
 
 

ATA DA 476.ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

PRESIDENTE – SIDNEI SANDRO MANTOVANI 

 

1.º SECRETÁRIO – ALBERTO LUIZ SALES  

                     

2.º SECRETÁRIO – DAVID JOSÉ DE FREITAS 

 

     Aos 02 (dois) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, na sede da 

Câmara Municipal de Tupi Paulista, realizou-se a 476.ª Sessão Ordinária. Às 20:00 

horas assumiu a Presidência dos trabalhos o Presidente Vereador Sidnei Sandro 

Mantovani, ladeado pelos Vereadores Alberto Luiz Sales, 1.º Secretário e David José 

de Freitas, 2.º Secretário. Feita a chamada responderam presente os seguintes 

Vereadores: Adenilson Gonçalves Bueno, Cláudio Roberto Fernandes, Clóvis 

Antonio Lopes, Devail Ferreira, Laércio Leandro da Silva e Terezinha Aparecida de 

Matos Vasconcelos. Foi feita a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Foi posta em 

votação e aprovada por unanimidade a Ata da Sessão Ordinária de 25 de Novembro 

de 2019. Em seguida foi feita a leitura dos seguintes Ofícios: n.º 374/2019 da 

Prefeitura Municipal de Tupi Paulista, retirando o Projeto de Lei Complementar nº 

007/2019, de 08 de novembro de 2019; n.º 317/2019 da Secretaria Municipal de 

Educação, Esportes, Cultura, Turismo e Lazer, informando que a mesma já iniciou o 

processo de implantação de equipamentos de segurança nas escolas municipais; 

Ofício Especial, de autoria do Vereador Laércio Leandro da Silva, retirando o projeto 

de lei n.º 09-CM, de 18 de novembro de 2019. Em seguida o Senhor Presidente 

comunicou aos Senhores Vereadores que serão incluídos na Ordem do Dia da 

presente sessão para discussão e votação os seguintes projetos de autoria do Poder 

Executivo: De Lei n.º 61/2019, de 18 de setembro de 2019, que “Dispõe sobre 

extensão territorial urbana, para fins de urbanização e desmembramento e dá outras 

providências.”- Discussão e Votação; De Lei n.º 62/2019, de 18 de novembro de 

2019, de autoria do Poder Executivo que “Altera redação do Artigo 1º as Lei 

Municipal nº 3.807, de 03/04/2019, Alterado pela Lei Municipal nº 3.826, de 28 de 

junho de 2019”- Discussão e Votação; De Lei n.º 63/2019, de 21 de novembro de 

2019, “Revoga a Lei Municipal 3.808/2019, que dá autorização ao Chefe do Poder 

Executivo a comparecer como Anuente em Escritura Pública de Transferência de 

Direito Real de Uso”- Discussão e Votação; De Lei n.º 010/2019-CM, de 22 de 

novembro de 2019, de autoria da Câmara Municipal, que “Abre crédito adicional 

suplementar e da outras providências”- Discussão e Votação; De Lei n.º 11/2019- 

CM, de 22 de novembro de 2019, de autoria da Vereadora Terezinha Aparecida de 

Matos Vasconcelos, que “Dispõe sobre a proibição a venda e a comercialização do 

cachimbo de água, narguilé, aos menores de dezoito anos, e dá outras providências.”- 

Discussão e Votação. Ato contínuo também será incluído na Ordem do Dia da 

presente sessão para discussão e votação o Projeto de Resolução n.º 03/2019 CM, de 

22 de novembro de 2019, de autoria da Mesa da Câmara, que “Dispõe sobre 

concessão de abono aos servidores efetivos, comissionados, ativos da Câmara 

Municipal de Tupi Paulista”- Discussão e Votação. Após a leitura e havendo 

requerimento de urgência especial assinado por todos os Vereadores também foram 

incluídos na Ordem do Dia da presente sessão para discussão e votação os seguintes 

Projetos de Lei, de autoria do Poder Executivo: De Lei n.º 64/2019, de 22 de 

novembro de 2019, que “Institui o Programa Municipal de Acolhimento de Apoio de 



 
 

Crianças e Adolescentes, denominado “Programa Municipal Família de Apoio” e dá 

outras providências”; De Lei n.º 66/2019, que “Dispõe sobre a criação de Programa 

de assistência ao Desempregado, visando auxiliá-lo social e profissionalmente e 

ampará-lo materialmente durante a vigência desta Lei e dá outras providências”; De 

