ATA DA 534.ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 10 DE MAIO DE 2021
PRESIDENTE – CLÓVIS ANTONIO LOPES
1. ª SECRETÁRIA – TEREZINHA APARECIDA DE MATOS VASCONCELOS
2.ª SECRETÁRIO – GISELI MORAES
Aos 10 (Dez) dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, na sede da Câmara
Municipal de Tupi Paulista, realizou-se a 534.ª Sessão Ordinária. Às 19:00 horas assumiu a
Presidência dos trabalhos o Presidente Clóvis Antonio Lopes, ladeado pelas Vereadoras
Terezinha Aparecida de Matos Vasconcelos, 1ª Secretária e Giseli Moraes 2.ª Secretária. Feita
a chamada responderam presente os seguintes Vereadores: Adenilson Gonçalves Bueno, José
Silveira, Joisiany Anselmi Ceber, Laércio Leandro da Silva e Nelson Antonio de Freitas
Júnior. Vereadora ausente Joana Aparecida Ramos Garcia Grava. Foi feita a leitura de um
trecho da Bíblia Sagrada. Foi posta em votação e aprovada por unanimidade a Ata da Sessão
Ordinária de 03 de Maio de 2021. Em seguida foram feitas as leituras dos seguintes Ofícios e
Convites encaminhados à Casa: Ofício n.º 145/2021, de autoria da Prefeitura Municipal de
Tupi Paulista, em reposta ao Requerimento n.º 037/2021, de autoria do Vereador Laércio
Leandro da Silva; Ofício n.º 158/2021, de autoria da Prefeitura Municipal de Tupi Paulista,
solicitando indicação de um membro da Casa Legislativa para compor o Conselho Municipal
de Proteção e Defesa Civil; Ofício n.º 161/2021, de autoria da Prefeitura Municipal de Tupi
Paulista, enviando o Balanço Geral do Exercício 2020 da Prefeitura Municipal de Tupi
Paulista; Ofício n.º 162/2021, de autoria da Prefeitura Municipal de Tupi Paulista, em
resposta ao Requerimento n.º 042/2021, de autoria da Vereadora Terezinha Aparecida de
Matos Vasconcelos. Foi feita a leitura e havendo o requerimento de urgência foi incluído na
Ordem do Dia da presente sessão para discussão e votação o Projeto De Lei n.º 26/2021, de
04 de maio de 2021, de autoria do Poder Executivo que “Abre no orçamento vigente crédito
suplementar e dá outras providências”. Após a leitura foi encaminhado às Comissões o
Projeto De Lei n.º 06/2021 CM, de 05 de maio de 2021, de autoria da Vereadora Joana
Aparecida Ramos Garcia Grava, que “Dispõe sobre a instituição no Calendário Oficial de
Tupi Paulista/SP do “Dia Municipal do Ciclista” e dá outras providências”. Em seguida foi
feita a leitura, foi posto em discussão e ninguém se manifestando a respeito foi aprovada por
unanimidade a Moção de Apoio n.º 04/2021, de autoria de todos os Vereadores, apoiando ao
PDL 22/2020, que susta os efeitos do Decreto n. 65.021, de 19 de junho de 2020, por este ter
culminado no desconto de contribuições previdenciárias sobre proventos de aposentadorias e
pensões dos professores do Estado, para agravamento da difícil situação financeira por que
estes passam, sem a realização de um estudo prévio sobre a situação atuarial do caixa da
SPPREV que comprovasse, para justificar o referido desconto, que se achava deficitário. Em
seguida passou-se para a apreciação dos Requerimentos. Após a leitura foi posto em discussão
e ninguém se manifestando a respeito foram aprovados por unanimidade os seguintes
Requerimentos: n.º 044/2021, de autoria do Vereador José Silveira, subscrito pelos seguintes
Vereadores: Adenilson Gonçalves Bueno, Clóvis Antonio Lopes, Giseli Moraes, José
Silveira, Joisiany Anselmi Ceber, Laércio Leandro da Silva, Nelson Antonio de Freitas

Júnior, Terezinha Aparecida de Matos Vasconcelos, congratulando a Tenda Solidária de Tupi
Paulista- SP; n.º 045/2021, de autoria da Vereadora Giseli Moraes, solicitando informações ao
