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ATA DA 37a SESSÃO ORDINÁRIA, DO 2.º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 
14.ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TABOÃO DA 
SERRA. 
 
 
Aos 11 dias do mês de dezembro dois mil e dezoito, nesta cidade, no prédio onde 
funciona o Poder Legislativo, na Sala das Sessões Francisco Mari, foi realizada a 
37ª. Sessão Ordinária 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; José Aparecido Alves; 
Marcos Paulo de Oliveira; Priscila Sampaio; Rita de Cassia Ferreira da Silva; Dr. 
Ronaldo Onishi e Waines Moreira Alves. Ausente por questões clinicas o Vereador 
Johnatan Henrique Pereira dos Santos. Às dez horas e vinte e cinco minutos foi 
feita a verificação de quórum por parte da senhora presidente, ocasião que foi 
constatado quórum. Bem assim, neste horário, se iniciou 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. Foi aprovada por unanimidade de votos a ata da 
sessão anterior, qual seja 36ª. Sessão Ordinária (com correção referente a 
sistemática de eleição da Mesa Diretora). Não houve uso da palavra na Tribuna 
Popular (tendo em vista a normatização acerca da Tribuna Popular em época 
eleitoral). Foram aprovados por unanimidade de votos os requerimentos de 
números 071/2018; 077/2018 e 078/2018, assim como deferidos todos os votos de 
pesar, constantes no material. Tendo em vista a apreciação da peça orçamentária, 
o expediente ficou reduzido do final da leitura da ata, por trinta minutos (10:52h 
até 11:22h). O veto aposto ao Projeto de Lei no. 036/2018, foi rejeitado por 
maioria de votos, na seguinte formatação: 
 
Pela rejeição -  07 (sete) votos: Proferidos pelos vereadores Alessandro 
Olimpio; André Luis Egydio; Dr. Carlos Eduardo Nóbrega; Carlos Pereira da Silva; 
Erica Teixeira Franquini; Marcos Paulo de Oliveira e Waines Moreira Alves. 
 
Pela manutenção - 04 (quatro) votos: Proferidos pelos vereadores José 
Aparecido Alves; Priscila Sampaio; Rita de Cassia Ferreira da Silva; Dr. Ronaldo 
Onishi. 
 
 
Ato contínuo, foram vistados por maioria de votos os projetos de decreto legislativo 
06/2018; 07/2018 e 08/2018, na seguinte formatação: 
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Pelas vistas -  07 (sete) votos: Proferidos pelos vereadores Alessandro Olimpio; 
André Luis Egydio; Dr. Carlos Eduardo Nóbrega; Carlos Pereira da Silva; Erica 
Teixeira Franquini; Marcos Paulo de Oliveira e Waines Moreira Alves. 
 
Contrários às vistas - 04 (quatro) votos: Proferidos pelos vereadores José 
Aparecido Alves; Priscila Sampaio; Rita de Cassia Ferreira da Silva; Dr. Ronaldo 
Onishi. 
 
 
Na sequência, iniciou-se então, apreciação da peça orçamentária, projeto de lei no. 
048/2018. A senhora presidente explicou então a dinâmica da votação do 
orçamento, acolhendo o parecer da comissão de finanças e orçamento sobre a 
matéria e que não acolhia as emendas 1 a 5, pelos fundamentos que expunha. 
Nessa esteira de raciocínio, as emendas apresentadas durante o transcurso da 37ª. 
Sessão Ordinárias não foram acolhidas por serem extemporâneas, na forma do 
artigo 192 (caput e parágrafos) do Regimento Interno da Casa. Nesse contexto, foi 
apresentado recurso (primeiro) sobre a sistemática adotada, sendo apresentado 
pelos vereadores Alessandro Olimpio; André Luis Egydio; Dr. Carlos Eduardo 
Nóbrega; Carlos Pereira da Silva; Erica Teixeira Franquini; Marcos Paulo de Oliveira 
e Waines Moreira Alves. Bem assim, por convenção plenária, os trabalhos foram 
suspensos até sexta-feira, dia 14 de dezembro às 14:00 horas. Nesse contexto, na 
data e horário em referência, retornaram-se os trabalhos, com as mesmas 
presenças. A leitura de texto bíblico, tendo em vista se tratar de uma continuação 
da sessão já iniciada, foi objeto de questionamentos pela ordem, tendo, por 
convenção de lideranças, sido não efetuada. Neste contexto, a senhora presidente 
não conheceu do recurso em questão, pelos motivos aduzidos. Ato contínuo, foi 
apresentado novo (segundo) recurso, desta vez pelo não acolhimento do primeiro 
recurso aduzido, apresentado pelos vereadores Alessandro Olimpio; André Luis 
Egydio; Dr. Carlos Eduardo Nóbrega; Carlos Pereira da Silva; Erica Teixeira 
Franquini; Marcos Paulo de Oliveira e Waines Moreira Alves; acerca deste recurso a 
senhora presidente informa não conhecer do mesmo, pelos motivos que aduz, 
acolhendo o parecer ofertado pela Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, 
determinado então a votação apenas do projeto de lei propriamente dito, com 
exclusão das emendas apresentadas, na forma do parecer da Comissão de Finanças 
e Orçamento. Ato contínuo, referido projeto foi alcançado por pedido de vistas pelo 
período de 10 (dez) dias, por maioria de votos.     
 
 
A sessão foi finalizada às 17:35 horas da sexta-feira, dia 14 de dezembro. 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. -.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-. 
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