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ATA DA 2a SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, DO 2.º PERÍODO 
LEGISLATIVO, DA 14.ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
TABOÃO DA SERRA. 
 
 
 
 
Aos 21 dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, nesta cidade, no prédio 
onde funciona o Poder Legislativo, na Sala das Sessões Francisco Mari, foi realizada 
a 2ª. Sessão Extraordinária de 2018, sob a Presidência da Vereadora Joice Silva e 
secretariada pelo Vereador Waines Moreira Alves, 1º Secretário da Mesa. Pelo livro 
de comparecimento, constatou-se a presença dos Senhores Vereadores:  
Alessandro Olimpio; André Luis Egydio; Dr. Carlos Eduardo Nóbrega; Carlos Pereira 
da Silva; Erica Teixeira Franquini; Joice Marques da Silva; Johnatan Henrique 
Pereira Santos (que esteve presente em determinados momentos da sessão); Jose 
Aparecido Alves; Marcos Paulo de Oliveira; Priscila Sampaio; Rita de Cassia Ferreira 
da Silva; Dr. Ronaldo Onishi e Waines Moreira Alves.  Às 11:02 horas, teve início a 
sessão, com a observância de um minuto destinado à leitura de versículo bíblico, 
nesse sentido feito pelo Exmo. Sr. José Aparecido Alves, conforme determinação 
constante no Regimento Interno da Casa. Iniciando-se a sessão foi feita a leitura de 
decisão judicial ofertada nos autos do processo no. 1008441-42.2018.8.26.06.09, 
cuja cópia segue anexa ao livro de presença das senhoras vereadores/senhores 
vereadores, para todos os fins, inclusive de publicidade para os interessados. Foi 
realizada a leitura da ata da sessão anterior, a 37ª. Sessão Ordinária, e houve 
determinados pedidos de impugnação para inserção de informações.     
 
Referida sessão, com início na data e hora indicados acima, desenvolveu-se por 
vários dias, e para fins de melhor intelecção, fraciona-se o seu conteúdo na data de 
sua ocorrência, conforme segue: 
 
1) Dia 21 de dezembro de 2018, com início às 11:00 horas e suspensão às 
14:05 horas.  Durante esta fração da sessão, houve diversas reuniões internas, 
assim como o uso da palavra pelos vereadores na forma regimental, culminado com 
a determinação de retorno aos trabalhos (continuação da sessão) no dia 
26/12/2018, às 10:00 horas. 
 
 
2) Dia 26 de dezembro de 2018, com início às 10:44 horas e suspensão às 
01:44 horas. Durante esta fração da sessão, houve diversas reuniões internas, 
assim como o uso da palavra pelos vereadores na forma regimental, culminado com 
a determinação de retorno aos trabalhos (continuação da sessão) no dia 
27/12/2018, às 13:00 horas. 
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3) Dia 27 de dezembro de 2018, com início às 13:05 horas e suspensão às 
13:16 horas.  Durante esta fração da sessão, houve diversas reuniões internas, 
assim como o uso da palavra pelos vereadores na forma regimental, culminado com 
a determinação de retorno aos trabalhos (continuação da sessão) no dia 
28/12/2018, às 13:00 horas. 
 
 
4) Dia 28 de dezembro de 2018, com início às 13:18 horas e suspensão às 
05:13 horas (do dia 29/12/2018).  Durante esta fração da sessão, houve 
diversas reuniões internas, assim como o uso da palavra pelos vereadores na forma 
regimental, culminado com a determinação de retorno aos trabalhos (continuação 
da sessão) no dia 29/12/2018, às 13:00 horas. 
 
 
5) Dia 29 de dezembro de 2018, com início às 13:06 horas e suspensão às 
23:12 horas.  Durante esta fração da sessão, houve diversas reuniões internas, 
assim como o uso da palavra pelos vereadores na forma regimental, culminado com 
a determinação de retorno aos trabalhos (continuação da sessão) no dia 
30/12/2018, às 13:00 horas. 
 
 
6) Dia 30 de dezembro de 2018, com início às 14:13 horas e suspensão às 
21:03 horas.  Durante esta fração da sessão, houve diversas reuniões internas, 
assim como o uso da palavra pelos vereadores na forma regimental, culminado com 
a determinação de retorno aos trabalhos (continuação da sessão) no dia 
31/12/2018, às 10:00 horas. 
 
7) Dia 31 de dezembro de 2018, com início às 10:20 horas e finalização às 
19:41.  Durante esta fração da sessão, após diversas reuniões internas, assim 
como o uso da palavra, na forma regimental; foram apreciadas as emendas, na 
seguinte formatação:  
- aprovadas as seguintes emendas de números: 001/2018; 002/2018; 003/2018; 
004/2018; 005/2018; 007/2018; 009/2018; 011/2018 e 012/2018; (por sete votos 
favoráveis; 4 votos contrários). 
- retirada a emenda de número 006/2018.   
- o projeto do orçamento em si (e consequentemente todas as emendas que 
haviam sido aprovadas) foi rejeitado, também por 07 votos contrários e 04 
favoráveis. 
 
Registre-se:  Sobreveio decisão judicial acerca do assunto, determinando 
a necessidade de “aprovação” do orçamento e não “apenas de sua 
apreciação.”   
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8) Dia 09 de janeiro de 2018, com início às 17:00 horas e finalização às 
01:30 (do dia 10 de janeiro).  Durante esta fração da sessão, após diversas 
reuniões internas, assim como o uso da palavra, na forma regimental; foram 
apreciadas as emendas, na seguinte formatação:  
- emendas que lhe foram apresentadas de números 001/2018; 002/2018; 
003/2018; 004/2018; 005/2018; 007/2018; 009/2018; 011/2018 e 012/2018; (os 
artigos 6º., 7º. e 8º. do referido projeto de lei foram apreciados na modalidade 
regimental de destaque, e rejeitados após a devida apreciação);  
- Projeto foi aprovado pela maioria dos presentes, já incorporadas as emendas e 
rejeição dos artigos que foram objeto de destaque. 
- Votação ocorreu na Presença dos seguintes vereadores: Alessandro Olimpio; 
André Luis Egydio; Dr. Carlos Eduardo Nóbrega; Carlos Pereira da Silva; Erica 
Teixeira Franquini; Marcos Paulo de Oliveira, Waines Moreira Alves. 
- Sessão iniciou-se sob a Presidência da Vereadora Joice Silva e posteriormente sob 
a Presidência do Vereador André Luiz Egydio, que conduziu os trabalhos da 
votação.    
 
 
(Por derradeiro, registre-se que tal sessão encontra-se sub judice, nos 
termos do agravo 2000709-40.2019.8.26.0000 - Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo)   
 
 
Para constar, eu, Waines Moreira Alves, 1º Secretário da Mesa, mandei lavrar a 
presente ata e a conferi, que após lida e aprovada, será devidamente assinada 
pelos membros da Mesa presentes. -.-. 
 
 
SecretarialegislativaAta2ªextraord2018.              
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