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13ª. Legislatura
2ª. Sessão Legislativa
12ª. Sessão Ordinária
12 de Maio de 2014

Aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e catorze, do nascimento de Nosso Senhor e
Salvador Jesus Cristo, com início às dezenove horas, em sua sede à Praça São Francisco nº. 60
Centro nesta cidade de Capela do Alto-SP, a Câmara Municipal sob a presidência do nobre
Vereador João Roberto Aparecido de Almeida-(João Engenheiro), realizou a sua Décima
Segunda Sessão Ordinária da Segunda Sessão Legislativa, Décima Terceira Legislatura.
Feita a chamada e registrando-se a presença unânime dos Senhores Vereadores, o Senhor
Presidente sob a proteção de “Deus”, declarou aberto os trabalhos da presente Sessão,
desejando as boas vindas à todos que compareceram para prestigiar os trabalhos nesta noite, em
especial as autoridades presentes: Vereadores; Ex. Vereadores: Nilton Pires, Benedito
Eleutério da Mota, Professor Idalino Lourenço Nepomuceno, Senhor Carlos - Membro do
Conselho Tutelar; Membros da Guarda Municipal; Servidores Públicos e Ex. Servidores;
Funcionários da Casa; Senhores, Senhoras, Jovens e Crianças que nos prestigiam nesta
oportunidade; Composta a Mesa, em nome de “Deus” o Senhor Presidente, declarou aberto os
trabalhos da presente Sessão e prosseguiu com os trabalhos da noite, solicitando ao nobre
Vereador: Josué Corrêa - Meneguetti, que procedesse a leitura do trecho bíblico escolhido
(João, capítulo 10, versículos de 1 ao 10) e aos demais para em pé, ouvirmos atentamente a
palavra do livro Santo; Em seguida ainda em pé, solicitou fosse reservado 1 (um) minuto de
silêncio, em homenagem póstuma ao falecimento dos seguintes munícipes ocorrido
recentemente no município: José Guilherme-Primo – ex. vereador e ex. vice-prefeito desta
localidade e Orlando da Silva, o que de pronto foi atendido por todos os presentes; Em
seguida, dando continuidade nos trabalhos, o Senhor Presidente passou adiante solicitando
fossem lidas pela Primeira e Segunda Secretárias da Mesa Diretora Vereadoras: Lígia
Fabíola Bottini de Paula e Drª. Suzete Magali Mori Alves, as matérias constantes da pauta
da presente Sessão, conforme publicação no local de costume da Casa, cujo procedimento foi
prontamente atendido por ambas; Procedidas referidas leituras conforme solicitado, o Senhor
Presidente franqueou a palavra e a Tribuna da Casa, aos Senhores Vereadores especificamente
para explicações e justificativas sobre as matérias apresentadas, recomendando para serem
breves em seus pronunciamentos, da palavra fazendo uso os seguintes Vereadores: João Abilio
Quevedo, que teceu comentários sobre a rádio e sobre a moção de repúdio de iniciativa da
nobre Vereadora Drª. Suzete, proposta ao Senhor Prefeito Municipal, Felipe Simões de
Almeida, João Manoel de Siqueira, que também teceu comentários sobre a rádio e sobre a
moção de iniciativa da colega Srª. Suzete, colocando que embora tenha se ausentado
momentaneamente da Sessão, manifesta-se à favor da Moção; Josué Corrêa – Meneguetti
e Drª. Suzete Magali Mori Alves, que comentou sobre a matéria de sua iniciativa
esperando apoio e endosso dos nobres pares, sendo oportuno frisar que todos os Senhores
usuários da palavra, teceram comentários ainda parabenizando os colegas pelas matérias
apresentadas e que enquanto discorriam sobre a pauta da presente Sessão, o nobre Vereador
Senhor João Manoel de Siqueira, passou mal e retirou-se da Sessão; Ninguém mais desejando
usar a palavra para manifestação, o Senhor Presidente passou adiante, procedendo consulta ao
Plenário, indagando aos nobres colegas se as matérias lidas e apresentadas na oportunidade
estavam aptas para deliberação e não havendo qualquer manifestação contrária as proposituras,
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considerou-as deliberadas; Na sequencia, dando prosseguimento nos trabalhos o Senhor
Presidente, retomou a palavra, deu sequencia na pauta e tendo verificado, ter havido inscrições
de munícipes para uso da Tribuna, franqueou primeiramente a palavra à nobre munícipe
REGIANE SIQUEIRA e em seguida ao nobre cidadão PROFESSOR EDGAR MARTINS
FILHO, para discorrerem sobre os assuntos oriundos de suas inscrições; Após o uso da
palavra pelos nobres Oradores, o Senhor Presidente deu continuidade nos trabalhos e tendo
verificado uma vez mais, a existência de inscrições de Vereadores para uso da palavra e da
tribuna da casa, prosseguiu franqueando a palavra aos nobres Vereadores: João Abilio
Quevedo e Célio Cleto; O primeiro, teceu comentários sobre as obras de canalização e
captalização das águas das chuvas, que estão fora de padrão no município, citando exemplos de
obras perfeitas aquelas que vem sendo realizadas, pelo empresário Keke em Capela do Alto e o
