sintomas 
aparentemente ou não do COVID-19 que chegam 
no Centro de Atendimento e Enfrentamento à 
Covid-19 (CAEC). Se existe um prontuário clinico 
de cada paciente que efetua a triagem e exames 
com as devidas informações sobre cada 
procedimento médico e as medicações indicadas 
e quais são os protocolos de triagem e tratamento 
em pacientes com suspeita de Covid-19. 
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365/2021 - SANDRA APARECIDA DE SOUZA 
ALVES DA SILVA - Requer ao executivo a 
possibilidade para dispor de um espaço com 
internet gratuita (Biblioteca/escola) para os 
estudantes inscritos na Faculdade UNIVESP (que 
estão em vulnerabilidade social) para que tenham 
a oportunidade de estudar e realizar as atividades 
da plataforma virtual na busca por uma formação 
acadêmica e também dispor de transporte coletivo 
nos horários do curso para conduzir os estudantes 
que residem em sítios e que não tem condições 
para locomoção ao Polo. 
Obs.: Todos os Requerimentos foram aprovados 
por unanimidade de votos e encaminhados aos 
Órgãos Competentes. 
  
INDICAÇÕES: 
625/2021 - NELSON MACIEL DE GÓES - Indico, 
que seja dado a uma rua ou a um Prédio Público 
do Município, o nome do senhor Gentil Rodrigues 
de Castilho.    
626/2021 - SANDRA APARECIDA DE SOUZA 
ALVES DA SILVA - Solicita ao Executivo estudar 
a viabilidade para que seja instalado no Parque 
Infantil localizado na Rua Barão do Rio Branco 
esquina com a Rua José Ferriello, um ponto de 
hidratação (bebedouro), lixeiras de coleta seletiva, 
displays de álcool em gel e placas informativas 
para esclarecimentos sobre os protocolos 
sanitários sobre o COVID-19. 
627/2021 - MARIA CECÍLIA PACHECO - Estudar 
a possibilidade de REMOVER VÁRIAS ARVORES 
na estrada do Jerivá (Estrada que dá acesso ao 
Condomínio Portal Dos Lagos). 
628/2021 - MARIA CECÍLIA PACHECO - Estudar 
a possibilidade instalar alambrado em volta da 
Piscina do CIC. 
629/2021 - MARIA CECÍLIA PACHECO - Estudar 
a possibilidade concluir a instalação do parquinho, 

localizado no CIC para uso das crianças atendidas 
pelo CRAS. 
630/2021 - MARIA CECÍLIA PACHECO - Estudar 
a possibilidade de manutenção na calçada que dá 
acesso as salas de atendimento do CRAS, 
localizada no CIC. 
631/2021 - MARIA CECÍLIA PACHECO - Estudar 
a possibilidade de COSNTRUIR RAMPO DE 
ACESSO para deficientes físicos no banheiro 
utilizado pelos usuários do CRAS. 
632/2021 - MARIA CECÍLIA PACHECO - Estudar 
a possibilidade colocar lâmpadas nas salas 
utilizadas pelo CRAS. 
633/2021 - MARIA CECÍLIA PACHECO - Estudar 
a possibilidade de Trocar o Forro de Isopor por 
forro de PVC, trocar as janelas e fechar a divisória 
da recepção até o teto nas salas utilizadas pelo 
CRAS 
634/2021 - NELSON MACIEL DE GÓES - Indico, 
que seja dado a uma rua ou a um Prédio Público 
do Município, o nome do senhor PASTOR JOAO 
AGRIPINO. 
635/2021 - SANDRA APARECIDA DE SOUZA 
ALVES DA SILVA - Solicita ao Executivo estudar 
a viabilidade para que seja instalado lixeiras de 
coleta seletiva na quadra do parquinho localizada 
no Bairro Jardim Primavera, no bairro Terras de 
Santa Cruz. 
636/2021 - IRAN FRANCISCO BISPO - Estudar a 
viabilidade de substituir as lâmpadas queimadas 
da Rua Isaltino Gomes da Silva, nº 90 – Jardim 
São Paulo. 
637/2021 - IRAN FRANCISCO BISPO - Solicita 
estudar a viabilidade de fazer a manutenção e 
colocação regular de cloro na piscina localizada no 
complexo esportivo José Mauro Nogueira, bairro 
Residencial Novo Mundo. 
638/2021 - IRAN FRANCISCO BISPO - Estudar a 
viabilidade de consertar a caixa do bueiro para 
águas pluviais, localizado em frente à Câmara 
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Municipal, Rua Vereador Olímpio de Barros, 100. 
Esta caixa está com a lateral quebrada. 
639/2021 - JOELMIR PEREIRA CAMARGO - 
Solicita para que seja estudada a possibilidade de 
dar denominação a um próprio ou logradouro 
municipal em nome do ilustríssimo vereador 
“WILSON LUCINDO DA SILVA”. 
640/2021 - FLÁVIO NUNES DE LIMA - Estudar a 
viabilidade de INSTALAÇÃO DE PLACA 
(PROIBIDO VIRAR A DIREITA), na rua Vitório 
Picco esquina com a José Afonso Ferriello”. 
641/2021 - IRANI APARECIDA MARSON - Solicito 
uma pintura da faixa de pedestre na Rua Benedita 
Sanson Labronice no Bairro Chácara Labrocine 
nas proximidades JC Tintas. 
642/2021 - IRANI APARECIDA MARSON - Solicito 
à manutenção e reparo do asfalto na rua Cesário 
Mota nas proximidades do Cigano lanches. 
643/2021 - TIAGO DE CASTRO SOUZA - Com 
base na LEI ESTADUAL Nº 17.337, DE 09 DE 
MARÇO DE 2021 – “Dispõe sobre a capacitação 
escolar de crianças e adolescentes para 
identificação e prevenção de situações de 
violência intrafamiliar e abuso sexual e dá outras 
providências” (anexo), indico a necessidade de 
regulamentação desta em âmbito municipal. 
644/2021 - ANTONIO JORGE PEREIRA NETO - 
Estude a possibilidade de ser construída (02) dois 
redutores de velocidade, tipo lombada na Rua 
Antonio Picco uma em frente ao numero 488 e 
outra no numero 530, Jardim Santa Cruz. 
Obs.: Todas as Indicações foram encaminhadas 
aos órgãos competentes. 
 
MOÇÕES: 
104/2021 - SANDRA APARECIDA DE SOUZA 
ALVES DA SILVA - MOÇÃO DE PROFUNDO 
PESAR, pelo falecimento do Reverendo da Igreja 
Evangélica Assembleia de Deus Belém (Campo 

Boituva), o Pastor JOÃO AGRIPINO, ocorrido no 
dia 26 de abril de 2021, aos 76 anos. 
105/2021 - NELSON MACIEL DE GÓES - Uma 
Moção de aplausos aos funcionários da UBS 
PARQUE NOVO MUNDO (UNIDADE BASICA DE 
SAUDE GERSON FERRIELLO) pela notável 
ação, desempenho, dedicação, esforços pela 
competência e pelos serviços prestados aos 
moradores do parque Novo Mundo. 
106/2021 - ADILSON APARECIDO LEITE - Moção 
de aplausos a Sra. JOELMA PEREIRA 
CAMARGO, pelos relevantes serviços prestados a 
comunidade Boituvense. 
107/2021 - SANDRA APARECIDA DE SOUZA 
ALVES DA SILVA - MOÇÃO DE APLAUSOS ao 
Senhor “EMERSON GRANDO DA COSTA, pelos 
relevantes serviços prestados à comunidade 
Boituvense. 
108/2021 - JOELMIR PEREIRA CAMARGO - 
Propomos à mesa, após ouvido o Plenário, seja 
constado em Ata e oficiado à família, uma MOÇÃO 
DE PROFUNDO PESAR, pelo falecimento do 
Senhor WILSON LUCINDO DA SILVA. 
109/2021 - IRAN FRANCISCO BISPO - Uma 
Moção de Aplausos ao jornal CIDADE DE 
BOITUVA pelos relevantes serviços prestados à 
comunidade Boituvense. 
110/2021 - JOELMIR PEREIRA CAMARGO - 
Propomos à mesa, após ouvido o Plenário, seja 
constado em Ata e oficiado à família, uma MOÇÃO 
DE PROFUNDO PESAR, pelo falecimento do 
Senhor  SILAS PONTES. 
111/2021 - JOELMIR PEREIRA CAMARGO - 
Propomos à mesa, após ouvido o Plenário, seja 
constado em Ata e oficiado à família, uma MOÇÃO 
DE PROFUNDO PESAR, pelo falecimento do 
Senhor JOÃO C. MONTEIRO. 
112/2021 - JOELMIR PEREIRA CAMARGO - 
Propomos à mesa, após ouvido o Plenário, seja 
constado em Ata e oficiado à família, uma MOÇÃO 
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DE PROFUNDO PESAR, pelo falecimento da 
Senhora   MARIA DE LOURDES R. DA SILVA. 
113/2021 - JOELMIR PEREIRA CAMARGO - 
Propomos à mesa, após ouvido o Plenário, seja 
constado em Ata e oficiado à família, uma MOÇÃO 
DE PROFUNDO PESAR, pelo falecimento da 
Senhora  MARIA LUCIA VIEIRA. 
114/2021 - JOELMIR PEREIRA CAMARGO - 
Propomos à mesa, após ouvido o Plenário, seja 
constado em Ata e oficiado à família, uma MOÇÃO 
DE PROFUNDO PESAR, pelo falecimento da 
Senhora MARIA EDNA FERRIELO MORO. 
115/2021 - JOELMIR PEREIRA CAMARGO - 
Propomos à mesa, após ouvido o Plenário, seja 
constado em Ata e oficiado à família, uma MOÇÃO 
DE PROFUNDO PESAR, pelo falecimento da 
Senhora DANIELE PONTES. 
116/2021 - JOELMIR PEREIRA CAMARGO - 
Propomos à mesa, após ouvido o Plenário, seja 
constado em Ata e oficiado à família, uma MOÇÃO 
DE PROFUNDO PESAR, pelo falecimento da 
Senhora  MILENE APARECIDA BEHLOK. 
118/2021 - ANDERSON DAVI NOGUEIRA 
MARTINS - Concede uma MOÇÃO DE 
APLAUSOS à Empresa PLANEJAR 
MARCENARIA, pelos relevantes serviços 
prestados à comunidade boituvense. 
119/2021 - JOELMIR PEREIRA CAMARGO - Uma 
MOÇÃO DE APLAUSOS a Ilustríssima “GISLAINE 
APARECIDA MARTINS GARCIA”, pelos 
relevantes serviços prestados. 
120/2021 - MARIA CECÍLIA PACHECO, 
ADILSON APARECIDO LEITE, ANDERSON DAVI 
NOGUEIRA MARTINS, ANTONIO JORGE 
PEREIRA NETO, FLÁVIO NUNES DE LIMA, IRAN 
FRANCISCO BISPO, IRANI APARECIDA 
MARSON, JOELMIR PEREIRA CAMARGO, 
LUCAS MATEOS PEREIRA, NELSON MACIEL 
DE GÓES, RAFAEL ALVES CORREA, SANDRA 
APARECIDA DE SOUZA ALVES DA SILVA, 