Lei 67/2019, de 26 de novembro de 2019, que “Abre no orçamento vigente Crédito 

Especial Suplementar e dá outras providências.”; De Lei 68/2019, de 08 de 

novembro de 2019, que “Abre no orçamento vigente crédito suplementar e dá outras 

providências.”. Após a leitura foi encaminhado às comissões o Projeto de Lei n.º 

12/2019-CM, de 29 de novembro de 2019, de autoria da Vereadora Terezinha 

Aparecida de Matos Vasconcelos,”Dispõe sobre a denominação das estradas rurais 

do Município de Tupi Paulista e dá outras providências”. Em seguida passou-se para 

a leitura dos requerimentos. Após a leitura foram postos em discussão e ninguém se 

manifestando a respeito foram aprovados por unanimidade os seguintes 

requerimentos: n.º 136/2019, de autoria da Vereadora Terezinha Aparecida de Matos 

Vasconcelos, congratulando o Judoca Rodrigo Valverde da Silva, pela medalha de 

ouro do Torneio de Judô Para Todos, realizado na cidade de Americana- SP; n.º 

137/2019, de autoria da Vereadora Terezinha Aparecida de Matos Vasconcelos, 

solicitando providências do Diretor Regional da Empresa de Correios e Telégrafos 

para ser feita a instalação de um bebedouro de água para os clientes da Agência dos 

Correios de Tupi Paulista. Em seguida passou-se para apreciação das indicações e 

não havendo matéria passou-se para a palavra Livre no Expediente e ninguém 

desejando fazer uso da palavra passou-se para a Ordem do Dia. O Senhor Presidente 

suspendeu a sessão por 10 (dez) minutos. Reaberta a sessão com a presença de todos 

os Vereadores reiniciou-se os trabalhos Legislativos. Foi posto em discussão e 

ninguém se manifestando a respeito foi aprovado por unanimidade o Parecer da 

Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 61/2019, de 18 de novembro de 

2019, de autoria do Poder Executivo. Foi posto em discussão o Projeto de Lei n.º 

61/2019, de 18 de novembro de 2019, que “Dispõe sobre extensão territorial urbana, 

para fins de urbanização e desmembramento e dá outras providências.”, e ninguém 

desejando discuti-lo foi posto em votação. O Senhor Presidente comunicou aos 

Senhores Vereadores que a votação será nominal. Votaram favoravelmente os 

Vereadores: Adenilson Gonçalves Bueno, Alberto Luiz Sales, Claudio Roberto 

Fernandes, Clovis Antonio Lopes, David José de Freitas, Devail Ferreira, Laércio 

Leandro da Silva e Terezinha Aparecida de Matos Vasconcelos. O Senhor Presidente 

comunicou aos Senhores Vereadores que o Projeto de Lei nº 61/2019, de 18 de 

novembro de 2019 de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre extensão 

territorial urbana, para fins de urbanização e desmembramento e dá outras 

providências.”, está aprovado. Foi posto em discussão e ninguém se manifestando a 

respeito foi aprovado por unanimidade o Parecer da Comissão de Justiça e Redação 

ao Projeto de Lei nº 62/2019, de 18 de novembro de 2019, de autoria do Poder 

Executivo. Foi posto em discussão o Projeto de Lei n.º 62/2019, de 18 de outubro de 

2019, que “Altera redação do Artigo 1º as Lei Municipal nº 3.807, de 03/04/2019, 

Alterado pela Lei Municipal nº 3.826, de 28 de junho de 2019”, e ninguém desejando 

discuti-lo foi posto em votação. O Senhor Presidente comunicou aos Senhores 

Vereadores que a votação será nominal. Votaram favoravelmente os Vereadores: 

Adenilson Gonçalves Bueno, Alberto Luiz Sales, Claudio Roberto Fernandes, Clovis 

Antonio Lopes, David José de Freitas, Devail Ferreira, Laércio Leandro da Silva e 

Terezinha Aparecida de Matos Vasconcelos. O Senhor Presidente comunicou aos 

Senhores Vereadores que o Projeto de Lei nº 62/2019, de 18 de novembro de 2019 de 