segundo, comentou sobre o auxílio transporte aos alunos de nossa cidade; comentou sobre o
assalto sofrido no dia de hoje em frente a sua residência, temendo a falta de segurança no
município e parabenizou os munícipes Regiane e professor Edgar, pelas palavras muito bem
colocadas durante o uso da tribuna da Casa; Em seguida tendo observado o Senhor Presidente,
o esgotamento dos pedidos de Vereadores a manifestarem-se da Tribuna, deu continuidade nos
trabalhos, anunciou a pauta e passou imediatamente a discorrer sobre a seguinte Ordem do
Dia: 1ª.) Colocou primeiramente em discussão, a ata da Décima Sessão Ordinária realizada
na casa no dia 28 de abril de 2014 e verificando que nenhum dos Senhores Vereadores
desejou usar a palavra para comentários, colocou referida ata em votação, sendo aprovada por
unanimidade, com o registro da ausência justificada do nobre Vereador João Manoel de
Siqueira; 2ª.) Em seguida, dando sequencia nos trabalhos, passou ao item seguinte da pauta,
colocando em discussão a ata da Décima Primeira Sessão Ordinária, que foi suspensa em
memória póstuma ao falecimento do ex. vereador José Guilherme-Primo e uma vez mais,
verificando que nenhum dos Vereadores desejou usar a palavra para manifestar-se, colocou
referida ata em votação, sendo aprovada por unanimidade, com o registro da ausência
justificada do nobre Vereador João Manoel de Siqueira; 3ª.) Em seguida dando sequencia nos
trabalhos, o Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de Resolução de iniciativa da
Mesa Diretora do exercício de 2013, cuja matéria recebeu o nº. 009/2013 de 25 de novembro
de 2013, que “Dispõe sobre a reclassificação da Tabela de Vencimentos da Câmara
Municipal de Capela do Alto e dá outras providências”, conforme leitura da matéria
realizada no expediente da Sessão Ordinária realizada na Casa no dia 25 de Novembro de 2013
e verificando uma vez mais, que nenhum vereador desejou usar a palavra para manifestar-se,
colocou referida matéria em votação, sendo aprovada por unanimidade, com o registro da
ausência justificada do nobre Vereador João Manoel de Siqueira; 4ª.) Em seguida, dando
prosseguimento nos trabalhos da Casa, colocou em discussão, o Projeto de Lei de iniciativa
do nobre Representante do Executivo Municipal, que recebeu o nº. 010/2014 de 11 de
fevereiro de 2014, que Acresce inciso III e parágrafo único ao artigo 4º. da Lei nº. 1.744,
de 17 de dezembro de 2013”, conforme leitura da matéria realizada no expediente da Sessão
Ordinária realizada na Casa no dia 17 de fevereiro de 2014 e verificando que ninguém desejou
usar a palavra para manifestar-se, colocou referida matéria em votação, sendo aprovada por
unanimidade, com o registro da ausência justificada do nobre Vereador João Manoel de
Siqueira; 5ª.) Em seguida, anunciando o prosseguimento nos trabalhos da Casa, colocou em
discussão, o Projeto de Lei de iniciativa do nobre Representante do Executivo Municipal,
que recebeu o nº. 016/2014 de 15 de Abril de 2014, que “Autoriza o Poder Executivo
Municipal a celebrar convênio com a UNIVERSIDADE PAULISTA UNIP
INTERATIVA, objetivando oportunidade de estágios não remunerados”, conforme leitura
da matéria realizada no expediente da Sessão Ordinária realizada na Casa no dia 28 de Abril de
2014 e verificando que ninguém desejou usar a palavra para manifestar-se sobre a matéria,
colocou a matéria em votação, sendo aprovada por unanimidade, com o registro da ausência
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justificada do nobre Vereador João Manoel de Siqueira; 6ª.) Na sequencia dos trabalhos,
colocou em discussão, o Projeto de Decreto Legislativo de iniciativa dos nobres
Vereadores: Felipe Simões de Almeida e Reginaldo da Silva (Tonico), cuja matéria
recebeu o nº. 005/2014 de 22 de Abril de 2014, que “Dispõe sobre a outorga de “Título de
Cidadão Capelense”, ao Exmo. Senhor Dr. Francisco Antonio Sardelli – DD. Deputado
Estadual pelo partido do PV e dá outras providências”, conforme leitura da matéria
realizada no expediente da Sessão Ordinária realizada na Casa no dia 28 de Abril de 2014 e
verificando que ninguém desejou usar a palavra para manifestar-se colocou referida matéria em
votação, sendo aprovada por unanimidade, com o registro da ausência justificada do nobre
Vereador João Manoel de Siqueira; 7ª.) Prosseguindo ainda com os trabalhos, colocou em
discussão, o Projeto de Decreto Legislativo de iniciativa da Comissão de Tributação,
Finanças e Orçamentos da Câmara Municipal de Capela do Alto-SP, cuja matéria recebeu
o nº. 006/2014 de 05 de Maio de 2014, que “Dispõe sobre a apreciação do Veto Integral
aposto à Emenda Modificativa ao artigo 11º. Do Projeto de Lei Complementar nº.