TIAGO DE CASTRO SOUZA - Propomos à mesa, 
após ouvido o Plenário, seja constado em Ata e 
oficiado à família, uma MOÇÃO DE PROFUNDO 
PESAR, pelo falecimento da Senhora LÚCIA 
PEREIRA DOS SANTOS 
Obs.: Todas as Moções foram aprovadas por 
unanimidade de votos dos vereadores presentes. 
 
Terminada a Ordem do Dia, é encerrada a 13ª 
Sessão Ordinária, de três de maio de dois mil e 
vinte e um às vinte horas e dez minutos. 

 
 

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, 03 de maio de 

2021. 
 
 
 

 
Joelmir Pereira Camargo 
Presidente da Câmara 

 
 

Rafael Alves Corrêa 
Primeiro Secretário 

 

EXTRATO DE ATA DA 14ª SESSÃO 
ORDINÁRIA REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 
2021. 
Mesa Diretora: Presidente: Joelmir Pereira 
Camargo, Vice-Presidente: Anderson Davi 
Nogueira Martins, 1º Secretário: Rafael Alves 
Corrêa, 2º Secretário: Lucas Mateos Pereira. 
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Vereadores Presentes: Antonio Jorge Pereira 
Neto, Flávio Nunes de Lima, Irani Aparecida 
Marson, Maria Cecília Pacheco, Nelson Maciel de 
Góes, Pedro Teodoro Filho, Sandra Aparecida de 
Souza Alves da Silva e Tiago de Castro Souza. 
Vereadores Ausentes: Anderson Davi Nogueira 
Martins e Adilson Aparecido Leite. 
Às dezoito horas e quinze minutos do dia dez de 
maio de dois mil e vinte e um, deu-se início a 14ª 
Sessão Ordinária de 2021. 
 
DA LEITURA DE EXPEDIENTES RECEBIDOS: 
Do Executivo: Protocolo nº 364/2021 – Ofício nº 
195/2021 – PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BOITUVA, Referente às Respostas de 
Requerimentos nº 272/2021, 278/2021, 284/2021, 
287/2021 a 301/2021, 305/2021, 308/2021, 
309/2021, 311/2021, 315/2021 e 317/2021. 
Requer a Concessão de Prazo Suplementar das 
Respostas aos Requerimentos nº 302/2021, 
318/2021 e 319/2021. Protocolo nº 365/2021 – 
Ofício nº 196/2021 – PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BOITUVA, Referente à Resposta do 
Requerimento nº 316/2021. 
 
Recebidos de Diversos: Protocolo nº 362/2021 – 
PRCC – 132/2021- AB COLINAS, Referente à 
Resposta ao Requerimento nº 231/2021. 
 
DO LEGISLATIVO: 
PROJETO DE LEI: 
036/2021 - SANDRA APARECIDA DE SOUZA 
ALVES DA SILVA - “CRIA O PROGRAMA DE 
CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA 
REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO” 
Obs.: Após a leitura, o Projeto de Lei nº 036/2021, 
foi encaminhado às Comissões Competentes. 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO: 

032/2021 - LUCAS MATEOS PEREIRA - 
"COMENDA EMPREENDEDOR PREFEITO 
OLIMPIO ANDRADE, ao Ilustríssimo Senhor 
BRAULIO BATISTA DENARDI, pelos relevantes 
serviços prestados à comunidade boituvense" 
Obs.: Após a leitura, o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 032/2021, foi encaminhado às 
Comissões Competentes. 
 
DOS REQUERIMENTOS, INDICAÇÕES E 
MOÇÕES APRESENTADAS POR 
VEREADORES (AS): 
 
AUTORIA DO VEREADOR IRAN FRANCISCO 
BISPO: 
376/2021 - IRAN FRANCISCO BISPO - Solicito 
informações quanto ao campo do Votoran, se o 
responsável pelo mesmo já foi notificado para 
providenciar a reforma do muro quebrado e o 
fechamento do túnel, visto que o local se tornou 
esconderijo para indivíduos mal intencionados, 
deixando a população local preocupados com a 
segurança. Além do que este campo, localizado 
na Rua José Franco, 200 - Cidade Jardim, é um 
marco da cidade, necessitando de mais atenção 
realmente. 
 
AUTORIA DA VEREADORA IRANI APARECIDA 
MARSON: 
388/2021 - IRANI APARECIDA MARSON - 
Requer ao Poder Executivo a relação dos exames 
na fila para execução. Relacionar por 
especialidade e data de entrada no sistema.  
389/2021 - IRANI APARECIDA MARSON - 
Requer ao Poder Executivo qual é a possibilidade 
de entendimento junto a Clínica São José, para 
que seja aberta uma entrada exclusiva para 
receber os pacientes que oriundos do Hospital 
São Luiz que vão fazer exames de imagem 
relacionados a COVID-19 e Ultra Som. 



  

 
 

50 

DOEL - EDIÇÃO Nº 210 18 de MAIO de 2021 
 

Poder Legislativo 

Boituva 

390/2021 - IRANI APARECIDA MARSON - 
Requer a manutenção e reparo do asfalto na 
Avenida Antônio Carlos Dalmazzo em frente Posto 
Puericultura no Bairro Terras de Santa Cruz. 
AUTORIA DO VEREADOR JOELMIR PREREIRA 
CAMARGO: 
391/2021 - JOELMIR PEREIRA CAMARGO - 
ENCAMINHA A SECRETARIA DE SAÚDE E 
SOLICITA INFORMAÇÕES REFERENTE A 
POSSIBILIDADE DE O MUNICIPIO FAZER 
SOLICITAÇÃO AO MINISTÉRIO A SAÚDE DE 
UM APARELHO DE RAIO X CONFORME 
INDICADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE 
ATRAVÉS DE DESPACHO ANEXO. 
 
AUTORIA DO VEREADOR LUCAS MATEOS 
PEREIRA: 
306/2021 - LUCAS MATEOS PEREIRA - “Requer 
informações acerca das Câmeras de 
Monitoramento de Segurança localizadas em 
alguns pontos da cidade”. 
307/2021 - LUCAS MATEOS PEREIRA - “Requer 
informações acerca da Indicação nº 456/2021 feita 
na sessão de 22/03/2021 que trata da tampagem 
em buracos ou recapeamento na rua Nicolau 
Vercellino, bairro Centro”. 
341/2021 - LUCAS MATEOS PEREIRA - “Requer 
informações acerca da falta de medicamentos nos 
postos de saúde e na farmácia Municipal”. 
386/2021 - LUCAS MATEOS PEREIRA - “Requer 
informações acerca da Indicação nº 97 feita na 
sessão de 25/01/2021 que trata viabilidade de um 
redutor de velocidades tipo lombada na Alameda 
Tropical, no bairro Tropicalia Park”. 
 
AUTORIA DA VEREADORA MARIA CECÍLIA 
PACHECO E DO VEREADOR ANTONIO JORGE 
PEREIRA NETO: 
379/2021 - MARIA CECÍLIA PACHECO, 
ANTONIO JORGE PEREIRA NETO - Requer 

saber se o município de Boituva está cadastrado 
para receber os medicamentos dos programas de 
responsabilidade estadual oferecidos pela FURP 
(Fundação para o Remédio Popular). 
381/2021 - MARIA CECÍLIA PACHECO, 
ANTONIO JORGE PEREIRA NETO - Requer 
saber se há possibilidade de instalar uma 
Farmácia Municipal no Hospital São Luiz, que 
permaneça aberta 24 horas inclusive em finais de 
semana e feriados, atendendo os munícipes que 
passam em Consulta Médica no Pronto Socorro. 
 
