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         ATA DA TRIGÉSIMA QUINTA (35ª) SESSÃO ORDINÁRIA 

 

 

Presidida pelo Sr. Vereador Manoel Eduardo Pereira da 

Cruz Palomino; secretariada pelo Sr. Vereador Luís Roberto 

Tavares. 

 

 

Aos sete dias do mês de dezembro do ano dois mil e 

vinte realizou-se na Sala das Sessões "Vereador Santo 

Róttoli", da Câmara Municipal de Mogi Mirim, presidida pelo 

Sr. Vereador Manoel Eduardo Pereira da Cruz Palomino; 

secretariada pelo Sr. Vereador Luís Roberto Tavares, a ..... (..ª) 

Sessão Ordinária do Quarto (4º) Ano da Décima Sétima (17ª) 

Legislatura da Câmara Municipal de Mogi Mirim, 

previamente programada e devidamente convocada nos termos 

da Relação da Matéria, datada de ......... de 2020.  Às 18h30, 

feita a primeira chamada nominal dos Srs. Vereadores pelo 1º 

Secretário, nos termos do disposto no Artigo 109, da 

Resolução nº 276, de 2010 (Regimento Interno vigente) e se 

constatando haver número legal para o início dos trabalhos, 

conforme dispõe o Artigo 106, da já citada Resolução, eis que 

se encontravam presentes os Srs. Vereadores:  

Alexandre Cintra (01), André Albejante Mazon (02), 

Cinoê Duzo (03), Cristiano Gaioto (04), Fábio de Jesus Mota (05), 

Geraldo Vicente Bertanha (06), Gérson Luiz Rossi Júnior (07), 

Jorge Setoguchi (08), José Augusto Capistrano Santos (09), Luís 

Roberto Tavares (10), Manoel Eduardo Pereira da Cruz Palomino 

(11), Marcos Antonio Franco (12), Maria Helena Scudeler de 

Barros (13), Moacir Genuario (14), Orivaldo Aparecido Magalhães 

(15), Sônia Regina Rodrigues (16) e Tiago César Costa (17),  
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conforme, aliás, se vê das respectivas assinaturas 

apostas na Folha de Presença - Registro de Comparecimentos 

e Faltas dos Srs. Vereadores às Sessões da Câmara, anexa ao 

final da presente ata, o Sr. Presidente deu por iniciados os 

trabalhos da presente sessão. Posto isto, conforme o disposto 

no Parágrafo Único, do Artigo 106, da citada Resolução, 

convidou o Vereador......... para que procedesse a leitura de 

um trecho da Bíblia Sagrada.  

 

Cumprida dita providência, o Presidente deu ciência à 

Casa e submeteu à apreciação do Plenário, na forma do inciso 

I do artigo 156; combinado com os artigos 81, I, “a”, e 167 

todos da Resolução nº 276, de 09 de novembro de 2010 

(Regimento Interno vigente), o Requerimento nº ......./2019, de 

Justificativa de Falta, por doença, conforme atestado médico 

anexo, do Vereador ...................................., para a ........ (.....ª) 

sessão ordinária, do terceiro ano da décima sétima legislatura, 

programadas para a presente data (......), pedido que foi 

submetido a votos, pelo presidente, e aprovado, 

unanimemente, pelos vereadores presentes. 

 

 

Posto isto, a sessão foi suspensa às 18h45, para 

cumprimento do disposto no Requerimento nº 247/2017, de 

iniciativa da Vereadora Sônia Regina Rodrigues, que 

solicitou homenagem especial ao Dia das Mães, efeméride do 

segundo domingo do mês de maio. 

 

 

Cumprida dita providência, dando por iniciada a parte 

reservada ao "EXPEDIENTE", o Sr.  Presidente submeteu à 

apreciação do Plenário a ata da ... sessão ordinária, realizada 

em ..... de ..... de ....., a qual depois de achada conforme e 
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aprovada, foi devidamente assinada pelos Vereadores Manoel 

Eduardo Pereira da Cruz Palomino e Luís Roberto Tavares, 

respectivamente, o Presidente e o 1º Secretário. Na sequência 

deu ciência à Casa, através de leitura, da seguinte matéria:  

1. 

