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 (Registramos que referida sessão ocorreu de forma presencial, em 
atenção a todas as determinações das autoridades sanitárias) 

 

 

 

ATA DA 17.a SESSÃO ORDINÁRIA, DO 2.º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 15.ª 
LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA. 

 

Aos trinta e um dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois (tendo ocorrido pedido de 

suspensão das 14:00 horas do dia 31 de maio, pelo período de 24 – vinte e quatro 

horas – retornando então às 14:00 horas do dia 1º. de junho) foi realizada a 17.ª Sessão 

Ordinária de 2022, sob a Presidência do Vereador Carlos Pereira da Silva e secretariada pela 

Vereadora Joice Silva, 1.ª Secretária da Mesa. Pelo livro de comparecimento, constatou-se, a 

presença dos Vereadores: Alessandro Olimpio; Anderson Nobrega; André Luis Egydio; Carlos 

Pereira da Silva; Celso Rodrigo dos Santos; Erica Teixeira Franquini; Joice Silva; Luzia do Carmo 

Kapp da Silva; Manoel Nezito Guimarães; Rodney Araujo de Oliveira; Dr. Ronaldo Onishi 

(registre-se que o Vereador Dr. Ronaldo Onishi esteve ausente de referida sessão na 

parte em que a mesma transcorreu durante o dia 31 de maio de 2022 - por questões 

de falecimento em  família –;  e esteve presente na parte da sessão ocorrida no dia 

1º. de junho do corrente) e Sandro Aires Maciel. Ausente, por questões médicas o Vereador 

Marcos Paulo de Oliveira.  Foi feita a primeira chamada para início da sessão às 10:49, dando-se 

início à sessão neste momento. A leitura de texto bíblico foi feita pelo Vereador André Luis Egydio. 

Foi aprovada a ata da última sessão (16.ª SO). Não houve inscritos para a Tribuna Popular. Foi 
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aprovado unanimemente o requerimento de números 067/2022. Por convenção plenária, não 

houve pausa para o intervalo regimental. Houve pedido de suspensão dos trabalhos pelo período 

de 24 (vinte e quatro) horas, com aceitação positiva unanime. Por força de regime de urgência 

especial foram aprovados os projetos de lei complementar de números 007/2022; 008/2022; 

009/2022 e projeto de lei ordinária 023/2022. Foi feito o uso da palavra, pela ordem, na forma 

regimental. Os trabalhos se finalizaram às 15:25 hs (do dia 1º. de junho de 2022). Para 

constar, eu, Vereadora Joice Silva, 1.ª Secretária da Mesa, mandei lavrar a presente ata e a 

conferi, que após lida e aprovada, será devidamente assinada pelos membros da Mesa presentes. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

Registre-se: 
 
 
1. A presença em Plenário do Exmo. Sr. Celso Russomano, Deputado Federal pelo Estado de São 
Paulo, trazendo informações acerca dos pontos positivos de se implantar um PROCON municipal 
em nossa cidade, em conformidade com projeto de lei apresentado pelo Executivo Municipal, 
nesta data, como precedente. (na parte da sessão ocorrida em 31 de maio do corrente) 
 
2. A presença em Plenário do Ilmo. Sr. Antonio Carlos Rodrigues, ex-vereador na Cidade de São 
Paulo e Ministro de Estado (dentre outras posições políticas), em visita de cortesia à Câmara 
Municipal. (na parte da sessão ocorrida em 1º. de junho do corrente) 
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