 
 

autoria do Poder Executivo, que “Altera redação do Artigo 1º as Lei Municipal nº 

3.807, de 03/04/2019, Alterado pela Lei Municipal nº 3.826, de 28 de junho de 

2019”, está aprovado. Foi posto em discussão e ninguém se manifestando a respeito 

foi aprovado por unanimidade o Parecer da Comissão de Justiça e Redação ao 

Projeto de Lei nº 63/2019, de 21 de novembro de 2019, de autoria do Poder 

Executivo. Foi posto em discussão o Projeto de Lei n.º 63/2019, de 21 de novembro 

de 2019, que “Revoga a Lei Municipal 3.808/2019, que dá autorização ao Chefe do 

Poder Executivo a comparecer como Anuente em Escritura Pública de Transferência 

de Direito Real de Uso”, e ninguém desejando discuti-lo foi posto em votação. O 

Senhor Presidente comunicou aos Senhores Vereadores que a votação será nominal. 

Votaram favoravelmente os Vereadores: Adenilson Gonçalves Bueno, Alberto Luiz 

Sales, Claudio Roberto Fernandes, Clovis Antonio Lopes, David José de Freitas, 

Devail Ferreira, Laércio Leandro da Silva e Terezinha Aparecida de Matos 

Vasconcelos. O Senhor Presidente comunicou aos Senhores Vereadores que o 

Projeto de Lei nº 63/2019, de 21 de novembro de 2019 de autoria do Poder 

Executivo, que “Revoga a Lei Municipal 3.808/2019, que dá autorização ao Chefe do 

Poder Executivo a comparecer como Anuente em Escritura Pública de Transferência 

de Direito Real de Uso”, está aprovado. Foi posto em discussão e ninguém se 

manifestando a respeito foi aprovado por unanimidade o Parecer da Comissão de 

Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 10/2019- CM, de 22 de novembro de 2019, de 

autoria da Mesa da Câmara. Foi posto em discussão e ninguém se manifestando a 

respeito foi aprovado por unanimidade o Parecer da Comissão de Finanças e 

Orçamento ao Projeto de Lei nº 10/2019- CM, de 22 de novembro de 2019, de 

autoria da Mesa da Câmara. Foi posto em discussão o Projeto de Lei n.º 10/2019- 

CM, de 22 de novembro de 2019, que “Abre crédito adicional suplementar e dá 

outras providências”, e ninguém desejando discuti-lo foi posto em votação. O Senhor 

Presidente comunicou aos Senhores Vereadores que a votação será nominal. 

Votaram favoravelmente os Vereadores: Adenilson Gonçalves Bueno, Alberto Luiz 

Sales, Claudio Roberto Fernandes, Clovis Antonio Lopes, David José de Freitas, 

Devail Ferreira, Laércio Leandro da Silva e Terezinha Aparecida de Matos 

Vasconcelos. O Senhor Presidente comunicou aos Senhores Vereadores que o 

Projeto de Lei nº 10/2019- CM, de 22 de novembro de 2019 de autoria do Poder 

Executivo, que “Abre crédito adicional suplementar e dá outras providências”, está 

aprovado. Foi posto em discussão e ninguém se manifestando a respeito foi aprovado 

por unanimidade o Parecer da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 

11/2019- CM, de 22 de novembro de 2019, de autoria da Vereadora Terezinha 

Aparecida de Matos Vasconcelos. Foi posto em discussão o Projeto de Lei n.º 

11/2019- CM, de 22 de novembro de 2019, que “Dispõe sobre a proibição a venda e 

a comercialização do cachimbo de água, narguilé, aos menores de dezoito anos, e dá 

outras providências” e ninguém desejando discuti-lo foi posto em votação. O Senhor 

Presidente comunicou aos Senhores Vereadores que a votação será nominal. 

Votaram favoravelmente os Vereadores: Adenilson Gonçalves Bueno, Alberto Luiz 

Sales, Claudio Roberto Fernandes, Clovis Antonio Lopes, David José de Freitas, 

Devail Ferreira e Terezinha Aparecida de Matos Vasconcelos; o Vereador Laércio 

Leandro da Silva se absteve da votação. O Senhor Presidente comunicou aos 

Senhores Vereadores que o Projeto de Lei nº 11/2019- CM, de 22 de novembro de 

2019 de autoria da Vereadora Terezinha Aparecida de Matos Vasconcelos, que 

“Dispõe sobre a proibição a venda e a comercialização do cachimbo de água, 

narguilé, aos menores de dezoito anos, e dá outras providências.”, está aprovado.     



