
 
 

  
   ATA DA 580.ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 13 DE JUNHO DE 2022  

  

  

PRESIDENTE – CLÓVIS ANTONIO LOPES  

  

1. ª SECRETÁRIA – TEREZINHA  APARECIDA DE MATOS VASCONCLEOS 

                      

2.ª SECRETÁRIA – GISELI MORAES  

  

Aos 13 (dias) dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, na sede da Câmara 
Municipal de Tupi Paulista, realizou-se a 580.ª Sessão Ordinária. Às 19:00 horas assumiu a 
Presidência dos trabalhos o Presidente Clóvis Antonio Lopes, ladeado pelos Vereadores 

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, Joisiany Ceber Anselmi, José Silveira e Laércio Leandro da 
Silva. Vereador Ausente 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 
06 de Junho de 2022. Ato contínuo foi feita a leitura dos seguintes ofícios da Prefeitura 
Municipal: N.º159/2022, em resposta ao requerimento n.º 073/2022, de autoria da Vereadora 
Joana Aparecida Ramos Garcia Grava; N.º 160/2022, em resposta ao requerimento n.º 075/2022, 

de autoria da Vereadora Terezinha Aparecida de Matos Vasconcelos; N.º165/2022, em resposta 
ao requerimento n.º 074/2022, de autoria da Vereadora Joana Aparecida Ramos Garcia Grava, N.º 
166/2022, em resposta ao requerimento n.º 77/2022, de autoria da Vereadora Giseli Moraes; N.º 
168/2022, em resposta ao requerimento n.º 082/2022, de autoria da Vereadora Terezinha 
Aparecida de Matos Vasconcelos; N.º 170/2022, em resposta do requerimento n.º 069/2022, de 
autoria da Vereadora Terezinha Aparecida de Matos Vasconcelos; N.º171/2022, do Senhor 
Prefeito Municipal solicitando mais 15(quinze) dias de prazo para responder o requerimento nº. 
079/2022. Após a leitura foi encaminhada às Comissões o Projeto de Lei Complementar n.º 

009/2022 de 13 de junho de 2022, de autoria do Poder Executivo, que “Altera Anexo VIII, da Lei 
Complementar n.º 103, de 05 de maio de 2009, que dispõe sobre a organização administrativa da 
Prefeitura Municipal, institui normas que regulam as relações de trabalho dos Servidores Públicos 
Municipais Celetistas, dispõe sobre a estrutura do quadro de pessoal, fixa níveis de vencimentos e 
dá outras providências”. Após a leitura foi posto em discussão e ninguém se manifestando a 
respeito foi aprovado por unanimidade o requerimento do Vereador Laércio Leandro da Silva, 
solicitando o abono de sua falta na Sessão Ordinária do dia 06 de junho de 2022. Em seguida 

passou-se para apreciação dos requerimentos. Após a leitura foram postos em discussão e 
ninguém se manifestando a respeito foram aprovados os seguintes requerimentos: N.º 083/2022, 
de autoria da Vereadora Joana Aparecida Ramos Garcia Grava, solicitando do Senhor Prefeito 
Municipal, informações sobre o CEM (Centro Médico de Especialidades Dr. Kanji Kawamura); 
N.º 084/2022, de autoria da Vereadora Terezinha Aparecida de Matos Vasconcelos, solicitando 
do Senhor Prefeito Municipal informações sobre onde estão sendo aplicados os recursos 
provenientes ao ISS (Imposto sobre Serviço) dos pedágios instalados na região; N.º 085/2022, de 
autoria do Vereador José Silveira subscrito pelos Vereadores Joana Aparecida Ramos Garcia 

Grava e Giseli Moraes, solicitando do Senhor Prefeito Municipal, informações sobre aquisição do 
aparelho de retransmissão de sinal de TV, na torre de nossa cidade; N.º 086/2022, de autoria da 
Vereadora Joisiany Ceber Anselmi, solicitando do Senhor Prefeito Municipal, informações sobre 
a Lei Municipal n.º 4.012 CM de 24/08/2021; N.º 087/2022, de autoria da Vereadora Joisiany 



 

Ceber Anselmi subscrito pela Vereadora Giseli Moraes,  solicitando do Senhor Prefeito 
Municipal, informações sobre as castrações doa animais (gatos e cachorros); N.º 088/2022, de 
autoria da Vereadora Joisiany Ceber Anselmi, solicitando do Senhor Prefeito Municipal, 
informações sobre a Lei Municipal n.º 4.069-CM, de 22 de Março de 2022; N.º 89/2022, de 
autoria da Vereadora Joisiany Ceber Anselmi, solicitando do Senhor Prefeito Municipal, 
informações sobre quais tipos de exames são de cobertura pública pelo SUS; N.º 090/2022, de 

autoria da Vereadora Joisiany Ceber Anselmi, solicitando do Senhor Prefeito Municipal, 
informações sobre a limpeza de terrenos realizada pela Prefeitura Municipal; N.º 091/2022, de 
autoria da Vereadora Joisiany Ceber Anselmi subscrito pelos Vereadores Joana Aparecida Ramos 
Garcia Grava e Giseli Moraes, solicitando do Senhor Prefeito Municipal, quais as providências 
estão sendo adotadas pelo Poder Executivo, para uma pessoa que se encontra em situação de rua e 
que decida permanecer  em nosso município. A seguir passou-se para a leitura das indicações. 
Após a leitura foram encaminhadas ao Senhor Prefeito Municipal as seguintes indicações: N.º 
116/2022, de autoria da Vereadora Joana Aparecida Ramos Garcia Grava, indicando ao Senhor 

Prefeito Municipal, para que determine ao setor competente da Municipalidade a substituição das 
agulhas/navalhas para testes glicêmico por canetas lancetadora (medidora de glicemia), na rede 
municipal; n.º 117/2022, de autoria da Vereadora Joisiany Ceber Anselmi, indicando ao Senhor 
Prefeito Municipal, para que determine ao setor competente da Municipalidade, estudos para 
aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) e de proteção coletiva (EPC) para os 
setores necessários e essenciais da municipalidade; N.º 118/2022, de autoria da Vereadora 
Joisany Ceber Anselmi, indicando ao Senhor Prefeito Municipal, para que determine ao setor 

competente da Municipalidade, estudos e investimentos necessários para melhorias no 
paisagismo dos trevos e canteiros centrais, localizados no centro e bairros de nosso município; 
N.º 119/2022, de autoria da Vereadora Giseli Moraes subscrito pela Vereadora Joana Aparecida 
Ramos Garcia Grava, indicando ao Senhor Prefeito Municipal, a manutenção e melhorias da parte 
da estrada do Córrego Galante(trecho que compreende do trevo até a curva). A seguir passou-se 
para a palavra Livre no Expediente. Usou da palavra a Vereadora Terezinha Aparecida de Matos 
Vasconcelos, cujo pronunciamento encontra-se gravado nos anais deste Legislativo. Em seguida 
passou-se para a Ordem do Dia e não havendo matéria para apreciação 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 20 de Junho de 
2022 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 


