
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM 
ESTADO DE SÃO PAULO 

“A Casa do Povo” 

Rua: Namén Elias nº.: 74 – Centro 

Fone: (19) 3654-1609 Fone/Fax: (19) 3654- 1474 

e-mail: camunicipal@uol.com.br site: www.cmstojardim.sp.gov.br  

Sessões 1. a e 3. a Segundas-Feiras 

 

 

 

1 

 
PRINCIPAIS REALIZAÇÕES DO 

1º SEMESTRE DE 2022 
 

Em 30 de Junho de 2022, a composição da Câmara Municipal de Santo Antônio 
do Jardim é constituída pelos seguintes Edis: 
 

 Presidente – Ivonete Aparecida Chiarato Scanavachi (PP)  
 1ª Secretária – Rafaela Lozano Oliva Gomes (PSB) 
 2º Secretário – Flávio Roberto Fuliaro (MDB)  
 Vereador – João Pedro Margarida Ferraz (PSB) 
 Vereador – João Batista da Silva Amaro (PSB) 
 Vereadora – Daniela Rodrigues de Lima (PTB) 
 Vereador – Adriano César Bassani (PSD)  
 Vereador – Luiz Alberto Tangerino (PSD) 
 Vereador – José Carlos Pesoti (MDB) 
 
 

DENTRE AS ATIVIDADES, ATÉ 30 DE JUNHO DE 2022: 
 

-   10 Sessões Ordinárias 
-   06 Audiências Públicas 
-   37 Ofícios (diversos) 
-   61 Ofícios ao Executivo 
-   25 Projetos de Lei (01 retirado pelo Executivo e 01 não aprovado pelos 

vereadores) 
-   33 Indicações ao Executivo (sendo 03 retirados pelos autores) 
-   16 Portarias 
-   02 Decretos 
-   06 Requerimentos ao Executivo 

-   06 Projetos de Lei do Legislativo 

-   01 Moção de Repúdio 

-   01 Moção de Apoio 

-  
 

 
PROJETOS DE LEI DO LEGISLATIVO:  

 
- Nº 01/2022 – “Proíbe o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de 

estampidos e de artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro 

ruidoso no Município de Santo Antônio do Jardim, e dá outras providências”. APROVADO. 

- Nº 02/2022 – “Aplica revisão geral anual aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito para 

2022”. APROVADO. 
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- Nº 03/2022 – “Aplica revisão geral anual aos subsídios do Presidente da Câmara e 

Vereadores da Câmara Municipal para 2022”. APROVADO. 

- Nº 04/2022 – “Autoriza o Poder Legislativo a conceder reajuste salarial aos servidores 

desta Casa de Leis”. APROVADO. 

- Nº 05/2022 – “Dispõe sobre a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do 

Espectro de Autista - CIPTEA, no âmbito do Município de Santo Antônio do Jardim, nos 

termos da Lei Federal nº 13.977 de 2020”. APROVADO. 

- Nº 06/2022 – “Dispõe sobre a autorização para a Prefeitura Municipal celebrar parceria 

com a iniciativa privada, entidades e associações e pessoas físicas, visando a manutenção 

de praças e canteiros públicos e dá outras providências”. APROVADO. 

 

PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO:  
 

 Nº 01/2022 – “Autoriza o Executivo Municipal a conceder revisão geral anual da 

remuneração dos servidores municipais, e dá outras providências”. APROVADO. 

 Nº 02/2022 – “Autoriza o Executivo Municipal a alterar o valor pago mensalmente a título 

de Vale Alimentação concedido aos servidores municipais”. APROVADO. 

 Nº 03/2022 – “Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Turismo – COMTUR, e dá 

outras providências”. APROVADO. 

 Nº 04/2022 – “Aumenta o número de cargos efetivos de Enfermeiro de 150 horas e dá 

outras providências”. APROVADO. 

