
 
 

ATA DA 528.ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 29 DE MARÇO DE 2021 

 

 

PRESIDENTE – CLÓVIS ANTONIO LOPES 

 

1. ª SECRETÁRIA – TEREZINHA APARECIDA DE MATOS VASCONCELOS 

                     

2.ª SECRETÁRIO – GISELI MORAES 

 

     Aos 29 (Vinte) e nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, na sede da 

Câmara Municipal de Tupi Paulista, realizou-se a 528.ª Sessão Ordinária. Às 18:30 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 de Matos Vasconcelos, José Silveira, Joisiany Anselmi 

Ceber, Laércio Leandro da Silva e Nelson Antonio de Freitas Júnior. Foi feita a leitura de um 

trecho da Bíblia Sagrada. Foi posta em votação e aprovada por unanimidade a Ata da Sessão 

Ordinária de 22 de Março de 2021. Em seguida foi feita a leitura dos seguintes Ofícios: n.º 

115/2021, da Prefeitura Municipal de Tupi Paulista em resposta ao Requerimento n.º 

035/02021, de autoria da Vereadora Joisiany Ceber Anselmi. Após a leitura foram 

encaminhados às Comissões os seguintes Projetos: De Lei nº 016/2021, de 15 de março de 

2021, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a criação de Programa de assistência 

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

durante a vigência desta Lei e dá outras providências.”; n.º 019/2021, de 22 de Março de 

2021, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza a Prefeitura Municipal de Tupi Paulista a 

firmar contratos ou ajustes com Instituições Financeiras e Operadoras de Meios Eletrônicos 

para viabilizar o recebimento de tributos municipais, por meio de cartão de débito, de crédito 

e de Pix, e dá outras providências.”; n.º 020/2021, de 23 de Março de 2021, de autoria do 

Poder Executivo que “Dispõe sobre nova redação à Lei Municipal nº 3.955, de 15/12/2020”.    

Feita a leitura e havendo o requerimento de urgência foi incluída na Ordem do Dia da 

presente sessão para discussão e votação o Projeto De Lei n.º 21/2021, de 26 de março de 

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

dá outras providências.”. 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 034/2021, de autoria da Vereadora Terezinha 

Aparecida de Matos Vasconcelos, solicitando ao Senhor Prefeito Municipal, que encaminhe 

Projeto de Lei sobre o REFIS - Programa e Recuperação de Créditos Fiscais; n.º 035/2021, de 

autoria da Vereadora Joana Aparecida Ramos Garcia Grava, solicitando ao Senhor Prefeito 

Municipal informações a respeito dos recursos para aquisição de uma pá carregadeira; n.º 

036/2021, de autoria da Vereadora Joana Aparecida Ramos Garcia Grava, solicitando ao 

Senhor Prefeito Municipal informações sobre a posse de tratores por associações e a devida 

prestação de contas. A seguir passou-se para a apreciação das Indicações. Após a leitura 

foram encaminhadas ao Senhor Prefeito Municipal as seguintes Indicações: n.º 039/2021, de 

autoria do Vereador Adenilson Gonçalves Bueno, solicitando ao Senhor Prefeito Municipal 

que realize a instalação de um redutor de velocidade (lombada) na Rua Dr. Antonio Simini, 

na altura do n.º 330, localizado no Jardim Itália; n.º 040/2021, de autoria da Vereadora Giseli 

Moraes, solicitando ao Senhor Prefeito Municipal que sejam distribuídos “Kits Merenda” para 

todos os alunos matriculados na rede municipal de ensino; n.º 041/2021, de autoria dos 



 
 

Vereadores José Silveira e Joana Aparecida Ramos Garcia Grava, Solicitando ao Senhor 

Prefeito Municipal que seja colocado cascalho na subida da Estrada Municipal do Bairro 

Bandeirantes, localizada em frente ao sítio do Sr. Nelson Fonseca; n.º 042/2021, de autoria da 

Vereadora Joana Aparecida Ramos Garcia Grava, solicitando ao Senhor Prefeito Municipal 

que inclua como setores essenciais da economia Academias, Clínicas de Fisioterapia e Óticas; 

n.º 043/2021, de autoria do Vereador José Silveira, indicando ao Senhor Prefeito Municipal 

que construa um redutor de velocidade (lombada) na Rua Francisco Perpétuo de Souza Júnior, 

altura do n.º 114; n.º 044/2021, de autoria do Vereador José Silveira, indicando ao Senhor 

Prefeito Municipal que seja feito o recapeamento asfáltico da Rua Francisco Fernandes, 

localizadas no Jardim Oriente. Em seguida passou-se para a Ordem do Dia, 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 nº 021/2021, de 26 de março 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 

nº 021/2021, de 26 de março de 2021, de autoria do Poder Executivo. Foi posto em discussão 

o Projeto de Lei nº 021/2021, de 26 de março de 2021, de autoria do Poder Executivo, que 

“Abre no orçamento vigente crédito 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, Joana Aparecida Ramos Garcia Grava, 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 021/2021, de 26 de março de 2021, de autoria do Poder 

Executivo, que “Abre no orçamento vigente crédito suplementar e dá outras providências.”, 

está aprovado. Em seguida passou-se para a Explicação Pessoal e ninguém desejando fazer 

uso da palavra o Senhor Presidente comunicou aos Senhores Vereadores que a próxima 

Sessão Ordinária será realizada no dia 05 de Abril de 2021 às 18:30 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 