AUTORIA DO VEREADOR RAFAEL ALVES 
CORREA: 
377/2021 - RAFAEL ALVES CORREA - Requer 
informações do Executivo, quanto a execução, ou 
NÃO, das Emendas Impositivas apresentadas e 
aprovadas pelos vereadores desta Casa, para os 
Exercícios de 2020 e 2021 do Orçamento 
Municipal, conforme os §§ 6°B a 6°J do art. 133 da 
Lei Orgânica Municipal, incluídos pela Emenda à 
Lei Orgânica n° 1, em 14 de maio de 2019. 
380/2021 - RAFAEL ALVES CORREA - Requer 
informações do Executivo, quanto a criação, 
regulamentação e gestão do Fundo Municipal do 
Idoso, conforme previsto na Lei Municipal n° 
2.743, de 8 de janeiro de 2020. 
 
AUTORIA DA VEREADORA SANDRA 
APARECIDA DE SOUZA ALVES DA SILVA: 
374/2021 - SANDRA APARECIDA DE SOUZA 
ALVES DA SILVA - Requer ao Executivo a 
possibilidade de disponibilizar mais fiscais para 
que seja procedida fiscalização, notificação e 
autuação dos terrenos mais vezes ao ano, e os 
terrenos e lotes sejam mantidos limpos como 
determina a lei municipal, considerando a 
quantidade de objetos que são despejados nos 
terrenos não edificados, podendo atrapalhar o 
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resultado do trabalho dos agentes da dengue pois 
estes podem servir de criadouros do mosquito. 
375/2021 - SANDRA APARECIDA DE SOUZA 
ALVES DA SILVA - Requer ao Executivo 
informações sobre o acolhimento aos pacientes 
que apresentam sintomas aparentemente de 
dengue e como é efetuada a confirmação deste 
resultado; Quais são os protocolos sanitários que 
os agentes da dengue realizam para preservar sua 
saúde, considerando que visitam muitos 
criadouros; Se há equipamentos de EPI´S 
suficientes, disponíveis e adequados para os 
agentes de dengue usarem durante a aplicação 
dos inseticidas para o combate à proliferação do 
mosquito Aedes Aegypti; Quais são os 
equipamentos de EPI´S utilizados pelos agentes 
de dengue do município; Quantas residências já 
foram realizadas visitas para orientação e vistoria 
sobre as causas e consequências do mosquito da 
dengue; Quantos casos foram registrados 
positivados para dengue e quantos estão sob 
suspeita aguardando resultado do exame; Em 
qual ou quais locais é efetuado o exame gratuito 
que avalia a doença dengue. 
378/2021 - SANDRA APARECIDA DE SOUZA 
ALVES DA SILVA - Reitero o requerimento 
n°247/2021 considerando que a resposta recebida 
não condiz com o solicitado, portanto solicito 
novamente informações sobre a possibilidade do 
Executivo realizar o agendamento das consultas 
de ginecologista em qualquer UBS do município, 
considerando que as mulheres tenham o direito de 
escolher o profissional desejado, aquele 
especialista ao qual já realiza um 
acompanhamento clinico pessoal, ao qual a 
mulher tenha segurança e confiança ao ser 
examinada. 
 
AUTORIA DO VEREADOR TIAGO DE CASTRO 
SOUZA: 

387/2021 - TIAGO DE CASTRO SOUZA - Solicita 
saber quais ações a prefeitura tem tomado a 
respeito de situação de proliferação de 
escorpiões, mosquitos Aedes aegypti, e outras 
pragas no bairro Santa Cruz. 
 
COMISSÃO PERMANENTE DE EDUCAÇÃO 
INFÂNCIA E JUVENTUDE: 
382/2021 - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 
INFÂNCIA E JUVENTUDE, MARIA CECÍLIA 
PACHECO, IRANI APARECIDA MARSON, 
SANDRA APARECIDA DE SOUZA ALVES DA 
SILVA - Requer informações sobre as 
necessidades pleiteadas pelo Conselho Tutelar, 
no que se refere ao desenvolvimento das ações 
voltadas as crianças e adolescentes que tem seus 
direitos violados, requer também informações 
junto aos setores responsáveis (CREAS) que 
ajudam na resolução dos problemas. 
Obs.: Todos os Requerimentos foram aprovados 
por unanimidade de votos e encaminhados aos 
Órgãos Competentes. 
  
INDICAÇÕES: 
614/2021 - LUCAS MATEOS PEREIRA - Estudar 
a viabilidade de TAMPAGEM DE BURACO na 
Rua Antônio Penati, próximo ao número 193, 
parque residencial Novo Mundo.  
645/2021 - IRAN FRANCISCO BISPO - Estudar a 
viabilidade fazer a poda de árvores localizadas na 
Rua João Sônego, próximo ao número 50. Foto 
anexa.  
646/2021 - MARIA CECÍLIA PACHECO - Estudar 
a possibilidade de instalar placa de proibido 
estacionar e ou pintar a faixa amarela nas ruas 
Abdo Macruz com rua Maria Amélia de Castro 
Domingues em frente e ao lado do Mercado 
Miranda, Bairro Terras de Santa Cruz. 
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647/2021 - MARIA CECÍLIA PACHECO - Estudar 
a possibilidade de transformar a rua Porto Feliz e 
a rua Sorocaba em via de mão única. 
648/2021 - MARIA CECÍLIA PACHECO - Realizar 
estudo para sinalização de solo ou rotatória na rua 
Honorina Sartorelli Fortuna, entrada do Bairro 
Novo Mundo. 
649/2021 - MARIA CECÍLIA PACHECO - Realizar 
estudo para instalação de lombada redutora de 
velocidade na Avenida Alexandria Bertoldi 
Vercelino, próximo ao cruzamento com a rua 
Benedito Galvão de Oliveira, bem como pintar 
faixa de pedestre na mesma Avenida antes e 
depois da rua Benedito Galvão der Oliveira. 
650/2021 - LUCAS MATEOS PEREIRA - Estudar 
a viabilidade de fazer PINTURA DAS GUIAS e 
DEMARCAÇÃO DE SOLO das principais 
avenidas do Município.   
651/2021 - LUCAS MATEOS PEREIRA - Estudar 
a viabilidade de MANUTENÇÃO na rua Adélia 
Morechi Caldana, bairro Jardim São Paulo.  
652/2021 - LUCAS MATEOS PEREIRA - Estudar 
a viabilidade de MANUTENÇÃO nas estradas 
rurais do bairro Santa Adélia, bem como a Ponte 
de interligação do bairro. . 
653/2021 - TIAGO DE CASTRO SOUZA - Indico a 
necessidade de reparo URGENTE da grade do 
portão de entrada da C.E.I. Josefina Franco Primo 
(fotos anexas) e limpeza do entorno. 
654/2021 - LUCAS MATEOS PEREIRA - Estudar 
a viabilidade da instalação de REDUTOR DE 
VELOCIDADE, TIPO LOMBADA, na Rua Tereza 
Demarchi Marcusso, bairro Água Branca Bettini. 
655/2021 - TIAGO DE CASTRO SOUZA - Indico a 
necessidade de colocação de lixeiras no Centro 
Esportivo Roque Riello – Parque Novo Mundo, e 
limpeza do entorno.  656/2021 - TIAGO DE 
CASTRO SOUZA - Indico a necessidade de a 
Secretaria de Saúde considerar a retomada do 

sistema de agendamento para a ação de 
vacinação contra COVID-19. 
657/2021 - FLÁVIO NUNES DE LIMA - Estudar a 
viabilidade de oficiar à Polícia Militar do Estado de 
São Paulo, bem como a Guarda Civil Municipal, a 
fim de intensificar o patrulhamento nas imediações 
da feira livre de domingo e no Centro de 
Puericultura no bairro Terras de Santa Cruz. 
658/2021 - FLÁVIO NUNES DE LIMA - Estudar a 
viabilidade de instalação de REDUTOR DE 
VELOCIDADE, tipo LOMBADA ou FAIXA 
ELEVADA, próximo a Congregação Cristã no 
Brasil, na Rua Rodrigo Holtz, n.º 866 – Jardim 
Santa Cruz. 
659/2021 - FLÁVIO NUNES DE LIMA - Estudar a 
viabilidade de instalação de REDUTOR DE 
VELOCIDADE, tipo LOMBADA ou FAIXA 
ELEVADA, na rua João Francisco de Oliveira, n.º 
1930 – Parque das Árvores. 
660/2021 - IRAN FRANCISCO BISPO - Estudar a 
viabilidade retornar com as escadas de acesso no 
caminhódromo da Avenida Brasil, como era 
anteriormente, ligando as duas pistas de 
caminhada e estas, à pista-rodovia ao lado, assim 
também como uma faixa de pedestre nesta última 
pista em frente ao PECOFE. 
661/2021 - IRAN FRANCISCO BISPO - Estudar a 
viabilidade implantar um semáforo no cruzamento 
da Rua Guilherme Primo com a Travessa 
Bandeirantes, visto o alto fluxo de veículos neste 
local. 
662/2021 - IRANI APARECIDA MARSON - Estudo 
viabilidade que seja procedida limpeza dos 
bueiros na Rua Alexandrina Vercelino dos dois 
lados nas proximidades do União Lava Rápido no 
Bairro Parque Novo Mundo. 
663/2021 - IRANI APARECIDA MARSON - Solicito 
à manutenção na rotatória na entrada que dá 
acesso Bairro De Lorenzi. 
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Obs.: Todas as Indicações foram encaminhadas 
aos órgãos competentes. 
 