 Nº 05/2022 – “Dispõe sobre parcelamento de créditos de natureza tributárias e não 

tributárias e dá outras providências”. APROVADO. 

 Nº 06/2022 – “Altera a redação do § 1º do artigo 10, da Lei nº. 2.015, de 19 de março de 

2013”. RETIRADO 

 Nº 07/2022 – “Autoriza o Executivo Municipal a firmar Termo de Transação Extrajudicial 

para indenização de danos materiais causados pelo município de Santo Antônio do Jardim 

e dá outras providências”. APROVADO. 

 Nº 08/2022 – “Concede contribuição ao Lar da Terceira Idade da Assistência Vicentina e 

dá outras providências”. APROVADO. 

 Nº 09/2022 – “Dispõe sobre os valores de transferência pelo Município ao CONDERG – 

Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista para os fins 

de manutenção do equilíbrio financeiro da associação”. APROVADO. 
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 Nº 10/2022 – “Dispõe sobre atendimento prioritário aos idosos com idade igual ou superior 

a 60 anos, pessoas com deficiência, as gestantes, as lactantes, as pessoas acompanhadas 

de crianças de colo, as portadoras de fibromialgia e as pessoas com Transtorno do Espectro 

Autista – TEA, em repartições públicas e estabelecimentos privados, que possuam sistemas 

de filas para atendimento ao público em Santo Antônio do Jardim”. APROVADO. 

 Nº 11/2022 – “Altera a redação do § 1º, do artigo 10, da Lei nº 2.015, de 19 de março de 

2013”. REPROVADO. 

 N° 12/2022 – “Altera a redação dos artigos 4º e 5º da Lei nº 1964 de 25 agosto de 2010. 

(Dispõe sobre a proibição de queimadas no Município, estabelece penalidades e dá outras 

providências)”. APROVADO. 

 N° 13/2022 – “Dispõe sobre concessão de auxílio transporte a estudantes de cursos de 

nível superior, técnico e supletivo e dá outras providências”. APROVADO. 

 Nº 14/2022 – “Concede contribuição à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – 

APAE e dá outras providências”. APROVADO. 

 Nº 15/2022 – “Dispõe sobre concessão de direito real de uso de parte ideal de bem imóvel”. 

APROVADO. 

 Nº 16/2022 – “Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o Departamento 

de estradas de rodagem do Estado de São Paulo – DER/SP, e dá outras providências”. 

APROVADO. 

 Nº 17/2022 – “Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar, com União Federal (Justiça 

Eleitoral), convênio de cooperação para manutenção do Cartório Eleitoral e também acordo 

de cooperação para implementação e execução do “Parceria Cidadã”. APROVADO. 

 Nº 18/2022 – “Autoriza a celebração de Termo de Parceria com o CONDERG – Consórcio de 

Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista – Hospital Regional e 

Centro Oftalmológico para realização de procedimentos cirúrgicos eletivos em forma de 

mutirão”. APROVADO. 

 Nº 19/2022 – “Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência do 

Município de Santo Antônio do Jardim e dá outras providências”. APROVADO. 

 Nº 20/2022 – “Dispõe sobre a autorização para abertura de Crédito Adicional Especial no 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e altera o PPA e LDO para fins que especifica”. 

APROVADO. 
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 Nº 21/2022 – “Dispõe sobre a autorização para abertura de Crédito Adicional Especial no 

valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e altera o PPA e LDO para fins que especifica”. 

APROVADO. 

 Nº 22/2022 – “Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei 

Orçamentária de 2023 e dá outras providências”. APROVADO. 

 Nº 23/2022 – “Autoriza o Poder Executivo Municipal a custear o aluguel de um barracão 

para funcionamento neste município da empresa Chadra – Comércio de Artigos e Acessórios 

do Vestuário LTDA, e dá outras providências”. APROVADO. 

 Nº 24/2022 – “Concede contribuição à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – 

APAE e dá outras providências”. APROVADO. 