 
 

Foi posto em discussão e ninguém se manifestando a respeito foi aprovado por 

unanimidade o Parecer da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Resolução nº 

03/2019- CM, de 22 de novembro de 2019, de autoria da Mesa da Câmara. Foi posto 

em discussão e ninguém se manifestando a respeito foi aprovado por unanimidade o 

Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei nº 03/2019- CM, de 

22 de novembro de 2019, de autoria da Mesa da Câmara. Foi posto em discussão o 

Projeto de Resolução n.º 03/2019- CM, de 22 de novembro de 2019, que “Dispõe 

sobre concessão de abono aos servidores efetivos, comissionados, ativos da Câmara 

Municipal de Tupi Paulista”, e ninguém desejando discuti-lo foi posto em votação. O 

Senhor Presidente comunicou aos Senhores Vereadores que a votação será nominal. 

Votaram favoravelmente os Vereadores: Adenilson Gonçalves Bueno, Alberto Luiz 

Sales, Claudio Roberto Fernandes, Clovis Antonio Lopes, David José de Freitas, 

Devail Ferreira, Laércio Leandro da Silva e Terezinha Aparecida de Matos 

Vasconcelos. O Senhor Presidente comunicou aos Senhores Vereadores que o 

Projeto de Lei nº 03/2019- CM, de 22 de novembro de 2019 de autoria da Mesa da 

Câmara, que “Dispõe sobre concessão de abono aos servidores efetivos, 

comissionados, ativos da Câmara Municipal de Tupi Paulista”, está aprovado. Foi 

posto em discussão e ninguém se manifestando a respeito foi aprovado por 

unanimidade o Parecer da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 

64/2019, de 22 de novembro de 2019, de autoria do Poder Executivo. Foi posto em 

discussão e ninguém se manifestando a respeito foi aprovado por unanimidade o 

Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei nº 64/2019, de 22 

de novembro de 2019, de autoria do Poder Executivo. Foi posto em discussão o 

Projeto de Lei n.º 64/2019, de 22 de novembro de 2019, que “Institui o Programa 

Municipal de Acolhimento de Apoio de Crianças e Adolescentes, denominado 

“Programa Municipal Família de Apoio” e dá outras providências”, e ninguém 

desejando discuti-lo foi posto em votação. O Senhor Presidente comunicou aos 

Senhores Vereadores que a votação será nominal. Votaram favoravelmente os 

Vereadores: Adenilson Gonçalves Bueno, Alberto Luiz Sales, Claudio Roberto 

Fernandes, Clovis Antonio Lopes, David José de Freitas, Devail Ferreira, Laércio 

Leandro da Silva e Terezinha Aparecida de Matos Vasconcelos. O Senhor Presidente 

comunicou aos Senhores Vereadores que o Projeto de Lei nº 64/2019, de 22 de 

novembro de 2019 de autoria do Poder Executivo, que “Institui o Programa 

Municipal de Acolhimento de Apoio de Crianças e Adolescentes, denominado 

“Programa Municipal Família de Apoio” e dá outras providências”, está aprovado.     

Foi posto em discussão e ninguém se manifestando a respeito foi aprovado por 

unanimidade o Parecer da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 

66/2019, de 26 de novembro de 2019, de autoria do Poder Executivo. Foi posto em 

discussão e ninguém se manifestando a respeito foi aprovado por unanimidade o 

Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei nº 66/2019, de 26 

de novembro de 2019, de autoria do Poder Executivo. Foi posto em discussão o 

Projeto de Lei n.º 66/2019, de 22 de novembro de 2019, que “Dispõe sobre a criação 

de Programa de assistência ao Desempregado, visando auxiliá-lo social e 

profissionalmente e ampará-lo materialmente durante a vigência desta Lei e dá outras 

providências”. Discutiram o projeto os Vereadores David José de Freitas e Laércio 

