
 
 

ATA DA 525.ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 08 DE MARÇO DE 2021 

 
 

PRESIDENTE – CLÓVIS ANTONIO LOPES 

 

1. ª SECRETÁRIA – JOANA APARECIDA RAMOS GARCIA GRACA (AD HOC) 

                     

2.ª SECRETÁRIO – GISELI MORAES 

 

     Aos 08 (Oito) 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 525.ª Sessão Ordinária. Às 20:00 horas assumiu a 

Presidência dos trabalhos o Presidente Clóvis Antonio Lopes, ladeado pelas Vereadoras Joana 

Aparecida Ramos Garcia Grava (Ad Hoc), 1ª Secretária e Giseli Moraes 2.ª Secretária. Feita a 

chamada responderam presente os seguintes Vereadores: Adenilson Gonçalves Bueno, José 

Silveira, Joisiany Anselmi Ceber, Nelson Antonio de Freitas Júnior. Vereadores ausentes 

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 01 de Março de 2021. Em seguida foi feita a leitura dos seguintes 

Ofícios: n.º 056/2021 da Prefeitura Municipal de Tupi Paulista, em resposta ao Requerimento 

n.º 007/2021 da Vereadora Terezinha Aparecida de Matos Vasconcelos; n.º 071/2021 da 

Prefeitura Municipal de Tupi Paulista, em resposta ao Requerimento n.º 010/2021 do 

Vereador Laércio Leandro da Silva; n.º 072/2021 da Prefeitura Municipal de Tupi Paulista,  

em resposta ao Requerimento n.º 019/2021 de autoria da Vereadora Terezinha Aparecida de 

Matos Vasconcelos; n.º 076/2021 da Prefeitura Municipal de Tupi Paulista, em resposta ao 

Requerimento n.º 020/2021 da Vereadora Terezinha Aparecida de Matos Vasconcelos; n.º 

077/2021 da Prefeitura Municipal de Tupi Paulista em resposta ao Requerimento n.º 017/2021 

da Vereadora Terezinha Aparecida de Matos Vasconcelos; n.º 078/2021 da Prefeitura 

Municipal de Tupi Paulista, em resposta ao Requerimento n.º 018/2021 do Vereador Laércio 

Leandro da Silva; n.º 086/2021 da Prefeitura Municipal de Tupi Paulista, em resposta ao 

Requerimento n.º 009/2021 da Vereadora Terezinha Aparecida de Matos; n.º 089/2021 da 

Prefeitura Municipal de Tupi Paulista, em resposta ao Requerimento n.º 015/2021 da 

Vereadora Joana Aparecida Ramos Garcia Grava; n.º 090/2021 da Prefeitura Municipal de 

Tupi Paulista, em resposta ao Requerimento n.º 022/2021, de autoria do Vereador José 

Silveira; n.º 091/2021 da Prefeitura Municipal de Tupi Paulista, em resposta ao Requerimento 

n.º 021/2021, de autoria do Vereador José Silveira; n.º 095/2021 da Prefeitura Municipal de 

Tupi Paulista, em resposta Requerimento n.º 011/2021 da Vereadora Joisiany Ceber Anselmi; 

n.º 087/2021 da Prefeitura Municipal de Tupi Paulista, em resposta ao Ofício n.º 001/2021/ 

PJ-CM de autoria da Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal de Tupi Paulista; n.º 

088/2021 da Prefeitura Municipal de Tupi Paulista, em resposta ao Ofício n.º 002/2021/ PJ-

CM de autoria da Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal de Tupi Paulista. 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 14/2021, de 03 de março de 2021, de autoria do 

Poder Executivo que “Abre no orçamento vigente crédito especial adicional e dá outras 

providências.”. Após a leitura foram encaminhados às Comissões os seguintes Projetos: De 

Lei nº 015/2021, de 08 de março de 2021, de autoria do Poder Executivo, que “Ratifica 

protocolo de intenções firmado entre Municípios brasileiros, com a finalidade de adquirir 

vacinas para combate à pandemia do coronavírus; medicamentos, insumos e equipamentos na 

área da saúde.”; De Resolução n.º 001/2021, de 05 de março de 2021, de autoria da Mesa da 

Câmara e das Vereadoras Joisiany Ceber Anselmi e Joana Aparecida Ramos Garcia Grava, 



 
 

que “Institui a Comissão Especial de Estudos denominada “Frente Parlamentar em Defesa dos 

Direitos das Mulheres”, com o objetivo de incentivar, desenvolver e apoiar discussões e ações 
relacionadas às mulheres, e dá outras providências.”. Foi feita a leitura do pedido de Abono 

de falta do Vereador José Silveira e foi aprovado por unanimidade. Em seguida passou-se 

para a apreciação dos Requerimentos. Após a leitura foi posto em discussão e ninguém se 

manifestando a respeito foi aprovado por unanimidade o Requerimento n.º 033/2021, de 

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

Municipal, solicitando informações a respeito do pagamento do incentivo aos agentes de 

endemias. Em seguida passou-se para apreciação das indicações. Após a leitura foram 

encaminhadas ao Senhor Prefeito Municipal as seguintes indicações: n.º 035/2021, de autoria 

da Vereadora Joisiany Ceber Anselmi, solicitando ao Senhor Prefeito Municipal que 

determine estudos ao setor competente da municipalidade para implantação na rede municipal 

de ensino aulas/palestras sobre a importância da “Proteção e cuidados de animais e sua 

guarda”; n.º 036/2021, de autoria da Vereadora Joana Aparecida Ramos Garcia Grava, 

indicando ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizado em toda a população exames para 

verificação dos níveis de Vitamina D em toda população, para prevenir a Covid 19. Em 

seguida passou-se para a Ordem do Dia, havendo matéria em regime de urgência suspendeu-

se a sessão por 5 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 014/2021, de 03 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 014/2021, de 03 de março de 2021, 

de autoria do Poder Executivo. Foi posto em discussão o Projeto de Lei nº 014/2021, de 03 de 

março 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, Joisiany Ceber Anselmi, José Silveira e 

Nelson Antonio de Freitas Junior. O Senhor Presidente comunicou aos Senhores Vereadores 

que o Projeto de Lei n.º 014/2021, de 03 de março de 2021, de autoria do Poder Executivo, 

que “Abre no orçamento vigente crédito especial adicional e dá outras providências.”, está 

aprovado. Em seguida foi feita a leitura de texto comemorativo em homenagem a todas as 

mulheres pelo dia internacional da mulher comemorado nesta data. 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 15 

de março de 2021. 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    

 

           Joana Aparecida Ramos Garcia Grava- 1.ª Secretária   

 

           Giseli Moraes - 2.ª Secretária 

 

           Roselaine Barca - Coordenador Administrativo 