 Nº 25/2022 – “Dispõe sobre a concessão de diárias aos motoristas municipais que estejam 
em serviço fora do município e dá outras providências”. APROVADO. 

 
 
 
CONTRATOS CELEBRADOS: 
 
 

 

• Fortress Serviços Terceirizados Ltda., monitoração de Sistema de Alarmes. 
• Eduardo Galhardo Lanzani ME., prestará assistência técnica nos referidos equipamentos: 

Manutenção dos computadores, impressoras, monitores, periféricos e acessórios de 
informática; Manutenção na rede lógica de informática existente. 

• Rorato&Molero Ltda. ME, Criação e desenvolvimento do portal para Câmara Municipal de 
Santo Antônio do Jardim, seguindo os padrões web, contendo ferramentas de 
acessibilidade para deficientes auditivos e visuais, com layout responsivo se adequando 
as telas de desktops (computadores de mesa), notebooks (computadores de mão), e 
smartphones (telefones celulares), com a construção e implementação de páginas 
estáticas e dinâmicas, administráveis pelo próprio contratante, através de painel 
administrativo 100% web. 

• Elevem Ltda. ME, para manutenção corretiva e preventiva da Plataforma Elevatória 
Hidráulica. 

• José Fuliaro Neto - 43301833829, gravação de áudio e vídeo, com transmissão ao vivo, 
controle de sonorização das sessões ordinárias, extraordinárias, solenes e audiências 
públicas e outros eventos realizados no Plenário da Câmara Municipal de Santo Antônio 
do Jardim. 

• Leandro Tadeu Borges de Menezes MEI – 26541533806, executar os serviços 
concernentes a elaboração de um projeto descritivo visando a pintura do prédio da 
Câmara Municipal de Santo Antônio do Jardim, sendo que além da elaboração do projeto 
também está incluso nos serviços a supervisão, fiscalização, orientação técnica, 
assessoria, serviços técnicos, vistoria, avaliação, parecer técnico, medição e outras 
atribuições pertinentes ao cargo e relacionadas aos serviços s serem executados no 
prédio da Câmara Municipal. 

• Pinhal Rádio Club Ltda ME, CNPJ: 54.226.121/0001-85, executar os serviços de 
transmissão de 10(dez) inserções diárias para divulgação de horários das sessões, spots 
institucionais da Câmara, entrevistas ao vivo nos programas duas vezes por mês pelo 
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presidente ou demais vereadores indicados pela Câmara, com objetivos de prestação de 
contas dos serviços legislativos junto a população da zona rural e urbana. 

• INDEC - Instituto Nacional de Desenvolvimento Educação e Capacitação, CNPJ: 
10.474.111/0001-93, serviço especializado de assessoria técnica administrativa para 
realização de Concursos Público para provimento de vagas permanentes, referente à 
análise da legislação pertinente a concursos públicos, planejamento e elaboração de 
editais, impressão, aplicação e correção das provas; respostas e recursos, se houver: 
acompanhamento e organização relativos aos tramites legais dos concursos e demais 
orientações à CONTRATANTE que forem necessários ao bom andamento do concurso. 

• Edemilson Matheus de Andrade - ME, CNPJ: 13.233.214/0001-50, para execução de 
serviço de pintura com fornecimento de material visando a pintura do prédio da Câmara 
Municipal 

 
 
 
 
ADITIVOS: 
 

• Unimed Leste Paulista Cooperativa de Trabalho Médico, assistência à saúde, visando à 
cobertura médica, ambulatorial, hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, centro 
de terapia intensiva ou similar, realizados exclusivamente no Brasil. - Pregão Presencial 
nº 01/2018. 

• Telemídia Sistemas de Telecomunicação Ltda., fornecimento de internet Banda Larga -
Fibra Óptica. 
 

 
 
 

Secretaria da Câmara Municipal de Santo Antônio do Jardim, 01 de Julho de 2022. 


