
 
 

ATA DA 540.ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 21 DE JUNHO DE 2021 

 

 

PRESIDENTE – CLÓVIS ANTONIO LOPES 

 

1. ª SECRETÁRIA – TEREZINHA APARECIDA DE MATOS VASCONCELOS 

                     
2.ª SECRETÁRIO – GISELI MORAES 

 

     Aos 21 (Vinte) e um dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, na sede da 

Câmara Municipal de Tupi Paulista, realizou-se a 540.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, Joana Aparecida Ramos Garcia Grava, José Silveira, Laércio Leandro da 

Silva e Nelson Antonio de Freitas Júnior; Ausente a Vereadora Joisiany Anselmi Ceber. Foi 

feita a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Foi posta em votação e aprovada por 

unanimidade a Ata da Sessão Ordinária de 14 de junho de 2021. Em seguida foi feita a leitura 

dos seguintes Ofícios: Ofício da Concessionária EIXO-SP, em resposta ao requerimento n.º 

054/2021, de autoria do Vereador Nelson Antonio de Freitas Junior; n.º 923/2021, do 

Deputado Estadual Mauro Bragato, resposta a Moção de Apoio n.º 04/2021, de autoria da 

Vereadora Terezinha Aparecida de Matos Vasconcelos; n.º 109/2021, da Assembleia 

Legislativa do Estado de São Paulo, resposta a Moção n.º 02/2021, de autoria da Vereadora 

Joana Aparecida Ramos Garcia Grava; Ofício da Elektro Rede S/A em resposta ao 

Requerimento n.º 043/2021 do Vereador José Silveira; n.º 114/2021, de autoria do Vereador 

Laércio Leandro da Silva de retirada da Emenda n.º 01/2021 ao Projeto de Lei n° 08-

CM/2021. Ato contínuo após a leitura e havendo Requerimento de Urgência Especial foram 

incluídos na Ordem do Dia da presente sessão para Discussão e Votação os seguintes 

Projetos: De Lei n.º 30/2021, de 14 de junho de 2021, de autoria do Poder Executivo, que 

“Abre no orçamento vigente crédito especial adicional e dá outras providências.”; De Lei n.º 

31/2021, de 14 de junho de 2021, de autoria do Poder Executivo, que “Abre no orçamento 

vigente crédito especial adicional e dá outras providências”; De Lei n.º 32/2021, de 16 de 

junho de 2021, de autoria do Poder Executivo, que “Abre no orçamento vigente crédito 

especial adicional e dá outras providências”. Ato contínuo foi feita a leitura e encaminhada 

para as comissões a Emenda n.º 02/2021 ao Projeto de Lei n.º 08/2021 CM, de 14 de maio de 

2021, de autoria da Vereadora Joana aparecida Ramos Garcia Grava, que “Dispõe sobre a 

proibição do manuseio, da utilização, da queima e da soltura de fogos de artifício e artefatos 

pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso em todo o Município de Tupi Paulista/SP e dá outras 

providências.”. Em seguida passou-se para a apreciação dos Requerimentos. Após a leitura 

foram postos em discussão e ninguém se manifestando a respeito foram aprovados por 

unanimidade os seguintes requerimentos: n.º 072/2021, de autoria do Vereador Laércio 

Leandro da Silva,  solicitando informações complementares ao Senhor Prefeito Municipal 

sobre os empenhos 8574/0-2020 e 8573/0-2020; n.º 073/2021, de autoria do Vereador Laércio 

Leandro da Silva, solicitando as Prefeituras de Monte Castelo, Nova Guataporanga, São João 

do Pau D’alho, Santa Mercedes, Paulicéia e Panorama, os valores mensais dos repasses ao 

PAMM- Pronto Atendimento Médico Municipal de Tupi Paulista, no período de março/2020 

a abril/2021; n.º 074/2021, de autoria da Vereadora Joisiany Ceber Anselmi, solicitando 

informações ao Senhor Prefeito Municipal referentes aos animais do Canil Municipal; n.º 

075/2021, de autoria da Vereadora Joisiany Ceber Anselmi, solicitando informações ao 



 
 

Senhor Prefeito Municipal quais as medidas adotadas para a instalação de câmeras de 

vigilância no “Canil Municipal”; n.º 076/2021, de autoria do Vereador José Silveira, 

solicitando informações ao Senhor Prefeito Municipal sobre todas as emendas recebidas para 

a área da saúde no ano de 2021 e sua respectiva destinação; n.º 077/2021, de autoria do 

Vereador Nelson Antonio de Freitas, votos de pesar pelo falecimento da Sra. Erley Brignoli 

de Medeiros, subscrito pelos Vereadores: Adenilson Gonçalves Bueno, Clóvis Antonio 

Lopes, Giseli Moraes, Joana Aparecida Ramos Garcia Grava, José Silveira, Laércio Leandro 
da Silva e Terezinha Aparecida de Matos Vasconcelos. Em seguida passou-se para apreciação 

das Indicações. Após a leitura foram encaminhadas ao Senhor Prefeito Municipal as seguintes 

indicações: n.º 089/2021, de autoria da Vereadora Giseli Moraes, indicando ao Senhor 