Leandro. O Senhor Presidente comunicou aos Senhores Vereadores que a votação 

será nominal. Votaram favoravelmente os Vereadores: Adenilson Gonçalves Bueno, 

Alberto Luiz Sales, Claudio Roberto Fernandes, Clovis Antonio Lopes, David José 

de Freitas, Devail Ferreira, Laércio Leandro da Silva e Terezinha Aparecida de 



 
 

Matos Vasconcelos. O Senhor Presidente comunicou aos Senhores Vereadores que o 

Projeto de Lei nº 66/2019, de 26 de novembro de 2019 de autoria do Poder 

Executivo, que “Dispõe sobre a criação de Programa de assistência ao 

Desempregado, visando auxiliá-lo social e profissionalmente e ampará-lo 

materialmente durante a vigência desta Lei e dá outras providências”, está aprovado. 

     Foi posto em discussão e ninguém se manifestando a respeito foi aprovado por 

unanimidade o Parecer da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 

67/2019, de 26 de novembro de 2019, de autoria do Poder Executivo. Foi posto em 

discussão e ninguém se manifestando a respeito foi aprovado por unanimidade o 

Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei nº 67/2019, de 26 

de novembro de 2019, de autoria do Poder Executivo. Foi posto em discussão o 

Projeto de Lei n.º 67/2019, de 26 de novembro de 2019, que “Abre no orçamento 

vigente Crédito Especial Suplementar e dá outras providências.”, e ninguém 

desejando discuti-lo foi posto em votação. O Senhor Presidente comunicou aos 

Senhores Vereadores que a votação será nominal. Votaram favoravelmente os 

Vereadores: Adenilson Gonçalves Bueno, Alberto Luiz Sales, Claudio Roberto 

Fernandes, Clovis Antonio Lopes, David José de Freitas, Devail Ferreira, Laércio 

Leandro da Silva e Terezinha Aparecida de Matos Vasconcelos. O Senhor Presidente 

comunicou aos Senhores Vereadores que o Projeto de Lei nº 67/2019, de 26 de 

novembro de 2019 de autoria do Poder Executivo, que “Abre no orçamento vigente 

Crédito Especial Suplementar e dá outras providências.”, está aprovado. Foi posto 

em discussão e ninguém se manifestando a respeito foi aprovado por unanimidade o 

Parecer da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 68/2019, de 28 de 

novembro de 2019, de autoria do Poder Executivo. Foi posto em discussão e 

ninguém se manifestando a respeito foi aprovado por unanimidade o Parecer da 

Comissão de Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei nº 68/2019, de 28 de novembro 

de 2019, de autoria do Poder Executivo. Foi posto em discussão o Projeto de Lei n.º 

68/2019, de 28 de novembro de 2019, que “Abre no orçamento vigente Crédito 

Especial Suplementar e dá outras providências.”. Discutiu o projeto o Vereador 

David José de Freitas. Posto em votação o Senhor Presidente comunicou aos 

Senhores Vereadores que a votação será nominal. Votaram favoravelmente os 

Vereadores: Adenilson Gonçalves Bueno, Alberto Luiz Sales, Claudio Roberto 

Fernandes, Clovis Antonio Lopes, David José de Freitas, Devail Ferreira, Laércio 

Leandro da Silva e Terezinha Aparecida de Matos Vasconcelos. O Senhor Presidente 

comunicou aos Senhores Vereadores que o Projeto de Lei nº 68/2019, de 28 de 

novembro de 2019 de autoria do Poder Executivo, que “Abre no orçamento vigente 

Crédito Especial Suplementar e dá outras providências.”, está aprovado. A seguir 

passou-se então para a Explicação Pessoal. Usaram da palavra os Vereadores 

Terezinha Aparecida de Matos Vasconcelos, David José de Freitas e Sidnei Sandro 

Mantovani, cujos pronunciamentos encontram-se gravados nos anais deste 

Legislativo. O Senhor Presidente comunicou aos Senhores Vereadores que a próxima 

Sessão Ordinária será realizada no dia 09 de dezembro de 2019, e nada mais havendo 

a tratar o Senhor Presidente declarou encerrada a presente sessão da qual foi lavrada 

esta ata, que depois de achada conforme será assinada.  

                       

           Sidnei Sandro Mantovani - Presidente    

           Alberto Luiz Sales -1.º Secretário   

           David José de Freitas - 2.º Secretário 

            Roselaine Barca - Coordenador Administrativo 