 

 

Ato contínuo, o Sr. Presidente submeteu à apreciação e 

votação dos nobres Vereadores os seguintes 

REQUERIMENTOS, hoje endereçados à Mesa (aprovados 

pela Casa): nºs. 

 

 

 

Na sequência, o Sr. Presidente deu por aprovadas, 

conforme deliberação do Plenário, as seguintes 

INDICAÇÕES endereçadas ao Sr. Prefeito Municipal:  

 

A seguir, o Senhor Presidente submeteu à apreciação e 

votação dos nobres Vereadores as seguintes MOÇÕES, 

endereçadas à Mesa (aprovadas pela Casa): 

 

 

 A seguir, o Sr. Presidente colocou à disposição dos Srs. 

Vereadores a seguinte CORRESPONDÊNCIA:  

 

 

, desta Edilidade; (arquive-se, após dar ciência aos 

Senhores Vereadores interessados); 

 

 

 

 

  Não havendo mais proposituras, ou quaisquer outros 

documentos, para serem levados ao conhecimento do 

Plenário, o Sr. Presidente facultou o uso da palavra no 
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“Expediente”, anunciando os oradores inscritos, conforme § 

6º, do Artigo 111, do Regimento Interno. 

 

Não havendo mais Vereadores inscritos, o Sr. 

Presidente passou à parte dos trabalhos reservada à 

“TRIBUNA LIVRE”, e deu ciência à Casa da existência de 

orador regularmente inscrito para uso de Tribuna Livre, 

conforme Artigo 116, do Regimento Interno, e Resoluções 

nºs. 135/89, 223/99 e 241/02. Desta forma, o Sr. Presidente da 

Câmara convidou para que adentrasse ao Plenário o Senhor 

........., cujo discurso foi gravado em formato digital, à 

disposição nos arquivos da casa por trinta dias. Para a 

“Tribuna Livre”, o Sr. Presidente da Câmara suspendeu a 

Sessão às ...., para reabri-la, posteriormente, às .....  

 

 

Não havendo mais oradores inscritos, o Sr. Presidente 

suspendeu a Sessão às ....., conforme o disposto no Artigo 

105, da Resolução nº 276/2010 (Regimento Interno vigente). 

Decorrido o interstício regimental a que se refere o citado 

dispositivo e depois de nova chamada nominal dos Srs. 

Vereadores, conforme o disposto no Artigo 112, § 1º, da já 

citada Resolução, ao fim da qual se constatou a totalidade dos 

membros da Casa, o Sr. Presidente deu por iniciados os 

trabalhos da "ORDEM DO DIA", submetendo à apreciação 

da Casa o que segue:  

 

 

 

 
ITEM ÚNICO 

           “ex-vi” do disposto nos Artigos 208, § 7º e 211 do Regimento Interno. 

  

 

 

            EM PRIMEIRO TURNO  

            “ex-vi” do disposto no inciso I, do Artigo 172 do Regimento Interno. 
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1. Projeto de Lei nº 109, de 2020, de autoria do Prefeito Municipal, “Estimando 

a Receita e Fixando a Despesa do Município de Mogi Mirim para o exercício de 2021”. 

Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento.03  

 

 

 

 

 

 

 

 Finda a pauta constante da "Ordem do Dia", o Sr. 

Presidente passou, desde logo, à parte dos trabalhos reservada 

à "EXPLICAÇÃO PESSOAL", conforme determinam os 

Artigos 114 e 115 da Resolução nº 276/2010 (Regimento 

Interno vigente).  

 

 

Como não houvesse mais oradores inscritos para falar 

em “Explicação Pessoal”, o Sr. Presidente determinou fosse 

guardado um respeitoso MINUTO DE SILÊNCIO pelo 

passamento do senhor  

 

 

Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente, 

Vereador Manoel Eduardo Pereira da Cruz Palomino, 

agradeceu a presença de todos e, sob a proteção de Deus, 

encerrou os trabalhos da presente Sessão às ....... do que, para 

constar, determinou a lavratura da presente Ata, a qual, após 

achada conforme, discutida e aprovada vai, a seguir, 

devidamente assinada. 

CMM 