Prefeito Municipal Dr. Alexandre Tassoni Antonio, para que determine ao setor competente 

da Municipalidade, estudos necessários para a aquisição de aparelhos novos para a área de 

fisioterapia da Secretaria Municipal de Saúde; n.º 090/2021, de autoria do Vereador José 

Silveira, indicando ao Senhor Prefeito Municipal Dr. Alexandre Tassoni Antonio, para que 

determine ao setor competente da Municipalidade, estudos necessários para a implantação de 

cano de água de grande polegada para tubulação de captação de água na estrada do Distrito de 

Oásis; n.º 091/2021, de autoria da Vereadora Joana Aparecida Ramos Garcia Grava, 

indicando ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine ao setor competente da 

municipalidade a canalização das águas vindas das residências ao longo da TPA 459; n.º 

092/2021, de autoria da Vereadora Giseli Moraes, indicando ao Senhor Prefeito Municipal, 

para que determine ao setor competente da municipalidade para consertar o buraco no asfalto 

na Rua das Rosas defronte ao número 517. A seguir passou-se para a palavra Livre no 

Expediente. Usaram da palavra os seguintes Vereadores: Nelson Antoni de Freitas Junior, 

Terezinha Aparecida de Matos Vasconcelos, Clóvis Antonio Lopes, Giseli Moraes, Joana 

Aparecida Ramos Garcia Grava e José Silveira cujos pronunciamentos encontram-se gravados 

nos anais deste Legislativo. A seguir passou-se para a Ordem do Dia e havendo matéria em 

regime de urgência a sessão foi suspensa 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 30/2021, de 14 de junho de 2021, de 

autoria do Poder Executivo. Foi posto em discussão o e ninguém desejando discuti-lo foi 

posto em votação o Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei n.º 

30/2021, de autoria do Poder Executivo. Foi posto em Discussão o Projeto de Lei n.º 30/2021, 

de 14 de junho de 2021, de autoria do Poder Executivo, que “Abre no orçamento vigente 

crédito especial adicional 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, Joana Aparecida Ramos Garcia Grava, José Silveira, Laércio Leandro da 

Silva, Nelson Antonio de Freitas Junior e Terezinha Aparecida de Matos Vasconcelos. Ato 

contínuo o Senhor Presidente comunicou aos Senhores Vereadores que o Projeto de Lei n.º 

30/2021, de 14 de junho de 2021, de autoria do Poder Executivo, que “Abre no orçamento 

vigente crédito especial adicional 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 n.º 31/2021, de 14 de junho de 2021, de 

autoria do Poder Executivo. Foi posto em discussão o e ninguém desejando discuti-lo foi 

posto em votação o Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei n.º 

31/2021, de autoria do Poder Executivo. Foi posto em Discussão o Projeto de Lei n.º 31/2021, 

de 14 de junho de 2021, de autoria do Poder Executivo, que “Abre no orçamento vigente 

crédito especial adicional 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, Joana Aparecida Ramos Garcia Grava, José Silveira, Laércio Leandro da 

Silva, Nelson Antonio de Freitas Junior e Terezinha Aparecida de Matos Vasconcelos. Ato 

contínuo o Senhor Presidente comunicou aos Senhores Vereadores que o Projeto de Lei n.º 

31/2021, de 14 de junho de 2021, de autoria do Poder Executivo, que “Abre no orçamento 

vigente crédito especial adicional 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 n.º 32/2021, de 16 de junho de 2021, de 

autoria do Poder Executivo. Foi posto em discussão o e ninguém desejando discuti-lo foi 

posto em votação o Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei n.º 

32/2021, de autoria do Poder Executivo. Foi posto em Discussão o Projeto de Lei n.º 32/2021, 

de 16 de junho de 2021, de autoria do Poder Executivo, que “Abre no orçamento vigente 

crédito especial adicional 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, Joana Aparecida Ramos Garcia Grava, José Silveira, Laércio Leandro da 

Silva, Nelson Antonio de Freitas Junior e Terezinha Aparecida de Matos Vasconcelos. Ato 

contínuo o Senhor Presidente comunicou aos Senhores Vereadores que o Projeto de Lei n.º 

32/2021, de 16 de junho de 2021, de autoria do Poder Executivo, que “Abre no orçamento 

vigente crédito especial adicional e dá outras providências.”, está aprovado. A seguir passou-

se para a Explicação Pessoal. Ninguém desejou usar da palavra. Em seguida o Senhor 

Presidente comunicou aos Senhores Vereadores que a próxima Sessão Ordinária será 

realizada no dia 28 de junho 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.  

         

  

           Clóvis Antonio Lopes - Presidente    

 

           Terezinha Aparecida de Matos Vasconcelos - 1.ª Secretária   

 

           Giseli Moraes - 2.ª Secretária 

    

           Roselaine Barca - Coordenador Administrativo 