MOÇÕES: 
122/2021 - NELSON MACIEL DE GÓES - Uma 
Moção de Aplausos a Doutora Bianca Scaduto 
Pelegrini. 
123/2021 - MARIA CECÍLIA PACHECO - Moção 
de aplausos a Dra. Claudenice Manfrin pelos 
relevantes serviços prestados ao município de 
Boituva. 
124/2021 - IRAN FRANCISCO BISPO - uma 
MOÇÃO DE PROFUNDO PESAR, pelo 
falecimento da Sra MARIA DE FÁTIMA DOS 
SANTOS FREIRE DOURADO (Mara dos 
Salgadinhos), ocorrido no dia 04 maio de 2021. 
125/2021 - IRAN FRANCISCO BISPO - Moção de 
Aplausos à AGROPECUÁRIA BUENO pelos 
relevantes serviços prestados à comunidade 
Boituvense. 
126/2021 - SANDRA APARECIDA DE SOUZA 
ALVES DA SILVA - MOÇÃO DE APLAUSOS para 
Barbearia “GARAGE BARBER SHOP”, localizado 
na Rua Thomaz Cardoso nº 237, no bairro Vila 
Ginasial, que tem como proprietário o Senhor Luís 
Augusto dos Santos, pelos relevantes serviços 
prestados à comunidade Boituvense. 
128/2021 - LUCAS MATEOS PEREIRA - Uma 
"MOÇÃO DE APLAUSOS" ao médico 
fisioterapeuta “DOUTOR LEANDRO BARROS”.  
129/2021 - FLÁVIO NUNES DE LIMA - UMA 
Moção de Aplausos à LOJA CANCIAN Artigos 
Esportivos, representada pelo Senhor Jonas 
Mateus Cancian e a toda Família Cancian, pelos 
relevantes serviços prestados à comunidade 
Boituvense. 
130/2021 - IRANI APARECIDA MARSON - Uma 
MOÇÃO DE APLAUSOS à IVONE APARECIDA 
LEME LISBOA pelos relevantes serviços 
prestados ao município. 

131/2021 - JOELMIR PEREIRA CAMARGO - Uma 
MOÇÃO DE APLAUSOS a Ilustríssima “CARLA 
DA ROCHA CARVALHO COSTA”, pelos 
relevantes serviços prestados. 
Obs.: Todas as Moções foram aprovadas por 
unanimidade de votos dos vereadores presentes. 
 
ORDEM DO DIA: 
PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO 
JUSTIÇA E REDAÇÃO: 
Parecer da Comissão de Constituição Justiça e 
Redação ao Projeto de Lei 012/2021 - Dispõe 
sobre reconhecimento de Igrejas, Templos 
Religiosos de qualquer culto e as Comunidades 
Missionárias como atividades essenciais ao 
Município de Boituva em tempos de crise 
ocasionadas por caso fortuito ou de força maior. 
Obs.: o Parecer da Comissão de Constituição 
Justiça e Redação ao Projeto de Lei 012/2021 foi 
rejeitado por 8 votos favoráveis e 3 votos 
contrários dos vereadores presentes. 
 
PROJETO DE LEI: 
Projeto de Lei 012/2021 - Dispõe sobre 
reconhecimento de Igrejas, Templos Religiosos de 
qualquer culto e as Comunidades Missionárias 
como atividades essenciais ao Município de 
Boituva em tempos de crise ocasionadas por caso 
fortuito ou de força maior. 
 
 
PROJETO DE RESOLUÇÃO: 
006/2021 - ANDERSON DAVI NOGUEIRA 
MARTINS - Institui o Programa de Contratação de 
Jovens Aprendizes (PCJA) no âmbito interno da 
Câmara Municipal de Boituva. 
Obs.: O Vereador Nelson Maciel de Góes solicitou 
a prorrogação do Projeto de Resolução nº 
006/2021 por três Sessões Ordinárias, o pedido do 
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vereador foi colocado em votação e aprovado por 
unanimidade de votos. 
 
Terminada a Ordem do Dia, é encerrada a 14ª 
Sessão Ordinária, de dez de maio de dois mil e 
vinte e um às vinte horas e cinqüenta e um 
minutos. 
 
 
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, 10 de maio de 
2021. 

 
Joelmir Pereira Camargo 
Presidente da Câmara 

 
 

Rafael Alves Corrêa 
Primeiro Secretário 

 
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ESPECIAL EM 
10 DE MAIO DE 2021. 
Mesa Diretora: Presidente: Joelmir Pereira 
Camargo, Vice-Presidente: Anderson Davi 
Nogueira Martins, 1º Secretário: Rafael Alves 
Corrêa, 2º Secretário: Lucas Mateos Pereira. 
Vereadores Presentes: Adilson Aparecido Leite, 
Antonio Jorge Pereira Neto, Flávio Nunes de Lima, 
Irani Aparecida Marson, Maria Cecília Pacheco, 
Nelson Maciel de Góes, Pedro Teodoro Filho, 
Sandra Aparecida de Souza Alves da Silva e Tiago 
de Castro Souza. 
Vereadores Ausente: Anderson Davi Nogueira 
Martins e Adilson Aparecido Leite. 
 

Às dezoito horas e quinze minutos do dia oito de 
março de dois mil e vinte e um, deu-se início a 
Sessão Especial de 2021. 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO:  
035/2021 - COMISSÃO DE FINANÇAS E 
ORÇAMENTO - Dispõe sobre a aprovação das 
Contas da Prefeitura Municipal de Boituva, 
relativas ao exercício de 2.017. 
Obs.: O Projeto de Decreto Legislativo 035/2021 
foi aprovado por unanimidade de votos dos 
vereadores presentes. 
 
Terminada a votação, é encerrada a Sessão 
Especial, de dez de maio de dois mil e vinte e um 
às vinte horas e trinta e três minutos. 

 
 

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, 10 de maio de 
2021. 

 
 
 

Joelmir Pereira Camargo 
Presidente da Câmara 

 
 

Rafael Alves Corrêa 
Primeiro Secretário 

 
EXTRATO DA ATA DA 5ª REUNIÃO DA 

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E 

PROTEÇÃO AOS ANIMAIS.  
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No DÉCIMO SÉTIMO DIA DO MÊS DE MAIO DO 

ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM, ÀS QUINZE 

HORAS E TRINTA MINUTOS (17/05/2021 às 

15h30min), sala “Luiz Grando”, com a presença 

dos Senhores Vereadores(a) Irani Aparecida 

Marson, Rafael Alves Correa, e Lucas Mateos 

Pereira. Havendo número regimental, a 

Presidente da Comissão, Vereadora Irani 

Aparecida Marson, declarou aberta a reunião, 

agradecendo a presença de todos os Senhores 

Vereadores. Dando início aos trabalhos, a 

Presidente com a anuência do vice-Presidente e 

do Membro declararam aberta a reunião, 

agradecendo a presença de todos os Senhores 

Vereadores. Dando início aos trabalhos, a 

Presidente saudou a todos onde demostrou que 

não haviam proposituras que necessitassem de 

análise e parecer desta comissão, sendo assim se 

encerrou a reunião 

 

Sala de Comissões, 17 de maio de 2.021. 

 

 

 

Irani Aparecida Marson 

Presidente 

             

 

 

    

                  Rafael Alves Corrêa       

Vice-Presidente 

 

 

 

 

Lucas Mateos Pereira 

Membro 

 

LEI Nº 2.814, DE 17 DE MAIO DE 2021 

“Consolida a legislação acerca da estrutura de 

pessoal da Câmara do Município de Boituva, 

Estado de São Paulo e dá outras providências”. 

 

 

JOELMIR PEREIRA CAMARGO, Presidente 

da Câmara Municipal de Boituva, Estado de São 

Paulo, no uso de suas atribuições legais, 

 

FAÇO SABER QUE A CÂMARA 

MUNICIPAL MANTEVE E EU PROMULGO, 

NOS TERMOS DO ARTIGO 29, INCISO IV, 

DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, A 

SEGUINTE LEI: 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1° O regime jurídico adotado pela 

Câmara do Município de Boituva é do Estatuto dos 

Servidores Públicos do Município de Boituva. 

§ 1° É assegurada isonomia de vencimento 

para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas 
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da Câmara e da administração direta do Município, 

ressalvadas as vantagens de caráter pessoal e as 

relativas à natureza, ao grau de responsabilidade, à 

complexidade dos cargos componentes de cada 

carreira ou ao local de trabalho, na forma desta Lei. 

§ 2° São aplicáveis aos servidores da Câmara 

do Município de Boituva as revisões gerais de 

remuneração bem como os direitos e vantagens 

concedidos por lei aos servidores da administração 

direta do Município de Boituva. 

 

CAPÍTULO II 

DAS RELAÇÕES DE TRABALHO E DA 

ORGANIZAÇÃO DO QUADRO DE 

PESSOAL 

Art. 2° As relações de trabalho e o quadro dos 

servidores Públicos da Câmara do Município de 

Boituva obedecerão à classificação, o regimento, 

os requisitos e demais disposições estabelecidas na 

presente Lei. 

 

Art. 3° O Quadro de Pessoal da Câmara do 

Município de Boituva é integrado por cargos de 

provimento efetivo e de provimento em comissão, 

bem como por funções de confiança, na forma 

desta Lei. 

§ 1° Os cargos de provimento efetivo são 

aqueles em que o ingresso no serviço público se dá 

mediante concurso público de provas ou de provas 

e títulos. 

§ 2° Os cargos de provimento em comissão 

são os de livre nomeação e exoneração pela Mesa 

Diretora. 

§ 3° As funções de confiança serão exercidas 

exclusivamente por servidores ocupantes de cargo 

efetivo, mediante livre designação e exoneração 

pela Mesa Diretora. 

Art. 4° O Quadro de Pessoal da Câmara do 

Município de Boituva divide-se em: 

I – Quadro de Cargos de Provimento Efetivo; 

II – Quadro de Cargos de Provimento em 

Comissão; 

III – Quadro de Cargos em Extinção na 

Vacância; 

IV – Quadro de Funções de Confiança. 