Senhor Prefeito Municipal, sobre o uniforme dos servidores da Secretaria de Saúde; n.º
046/2021, de autoria do Vereador Laércio Leandro da Silva, solicitando informações ao
Senhor Prefeito Municipal sobre as contribuições dos municípios da Região para o PAMMPronto Atendimento Médico Municipal; n.º 047/2021, de autoria do Vereador Laércio
Leandro da Silva, solicitando ao Senhor Prefeito Municipal informações referentes a Lei
Municipal n.º 3970, de 16 de março de 2021; n.º 048/2021, de autoria da Vereadora Terezinha
Aparecida de Matos Vasconcelos, solicitando ao Senhor Prefeito Municipal informações
referentes a previsão de abertura das creches municipais de Tupi Paulista; n.º 049/2021, de
autoria do Vereador Laércio Leandro da Silva, solicitando informações referentes as multas as
agências bancárias do município nos últimos 12 meses. A seguir passou-se para a apreciação
das Indicações. Após a leitura foram encaminhadas ao Senhor Prefeito Municipal as seguintes
Indicações: n.º 068/2021, de autoria do Vereador Nelson Antonio de Freitas Junior,
solicitando ao Senhor Prefeito Municipal que realize a instalação de redutor de velocidade na
Rua Adel Arbid, altura do número 149; n.º 069/2021, de autoria do Vereador Laércio Leandro
da Silva, solicitando ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizada a reforma na canaleta
existente no cruzamento da Avenida 07 de setembro com Avenida D. Julia Sales; n.º
070/2021, de autoria da Vereadora Joisiany Ceber Anselmi, solicitando ao Senhor Prefeito
Municipal que seja realizada a instalação de um bebedouro de água no parquinho localizado
na praça municipal localizada na Vila Romana; n.º 071/2021, de autoria do Vereador Laércio
Leandro da Silva, solicitando ao Senhor Prefeito Municipal que determine ao setor
competente da municipalidade que seja feita a limpeza da calçada, poda da árvore e
manutenção do passeio público defronte a Secretaria de Desenvolvimento Social, localizado
no cruzamento das Ruas Osvaldo Cruz com Princesa Isabel. A seguir passou para a para a
Palavra Livre no Expediente e fizeram uso da palavra os seguintes Vereadores: Laércio
Leandro da Silva e Terezinha Aparecida de Matos Vasconcelos cujos pronunciamentos estão
gravados nos anais desta Casa Legislativa. Em seguida passou-se para a Ordem do Dia e
havendo matéria em regime de urgência suspendeu-se a sessão por 5 (cinco) 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 n.º 026/2021, de
04 de maio de 2021, 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 n.º 026/2021, de 04 de maio de 2021, de autoria do Poder
Executivo. Foi posto em discussão o Projeto de Lei n.º 026/2021, de 04 de maio de 2021, de
autoria do Poder Executivo, que “Abre no orçamento vigente 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 ao
projeto os Vereadores: Adenilson Gonçalves Bueno, Giseli Moraes, Joisiany Ceber Anselmi,
José Silveira, Laércio Leandro da Silva, Nelson Antonio de Freitas Junior e Terezinha
Aparecida de Matos Vasconcelos. O Senhor Presidente comunicou aos Senhores Vereadores
que o Projeto de Lei n.º 026/2021, de 04 de maio de 2021, de autoria do Poder Executivo, que
“Abre no orçamento vigente crédito suplementar e dá outras providências”, está aprovado.
Passou-se para a Explicação Pessoal e nenhum Vereador desejou fazer uso da palavra. O

Senhor Presidente comunicou aos Senhores Vereadores que a próxima Sessão Ordinária será
realizada no dia 17 de maio de 2021 às 19:00 horas. Nada mais havendo a tratar o mesmo
declarou encerrada a presente sessão da qual foi lavrada esta ata, que depois de achada
conforme será assinada.
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