 

CAPÍTULO III 

DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

Art. 5° O Quadro de Cargos de provimento 

efetivo é composto pelos cargos com denominação, 

número, carga horária e exigência de escolaridade, 

descritos no Anexo III, que é parte integrante desta 

Lei Complementar. 
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§ 1° A escala básica de vencimento dos 

cargos de provimento efetivo, contendo os 

vencimentos iniciais das carreiras, é definido no 

Quadro de Referência contido no item “A” do 

Anexo VI desta Lei. 

§ 2° A composição da tabela básica de 

vencimentos por meio da escala constituída de 

classes numéricas, é representada por números, 

onde indicará na ordem crescente, o maior grau de 

responsabilidade do cargo e o padrão, constituído 

por letras do alfabeto, onde a letra “A” 

corresponderá ao valor da classe sem qualquer 

acréscimo, sendo as demais com acréscimo de 5% 

(cinco por cento) de uma sobre a outra, até a letra 

“F” que é o limite máximo. 

§ 3° A classe refere-se ao cargo. 

 

§ 4° O padrão refere-se ao servidor público e 

levará em conta o tempo de serviço. 

§ 5° O conjunto de classe e padrão constitui 

o padrão de vencimentos contido no quadro de 

Evolução da Carreira disposto no item “b” do 

Anexo VI desta Lei. 

§ 6° As atribuições dos cargos de provimento 

efetivo são as definidas no Anexo VIII desta Lei. 

 

CAPÍTULO IV 

DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM 

COMISSÃO 

Art. 6° O Quadro de cargos de provimento 
em comissão, cujas funções destinam-se apenas às 

atribuições de direção, chefia e assessoramento, é 

composto pelos cargos com denominação, número, 

carga horária e exigência de escolaridade, descritos 

no Anexo IV desta Lei, cujas funções  

§ 1° A escala básica de vencimento dos 

cargos de provimento em comissão é a definida no 

Anexo VII desta Lei. 

§ 2° As atribuições dos cargos de provimento 

em comissão são as definidas no Anexo IX desta 

Lei. 

 

CAPÍTULO V 

DA VACÂNCIA DE CARGOS PÚBLICOS 

Art. 7° O Quadro de cargos em extinção na 

vacância é composto pelos cargos efetivos a serem 

extintos quando vagarem, com denominação, 

número, carga horária e exigência de escolaridade, 

descritos no Anexo II, que é parte integrante desta 

Lei. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA 
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Art. 8° As Funções de Confiança serão 

exercidas por servidor de carreira, de livre 

designação e exoneração pela Mesa Diretora.  

Art. 9º As Funções de Confiança do Quadro 
de Pessoal da Câmara do Município de Boituva 

destinam-se apenas às atribuições de direção, 

chefia e assessoramento. 

 

§ 1° A denominação, requisitos para 

designação e retribuição pecuniária das Funções de 

Confiança são as definidas no Anexo V desta Lei. 

 

§ 2° As atribuições das Funções de Confiança 

são as definidas no Anexo X desta Lei. 

 

Art. 10.  O ocupante de função de confiança 

submete-se a regime de dedicação integral ao 

serviço público, observadas as disposições legais, 

podendo ser convocado sempre que houver 

interesse da Administração. 

 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E 

TRANSITÓRIAS 

Art. 11.  Ficam extintos todos os cargos de 

provimento efetivo ou em comissão e funções de 

confiança ou gratificadas, criados até a data da 

vigência da presente Lei e que não estejam 

expressamente previstos nos Anexos III, IV e V. 

Art. 12.  O servidor, quando investido para 
cargo em comissão ou função de confiança, poderá 

optar pelo vencimento correspondente ou pela 

remuneração de seu cargo efetivo. 

Parágrafo único.  Na hipótese de o cargo em 

comissão ou a função de confiança ser ocupado por 
servidor do Quadro de Cargos Efetivo, cujo cargo 

de origem tenha vencimento maior que o do cargo 

em comissão, o servidor poderá optar entre o 

recebimento dos vencimentos de seu cargo de 

origem, ou por um acréscimo de 30% (trinta por 

cento) sobre o vencimento do cargo em comissão. 

Art. 13.  Todo servidor que vier a ocupar 

cargo ou função em comissão terá resguardado seu 

direito, quando do retorno ao exercício do emprego 

efetivo. 

Art. 14.  É vedado atribuir ao servidor 

público encargos ou serviços diferentes dos 

próprios de sua carreira ou cargo, salvo as 

designações para participação em comissões ou 

atividades temáticas. 

Art. 15.  A nomeação em cargo ou emprego 

de carreira, quando decorrente de concurso público 

e criação de Quadro, dar-se-á sempre na referência 

inicial da carreira. 
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Art. 16.  Por motivo de crença religiosa ou de 

convicção filosófica ou política, o servidor não 

poderá ser privado de quaisquer dos seus direitos, 

sofrer discriminação em sua vida funcional, nem se 

eximir do cumprimento de seus deveres. 

Art. 17.  São partes integrantes desta Lei os 

Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, e X. 

Art. 18.  Ficam revogadas todas as demais 

disposições em contrário. 

Art. 19.  Esta Lei entrará em vigor na data de 

sua publicação. 

 

 

 

 

 

 

Câmara Municipal de Boituva, 17 de maio 

de 2021. 

 

 

Joelmir Pereira Camargo 

Presidente 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

QUADRO DE CARGOS TRANSFORMADOS 

Nomenclatura Anterior Nomenclatura Atual 

Coordenador financeiro e contábil Analista de Contabilidade e Finanças 

Vigia 
Agente de Serviços Operacionais 

Ajudante Geral 

Advogado Analista Jurídico 

Analista Administrativo Agente Administrativo 
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Analista Legislativo Agente Legislativo 

Recepcionista Assistente Administrativo 

 

ANEXO II 

QUADRO DE CARGOS EM EXTINÇÃO NA VACÂNCIA - PROVIMENTO EFETIVO  

Nomenclatura Requisitos Básicos Carga Horária Quantidade 

Chefe Legislativo 
Nível superior completo 

- Ciências Jurídicas 
Integral 01 

Chefe Administrativo 

Nível superior completo 

- Administração de 
Empresas 

Integral 01 

Analista Financeiro e 
Contábil 

Nível superior completo 
e registro no CRC 

40h 02 

Copeira 
Nível fundamental 

completo 
40h 01 

Atendente Legislativo Nível médio completo 40h 01 

Encarregado de 

almoxarifado e manutenção 

Geral 

Nível médio completo 40h 10 

Escriturário Nível médio completo 40h 01 

  

ANEXO III 

QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

 

Nomenclatura Requisitos Mínimos Carga Horária Quant. Ref. 

Agente Administrativo Nível superior completo 40h 02 2 

Agente Legislativo Nível superior completo 40h 02 2 
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Agente de Serviços 

Operacionais 
Nível fundamental completo 40h 08 5 

Analista de Contabilidade 

e Finanças 

Nível superior completo e registro no 

CRC 
40h 01 1 

Analista Jurídico 
Nível superior completo e registro na 

OAB 
20h 01 3 

Assistente administrativo Nível médio completo 40h 05 4 

Motorista Nível Médio completo e CNH cat. D 40h 02 4 

Agente de Contabilidade 

e Finanças  

Nível superior completo e registro no 

CRC 
40h 01 2 

 

ANEXO IV 

QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 

 

Nomenclatura Requisitos Básicos Carga Horária Quantidade Referência 

Assessor I  Nível superior completo 
Regime de 

dedicação integral 
13 C 

Assessor II   Nível superior completo 
Regime de 
dedicação integral 

01 C 

Assessor de 

Comunicação 

Nível Superior Completo de 

graduação ou pós-graduação em 

Comunicação Social 

Regime de 

dedicação integral 
01 C 

Secretário Geral Nível Superior Completo 
Regime de 

dedicação integral 
01 A 

 

 

ANEXO V 

QUADRO DE FUNÇÕES DE CONFIANÇA – PROVIMENTO EM COMISSÃO 

Nomenclatura Requisitos Básicos Jornada semanal Quantidade Ref. 
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Diretor de Departamento 

Ser servidor público 

efetivo e apresentar no 

ato da nomeação 

certificado de nível 

superior. 

Regime de dedicação 

integral 
03 B 

 

 ANEXO VI 

TABELA DE REFERÊNCIA E VENCIMENTOS – CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

 

A) Quadro de Referências 

Ref. Vencimento Inicial 

1 R$ 6.607,71 

2 R$ 4.182,86 

3 R$ 3.485,72 

4 R$ 2.091,43 

5 R$ 1.742,86 

6 R$ 1.274,61 

 

B) Quadro de Evolução na Carreira 

Padrão 
A B C D E F 

Classe 

1 Inicial  + 5% sobre A + 5% sobre B + 5% sobre C + 5% sobre D + 5% sobre E 
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ANEXO VII 

TABELA DE REFERÊNCIA E 

VENCIMENTOS – CARGOS DE 

PROVIMENTO EM COMISSÃO  

 

 

 

 

 

 

ANEXO VIII 

ATRIBUIÇÃO DAS ATIVIDADES - CARGOS 

DE PROVIMENTO EFETIVO 

AGENTE ADMINISTRATIVO 

Forma de Provimento: Efetivo, mediante 

aprovação em concurso público. 

Requisitos: Ser maior de 18 (dezoito) anos; 

estar em pleno gozo de seus direitos civis e 

políticos e estar quite com o serviço militar 

(quando for o caso). 

Escolaridade: Diploma, devidamente 

registrado, de conclusão de curso de nível 

superior, fornecido por instituição de ensino 

superior reconhecida pelo Ministério da 

Educação (MEC). 

Carga horária: 40 (quarenta) horas 

semanais. 

Atribuições: Planejamento e execução de 

tarefas que envolvam as atividades da área de 

administração, propondo metodologias e 

promovendo a racionalização de serviços; 

Sugerir treinamentos e reciclagens a partir de 

processo objetivo de avaliações periódicas de 

desempenho, visando contribuir para o 

desenvolvimento qualitativo de recursos 

humanos da Câmara Municipal; Examinar a 
situação dos órgãos da Câmara para efeito de 

determinação da espécie e do número de 

cargos e funções exigidas pela execução dos 

trabalhos; Promover a administração e a 

fiscalização de pessoal, em consonância com 

a política de recursos humanos estabelecidos 

pela Câmara, sistema de compensação de 

horas e demais atividades correlatas; Redigir 

correspondências e outros atos 

administrativos do Departamento 

Administrativo; Promover a administração e 
a fiscalização de material e patrimônio em 

uso pelo Legislativo, cuidando de sua 

manutenção e depreciação: Coordenar a 

guarda, organização e administração de 

suprimentos em almoxarifado e a racional 

utilização de materiais de escritório, limpeza, 

copa/cozinha, entre outros; Oferecer subsídio 

a Secretaria Geral, para tomada de decisões 

em sua área de atuação; Elaborar, registrar e 

fazer publicar os atos da administração; 
Elaborar processos administrativos internos 

de compras, licitações e administração de 

pessoal; manter atualizado o cadastro de 

fornecedores da Câmara; controlar os prazos 

de entrega de materiais e suprimentos; 

manter em perfeita ordem de armazenamento 

Ref. Vencimento 

A R$ 8.264,20 

B R$ 5.079,68 

C R$ 3.440,00 
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e conservação os materiais de consumo da 

Câmara; receber e conferir as notas de 

entrega e as faturas dos fornecedores com as 

declarações de recebimento e aceitação dos 

materiais; elaborar as requisições de compras 

de materiais; organizar e controlar as 

atividades de protocolo, almoxarifado, 

telefonia, transporte, manutenção, segurança, 

informática, arquivo e correspondência da 
Câmara Municipal; executar outras 

atividades correlatas que lhe forem 

determinadas, de acordo com as necessidades 

da Câmara Municipal. 

 

 

AGENTE LEGISLATIVO 

Forma de Provimento: Efetivo, mediante 

aprovação em concurso público. 

Requisitos: Ser maior de 18 (dezoito) anos; 

estar em pleno gozo de seus direitos civis e 

políticos e estar quite com o serviço militar 

(quando for o caso). 

Escolaridade: Diploma, devidamente 
registrado, de conclusão de curso de nível 

superior, fornecido por instituição de ensino 

superior reconhecida pelo Ministério da 

Educação (MEC). 

Carga horária: 40 (quarenta) horas 

semanais. 

Atribuições: Desenvolver e executar 

trabalhos na área do processo legislativo; 

promover estudos e prestar assistência 

técnica na formulação e análise de 

proposições e outros documentos do 

processo legislativo; análise, pesquisa e 

informação instrutiva do processo 

legislativo; receber, protocolar, numerar, 

distribuir e controlar a movimentação de 
documentos, processos e proposituras do 

legislativo; controlar a observância dos 

prazos regimentais referente ao trâmite de 

proposituras; registrar, classificar e manter 

atualizado a numeração, o cadastro e o 

trâmite dos dados do processo legislativo em 

sistema informatizado; registrar, classificar e 

organizar os documentos do processo 

legislativo, despachando e promovendo o 

arquivamento; anexar, desanexar e 

desentranhar documentos de proposituras; 
acompanhar, registrar e classificar a 

tramitação das proposições em sistema 

informatizado; elaborar ofícios para expedir 

as proposituras aprovadas pelo legislativo; 

elaborar e redigir atas, pautas e demais 

documentos inerentes ao processo 

legislativo; zelar pelos documentos do 

arquivo da Câmara; remeter aos Vereadores, 

durante as sessões plenárias os documentos 

de interesse deles e colher assinaturas; 
manter em ordem as pastas e organizar o 

arquivo referente ao processo legislativo; 

auxiliar o trabalho de comissões permanentes 

e temporárias em funcionamento na Câmara; 

elaborar e expedir ofícios, convites e 

documentos de interesse da Câmara; elaborar 
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e manter atualizado cadastro de órgãos da 

administração pública, entidades e empresas, 

para envio de correspondências; auxiliar na 

elaboração de relatórios anuais referente ao 

processo legislativo; controlar os livros de 

presença e de chamada dos Vereadores; 

elaborar e digitar proposituras e documentos 

legislativos solicitados pela Secretaria Geral 

e pela Presidência da Câmara; manter-se 
atualizado sobre os assuntos relacionados 

com o Poder Legislativo; atender os 

Vereadores em assuntos legislativos; atender 

ao público, prestando informações 

pertinentes à área legislativa da Câmara, 

orientando-os e consultando documentos, 

com autorização de seu superior hierárquico; 

participar e prestar assessoria à Mesa 

Diretora, em questões relacionadas às normas 

regimentais e do processo legislativo, nas 

sessões ordinárias e extraordinárias, 
audiências públicas e eventos promovidos 

pelo legislativo, bem como redigir 

documento que deva ser elaborado no 

momento das referidas reuniões; exercer as 

demais tarefas próprias da sua área de 

atuação. 

 

AGENTE DE SERVIÇOS 

OPERACIONAIS 

Provimento: Efetivo, mediante aprovação 

em concurso público. 

Requisitos: Ser maior de 18 (dezoito) anos; 

estar em pleno gozo de seus direitos civis e 

políticos e estar quite com o serviço militar 

(quando for o caso). 

Escolaridade: Ensino Fundamental 

completo. 

Carga Horária: 40 horas. 

Atribuições: Auxiliar no recebimento, 

conferência, armazenagem e conservação de 

suprimentos da área. Auxiliar na manutenção 

dos registros de estoque. Examinar e 

classificar faturas, recibos, notas de empenho 

e outros comprovantes. Organizar e atualizar 

arquivos e fichários e classificar os 
documentos por ordem alfabética, numérica 

ou por matéria. Efetuar levantamentos, 

organizar as informações e elaborar 

demonstrativos estatísticos conforme 

orientação e procedimentos determinados. 

Observar as condições de funcionamento e 

conservação de máquinas e equipamentos 

sob sua responsabilidade e solicitar reparos e 

manutenção quando necessário. Rondar as 

dependências dos locais de trabalho; verificar 
portas e janelas providenciando o 

fechamento dos mesmos após o 

encerramento do expediente; observar 

movimentação das pessoas pela redondeza; 

requisitar os materiais e equipamentos 

necessários á execução das tarefas executar 

outras tarefas de mesma natureza ou nível de 

complexidade associadas à sua especialidade 

e ambiente organizacional. 
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ANALISTA DE CONTABILIDADE E 

FINANÇAS 

Provimento: Efetivo, mediante aprovação 

em concurso público. 

Carga Horária: 40 horas. 

Requisitos: Ser maior de 18 (dezoito) anos; 

estar em pleno gozo de seus direitos civis e 

políticos e estar quite com o serviço militar 

(quando for o caso). 

Escolaridade: Diploma, devidamente 

registrado, de conclusão de ensino superior 

reconhecida no Ministério da Educação 

(MEC) em Ciências Contábeis, com registro 

na Conselho Regional de Contabilidade 

(CRC).  

Atribuições: Ser responsável pelos serviços 

de contabilidade no órgão legislativo, 

organizar os serviços de contabilidade da 

Câmara, traçando o plano de contas, o 

sistema de livros e documentos e o método de 
escrituração, para possibilitar o controle 

contábil e orçamentário, assessorar e 

executar trabalhos de ordem técnica no 

campo contábil, financeiro, orçamentário, 

tributário e patrimonial, prestar 

assessoramento ao Presidente, à Mesa, às 

Comissões, aos Vereadores e à Direção sobre 

matéria contábil, financeira, patrimonial, 

orçamentária e tributária, fazer levantamento 

e organizar demonstrativos contábeis 

patrimoniais e financeiros, organizar e 

assinar balanços, balancetes, demonstrativos 

de contas e empenhos, observando sua 

correta classificação e lançamento, 

verificando a documentação pertinente, para 

atender a exigências legais e formais de 

controle, emitir pareceres sobre matéria 

contábil, financeira, 
orçamentária, patrimonial e tributária, 

preparar relatórios informativos sobre a 

situação de pessoal, financeira, patrimonial, 

orçamentária, elaboração dos relatórios de 

gestão fiscal, orientar, do ponto de vista 

contábil, o levantamento dos bens 

patrimoniais, planejar modelos e fórmulas 

para uso dos serviços de contabilidade, 

assessorar a Comissão de Fiscalização e 

Controle Orçamentário sobre matéria 

orçamentária e tributária, ou outras 
Comissões que tratem da matéria, controlar 

dotações orçamentárias referentes à 

remuneração dos Vereadores, atualizar-se 

quanto a efetiva realização da receita e 

despesa no âmbito municipal com vistas ao 

cálculo da remuneração dos Vereadores e de 

outras despesas da Câmara Municipal, 

elaborar planos de contas e preparar normas 

de trabalho contábil, providenciar, quando 

necessário, a suplementação de livros 
contábeis de escrituração cronológica ou 

sistemática, fazer revisão de balanços, 

efetuar perícias contábeis, preparar 

informativos sobre a situação financeira e 

patrimonial da repartição dos bens 

patrimoniais da Câmara, realizar estudos e 



  

 
 

67 

DOEL - EDIÇÃO Nº 210 18 de MAIO de 2021 
 

Poder Legislativo 

Boituva 

pesquisas para o estabelecimento de normas 

diretoras de contabilidade da Câmara, 

elaborar o piano plurianual, a LDO e 

orçamento anual, organizar a rotina de 

trabalho do Setor Financeiro e controlar o 

movimento das verbas orçamentárias da 

Câmara, conferir a transferência do 

duodécimo da Câmara na data determinada, 

controlar e examinar os movimentos das 
contas bancárias e dos saldos em caixa, 

controlar os pagamentos de fornecedores e de 

pessoal, preparar a prestação de contas da 

Câmara e submetê-la ao Tribunal de Contas; 

prestar informações sobre a área financeira 

quando solicitado pela Secretaria Financeira, 

Secretaria Geral e Presidência da Câmara, 

executar tarefas afins por determinação 

superior e executar outras atividades 

compatíveis com o cargo. 

 

 

ANALISTA JURÍDICO 

Provimento: Efetivo, mediante aprovação 

em concurso público. 

Requisitos: Ser maior de 18 (dezoito) anos; 

estar em pleno gozo de seus direitos civis e 

políticos e estar quite com o serviço militar 

(quando for o caso). 

Escolaridade: Diploma, devidamente 

registrado, de conclusão de curso de nível 

superior em Direito, fornecido por instituição 

de ensino superior reconhecida pelo 

Ministério da Educação (MEC), com registro 

na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). 

Carga horária: 20 (vinte) horas semanais. 

Atribuições: Representar e defender o 

Legislativo em juízo em processos Judiciais 

e fora dele em fóruns e audiências públicas; 

Prestar assessoramento à Mesa, as Comissões 
Permanentes e Especiais e demais Órgãos da 

Câmara em questões que envolvam matéria 

de natureza jurídica de interesse da 

Instituição, mediante pareceres por escrito e 

orientação sobre a aplicação de dispositivos 

legais e regulamentares; Elaborar minutas de 

informações a serem prestadas ao Judiciário 

em mandados de segurança requeridos contra 

a Câmara, na pessoa de seu Presidente, ou 

contra os demais integrantes de sua estrutura 
administrativa; Orientar Juridicamente com a 

emissão de pareceres e redigir Notas 

Técnicas para os diversos setores da Câmara 

Municipal, oferecendo subsídios técnicos à 

tomada de decisão; Sugerir providência e 

tomada de decisões face à legislação, a 

jurisprudência e a doutrina; Cumprir prazos 

processuais, buscando até a última instância 

a defesa dos interesses da Câmara; 

Comparecer em todas as Sessões Ordinárias, 

Extraordinárias e reuniões, prestando 
assessoramento à Mesa Diretora e aos 

Vereadores; patrocinar medidas judicias e 

extrajudiciais, em todas as instâncias e 

esferas de direito, em defesa dos interesses da 
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Presidência da Câmara, decorrentes de 

eventuais apontamentos ou questionamentos, 

inclusive perante o Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo; Assessorar, quando 

solicitado, na elaboração de projetos de lei, 

resoluções, decretos legislativos, atos da 

mesa, portarias, requerimentos e demais 

proposições relativas a matérias de iniciativa 

da Câmara; apreciar e emitir parecer nos 
processos legislativos e administrativos em 

tramitação na Câmara; prestar assistência 

jurídica nas licitações, elaborar e verificar 

minutas de contratos, e outros documentos; 

regularizar e manter atualizado o arquivo de 

Leis, Resoluções, Decretos e demais normas, 

de modo que o texto jurídico esteja sempre 

atualizado para consultas internas, externas e 

no site da Câmara; executar outras atividades 

correlatas que lhe forem determinadas, de 

acordo com as necessidades da Câmara 

Municipal. 

 

 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

Provimento: Efetivo, mediante aprovação 

em concurso público. 

Carga Horária: 40 horas. 

Requisitos: Ser maior de 18 (dezoito) anos; 

estar em pleno gozo de seus direitos civis e 

políticos e estar quite com o serviço militar 

(quando for o caso). 

Escolaridade: Ensino Médio completo. 

Atribuições: Receber e dar atendimento aos 

munícipes que se dirijam à câmara, 

encaminhando-os aos setores competentes; 

recepcionar convidados e autoridades 

quando da realização de solenidades; 

organizar livro de presença de autoridades e 
convidados; operar o sistema de telefonia da 

câmara; controlar as ligações efetuadas, 

executar tarefas padronizadas do setor, 

conferindo documentos, preparando 

correspondência e atualização de registros, 

executar tarefas de digitação, preencher 

formulários; Elaborar e definir rotinas de 

execução de serviços. Prestar atendimento ao 

Tribunal de Contas. Controlar o prazo, o 

andamento e a saída de processos 
administrativos. Prestar atendimento e 

orientação ao público em geral. Organizar, 

classificar e manter arquivos de documentos. 

Recebimento e encaminhamento de atestados 

médicos. Responder administrativamente por 

documentos e serviços executados. 

Orientação de funcionários e execução de 

atividades de maior responsabilidade. Manter 

rotinas financeiras controlar fundo fixo, 

verbas, contas a pagar, fluxo de caixa e conta 

bancária, emitir e conferir notas fiscais e 
recibos, prestar contas e recolher impostos. 

Realizar atividades de rotinas de Gestão de 

pessoas como folha de pagamento, 

organização de prontuários de servidores; 
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escala de vencimentos e referências; 

evolução funcional; executar outras tarefas 

de mesma natureza ou nível de complexidade 

associadas à sua especialidade e ambiente 

organizacional. 

 

 

MOTORISTA 

Provimento: Efetivo, mediante aprovação 

em concurso público. 

Carga Horária: 40 horas. 

Requisitos: Ser maior de 18 (dezoito) anos; 
estar em pleno gozo de seus direitos civis e 

políticos e estar quite com o serviço militar 

(quando for o caso).  

Escolaridade: Ensino Médio completo, 

possuir Carteira Nacional de Habilitação 

Categoria "D". 

Experiência: Comprovação de 2 (dois) anos 

de habilitação. 

Atribuições: Examinar o veículo, 

verificando o estado dos pneus, o nível de 

combustível, água e óleo do cárter, testando 

freios e parte elétrica, para certificar-se de 

suas condições de funcionamento: Examinar 

as ordens de serviços, para dar cumprimento 

à programação estabelecida; Dirigir o 

veículo, manipulando os comandos e 

observando o fluxo de trânsito e a sinalização 

para conduzi-los aos locais determinados na 

ordem do serviço; Transportar cargas e 

documentos em geral da Câmara para 

repartições e vice-versa; Recolher o veículo 

após a jornada de trabalho, conduzindo-o à 

garagem para possibilitar a manutenção e 

abastecimento do mesmo; Dirigir veículos a 
serviço da Câmara Municipal atendendo 

principalmente à Mesa Diretora, bem como 

os Vereadores; Responsabilizar-se pela 

segurança de passageiros e de cargas. 

 

 

 

Agente de Contabilidade e Finanças  

Provimento: Efetivo mediante aprovação 

em concurso público. 

Carga Horária: 40 horas. 

Requisitos: Ser maior de 18 (dezoito) anos; 

estar em pleno gozo de seus direitos civis e 

políticos e estar quite com o serviço militar 

(quando for o caso). 

Escolaridade: Diploma, devidamente 

registrado, de conclusão de ensino superior 

reconhecida no Ministério da Educação 

(MEC) em Ciências Contábeis, com registro 
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na Conselho Regional de Contabilidade 

(CRC). 

Atribuições: Ser responsável pelos serviços 

de contabilidade no órgão legislativo, 
organizar os serviços de contabilidade da 

Câmara, traçando o plano de contas, 

o sistema de livros e documentos e o método 

de escrituração, para possibilitar o controle 

contábil, assessorar e executar trabalhos de 

ordem técnica no campo contábil, financeiro, 

tributário e patrimonial, fazer levantamento e 

organizar demonstrativos contábeis 

patrimoniais e financeiros, organizar e 

assinar balanços, balancetes, demonstrativos 
de contas e empenhos, observando sua 

correta classificação e lançamento, 

verificando a documentação pertinente, para 

atender a exigências legais e formais de 

controle, emitir pareceres sobre matéria 

contábil, financeira, patrimonial e tributária, 

preparar relatórios informativos sobre a 

situação de pessoal, financeira, patrimonial, 

elaboração dos relatórios de gestão fiscal, 

orientar, do ponto de vista contábil, o 

levantamento dos bens patrimoniais, planejar 
modelos e fórmulas para uso dos serviços de 

contabilidade, controlar dotações referentes à 

remuneração dos Vereadores, atualizar-se 

quanto a efetiva realização da receita e 

despesa no âmbito municipal com vistas ao 

cálculo da remuneração dos Vereadores e de 

outras despesas da Câmara Municipal, 

elaborar planos de contas e preparar normas 

de trabalho contábil, providenciar, quando 

necessário, a suplementação de livros 

contábeis de escrituração cronológica ou 

sistemática, fazer revisão de 

balanços, efetuar perícias contábeis, preparar 

informativos sobre a situação financeira 

e patrimonial da repartição dos bens 

patrimoniais da Câmara, realizar estudos e 

pesquisas para o estabelecimento de normas 

diretoras de contabilidade da Câmara, 

organizar a rotina de trabalho do Setor 
Financeiro e controlar o movimento das 

verbas da Câmara, conferir a transferência do 

duodécimo da Câmara na data determinada, 

controlar e examinar os movimentos das 

contas bancárias e dos saldos em caixa, 

controlar os pagamentos de fornecedores e de 

pessoal, preparar a prestação de contas da 

Câmara e submetê-la ao Tribunal de Contas; 

prestar informações sobre a área financeira 

quando solicitado pela Secretaria Financeira, 

Secretaria Geral e Presidência da Câmara, 
executar tarefas afins por determinação 

superior e executar outras atividades 

compatíveis com o cargo. 

 

 

 

ANEXO IX 

ATRIBUIÇÃO DAS ATIVIDADES - 

CARGOS DE PROVIMENTO EM 

COMISSÃO 
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ASSESSOR I  

Provimento: De livre nomeação e 

exoneração. 

Carga Horária: Regime de dedicação 

integral, cumpridas em local e de acordo com 

o determinado pelo Vereador. 

Requisitos: Ser maior de 18 (dezoito) anos; 

estar em pleno gozo de seus direitos civis e 

políticos; estar quite com o serviço militar 

(quando for o caso) e possuir Carteira 

Nacional de Habilitação na categoria “B”. 

Escolaridade: Diploma, devidamente 

registrado, de conclusão de curso de nível 

superior, fornecido por instituição de ensino 

superior reconhecida pelo Ministério da 

Educação (MEC). 

Atribuições: Prestar auxílio técnico-político 

ao Vereador no que concerne às matérias de 

ordem legislativa tais como proposições, 

pareceres, votos, requerimentos, recursos, 

emendas, projetos de lei e outros; prestar 

assistência e substituir o Vereador em 

compromissos oficiais, representando-o; 

assessorar o Vereador nas reuniões de 

comissões, audiências públicas e outros 

eventos e cumprir outras atividades de apoio 

inerentes ao exercício do mandato. 

 

 

ASSESSOR II 

Provimento: De livre nomeação e 

exoneração. 

Carga Horária: Regime de dedicação 

integral, cumpridas em local e de acordo com 

o determinado pela Mesa Diretora.  

Requisitos: Ser maior de 18 (dezoito) anos; 

estar em pleno gozo de seus direitos civis e 

políticos; estar quite com o serviço militar 

(quando for o caso) e possuir Carteira 

Nacional de Habilitação na categoria “B”. 

Escolaridade: Diploma, devidamente 

registrado, de conclusão de curso de nível 

superior, fornecido por instituição de ensino 

superior reconhecida pelo Ministério da 

Educação (MEC). 

Atribuições: Prestar auxílio técnico-político 

à Presidência e à Mesa Diretora no que 

concerne às matérias de ordem legislativa tais 

como proposições de sua iniciativa; prestar 

assistência e substituir qualquer membro da 

Mesa Diretora em compromissos oficiais; 

assessorar o Presidente em audiências 

públicas e outros eventos e cumprir outras 

atividades de apoio inerentes ao exercício do 

mandato. 
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ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO  

Provimento: De livre nomeação e 

exoneração. 

Carga Horária: Regime de dedicação 

integral, cumpridas em local e de acordo com 

o determinado pela Mesa Diretora.  

Requisitos: Ser maior de 18 (dezoito) anos; 

estar em pleno gozo de seus direitos civis e 

políticos e estar quite com o serviço militar 

(quando for o caso). 

Escolaridade: Diploma, devidamente 
registrado, de conclusão de ensino superior 

reconhecida no Ministério da Educação 

(MEC) em Comunicação Social ou Pós-

Graduação em Comunicação Social.  

Atribuições: Planejar, coordenar, orientar, 
controlar, implementar e executar as 

atividades e ações de Comunicação do Poder 

Legislativo, voltadas para proporcionar à 

sociedade a visão do papel institucional da 

Câmara Municipal de Boituva, favorecendo 

os fluxos de comunicação e interação entre a 

instituição e seus distintos 

públicos. Produção de materiais cotidianos 

de divulgação das atividades legislativas – 

pauta, produção, redação, edição e revisão de 
notícias para boletins eletrônicos e 

impressos internos, releases para a imprensa, 

reportagens de web, rádio e TV. Criar, redigir 

e elaborar documentação específica para 

reuniões oficiais e eventos da Câmara, como 

ofícios, lista de verificação, etiquetas, 

convites, roteiros, nominata e relatórios, 

assim como manter as atividades de imprensa 

oficial do Legislativo. Formar, organizar 

e manter atualizado o banco de dados 

informatizado com o cadastro de 

autoridades, entidades e órgãos da 

administração pública, para envio de convites 

e correspondências. Executar todas as etapas 
da preparação, organização e divulgação de 

reuniões oficiais e eventos promovidos pela 

Câmara Municipal. Recepcionar autoridades 

em conjunto com a Mesa Diretora e 

Vereadores. Elaborar textos para divulgação 

dos trabalhos legislativos em geral. 

Encaminhar informações e notícias 

aos órgãos de imprensa. Executar atividades 

de comunicação interna, entre os setores 

da Câmara e os Vereadores, e, externa, com 

a comunidade. Planejar e desenvolver 
política de divulgação, visando manter em 

bom nível a imagem institucional da Câmara 

Municipal. Atender aos Vereadores em 

atividades legislativas de comunicação 

interna e externa, mediante supervisão e 

orientação da Mesa Diretora. Assessorar na 

elaboração de relatórios de atividades do 

Legislativo para divulgação nos meios 

de comunicação. Providenciar, produzir e 

encaminhar as publicações de interesse 
da Câmara junto ao Jornal Oficial do 

Município e imprensa oficial do Legislativo. 

Executar as atividades relativas ao 

cerimonial em todas as reuniões e eventos 

organizados pela Câmara. Manter atualizada 

o sítio eletrônico da Câmara de Vereadores 
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de Boituva, na internet - assim como as 

demais redes sociais da mesma, com notícias, 

eventos e informações do legislativo. 

Coordenação e produção do 

desenvolvimento de materiais de divulgação 

institucionais. Intermediação entre a 

produção de materiais, textos e design de 

artes para elaboração dos produtos de 

comunicação do Legislativo. Executar e 
coordenar as demais tarefas próprias da sua 

área de atuação que lhe forem determinadas, 

pela Mesa Diretora, de acordo com as 

necessidades da Câmara Municipal.  

  

 

 

SECRETÁRIO GERAL  

Provimento: De livre nomeação e 

exoneração. 

Carga Horária: Regime de dedicação 

integral, cumpridas em local e de acordo com 

o determinado pela Mesa Diretora.  

Requisitos: Ser maior de 18 (dezoito) anos; 

estar em pleno gozo de seus direitos civis e 

políticos e estar quite com o serviço militar 

(quando for o caso). 

Escolaridade: Diploma, devidamente 

registrado, de conclusão de curso de nível 

superior, fornecido por instituição de ensino 

superior reconhecida pelo Ministério da 

Educação (MEC). 

Atribuições: Planejar, organizar, orientar, 
coordenar e controlar e executar as atividades 

dos Departamentos e das chefias a ele 

subordinado, desenvolvendo e fixando 

métodos de trabalho e praticar todos os atos 

que lhes forem delegados pelo Presidente ou 

pela Mesa Diretora.  

  

 

ANEXO X 

ATRIBUIÇÃO DAS ATIVIDADES – 

FUNÇÃO DE CONFIANÇA 

 

DIRETOR DE DEPARTAMENTO 

Provimento: De livre designação e 

exoneração. Exclusivo de servidor público 

efetivo. 

Carga Horária: Regime de dedicação 

integral, cumpridas em local e de acordo com 

o determinado pelo Presidente.  

Requisitos: Ser maior de 18 (dezoito) anos; 

estar em pleno gozo de seus direitos civis e 

políticos e estar quite com o serviço militar 

(quando for o caso). 
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Poder Legislativo 

Boituva 

Escolaridade: Diploma, devidamente 

registrado, de conclusão de curso de nível 

superior, fornecido por instituição de ensino 

superior reconhecida pelo Ministério da 

Educação (MEC). 

Atribuições: Subsidiar as decisões do 

Presidente em atividades inerentes ao campo 

de atuação do Departamento; Planejar, 

coordenar e programar as ações na área de 

competência do respectivo Departamento; 

Fomentar a boa atuação dos servidores 

lotados no Departamento de modo a 

viabilizar o alcance dos resultados planejados 

para a área; Atuar como articulador e difusor 
de informações, assegurando a integração de 

sua equipe e desta com outras áreas; 

Promover a elaboração de estudos, pesquisas 

e projetos, e programar ações na esfera de 

competência do Departamento, visando o 

aperfeiçoamento da atuação da Instituição; 

Realizar a integração funcional do 

Departamento com as demais unidades 

administrativas da Câmara, de forma a 

garantir a realização das metas institucionais; 

Prestar esclarecimentos e orientar sobre 
assuntos inerentes à ação do Departamento; 

Organizar e coordenar reuniões e encontros 

de trabalho na sua área de atuação; Ser 

responsável pelas mudanças na distribuição 

do pessoal, incluindo férias e outras, para o 

bom desempenho do Departamento em que 

estiver lotado; Acompanhar e avaliar o 

desempenho da equipe e a execução das 

ações integrantes do plano de metas do 

Departamento; Identificar as necessidades de 

desenvolvimento, capacitação e 

aperfeiçoamento profissional dos servidores 

integrantes do Departamento: Executar 

outras tarefas de mesma natureza ou nível de 

complexidade associadas à sua especialidade 

e ambiente organizacional. 

 

Câmara Municipal de Boituva, em 17 de maio de 

2021. 

 

 

JOELMIR PEREIRA CAMARGO 

Presidente da Câmara 
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