004/2014, que “Institui no município de Capela do Alto a contribuição de iluminação
pública prevista no artigo 149-A da Constituição Federal e dá outras providências”,
conforme leitura da matéria realizada no expediente da presente Sessão Ordinária e verificando
que ninguém desejou usar a palavra para manifestar-se colocou a matéria em votação, sendo
aprovada por unanimidade, com o registro da ausência justificada do nobre Vereador João
Manoel de Siqueira; 8ª.) Na sequencia dos trabalhos, o Senhor Presidente colocou em
discussão, o Requerimento de Informação que recebeu o nº. 028/2014, cuja matéria foi de
iniciativa do nobre Vereador: João Manoel de Siqueira, conforme leitura do texto realizada
no expediente da presente Sessão e verificando uma vez mais a constatação do silêncio do
augusto Plenário sem qualquer manifestação de vontade de seus integrantes em promover a
discussão, colocou referida matéria em votação, sendo aprovada por unanimidade, com o
registro da ausência justificada do nobre vereador João Manoel de Siqueira, autor da
matéria; 9ª.) Na sequencia ainda dos trabalhos, o Senhor Presidente passou ao item seguinte da
pauta, colocando em discussão o Requerimento de Informação que recebeu o nº. 029/2014,
matéria essa de iniciativa do nobre Vereador João Manoel de Siqueira, conforme leitura do
texto procedida no expediente da presente Sessão e ninguém desejando usar a palavra para
discussão, colocou referida matéria em votação, sendo aprovada por unanimidade, com o
registro da ausência justificada de seu autor Vereador João Manoel de Siqueira; 10ª.) Em
seguida ainda da pauta, o Senhor Presidente colocou em discussão o Requerimento de
Solicitação de convocação de auxiliar direto do Senhor Prefeito para prestar
esclarecimentos nesta Casa, cuja matéria foi de iniciativa do nobre Vereador João Manoel de
Siqueira e verificando uma vez mais que ninguém desejou usar a palavra para manifestar-se,
colocou a matéria lida em votação, sendo aprovada por unanimidade, com o registro da
ausência justificada no nobre vereador autor da matéria Senhor João Manoel de Siqueira; 11ª.)
Finalmente, tendo passado ao último item da pauta, colocou em discussão, a Moção de
Repúdio que recebeu o nº. 002/2014, de iniciativa da nobre Vereadora Drª. Suzete Magali
Mori Alves, cuja matéria foi apresentada ao Senhor Prefeito Municipal Marcelo Soares da
Silva, pela manifestação de fechamento da rádio Capela FM, tendo usado a palavra para
manifestar-se os seguintes Vereadores que abstiveram-se do voto: João Abilio Quevedo,
Giovani Antonio Menck, Reginaldo da Silva (Tonico) e Felipe Simões de Almeida;
Colocada a matéria em votação, foi aprovada por seis votos favoráveis, com o registro da
ausência justificada do nobre Vereador João Manoel de Siqueira; Esgotada a pauta e com a
aprovação da prorrogação do tempo regimental da Sessão em virtude do horário esgotado,
havendo ainda tempo disponível, a palavra e a Tribuna da Casa, ficou franqueada ainda, ao
Vereador que dela desejasse fazer uso para saudação, explicação pessoal e considerações finais,
da palavra fazendo uso os seguintes Vereadores: João Abílio Quevedo, Felipe Simões de
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Almeida, que comentou sobre a realização da Tropeada, efetuando convite para aqueles
que desejassem participar; Drª. Suzete Magali Mori Alves, agradece à todos pela presença
e parabeniza a colega Lígia pelo dia da Enfermagem e Lígia Fabíola Bottini de Paula, que
comenta sobre a conduta do Senhor Prefeito na reunião realizada na Casa e parabeniza
todas as mães do mundo inteiro e também os Enfermeiros pelo seu dia ocorrido
recentemente; Em seguida, tendo verificado o Senhor Presidente que ninguém mais desejava
manifestar-se e nada mais havendo a tratar na presente Sessão, determinou a remessa das
matérias apreciadas e legalmente aprovadas nesta oportunidade para as providências de estilo
da Secretaria, aproveitou ainda para agradecer uma vez mais aos Senhores visitantes que
compareceram para prestigiar os trabalhos que foram realizados pela Casa, pedindo que
retornem sempre nas Sessões costumeiras que aqui são realizadas todas as segundas - feiras,
acompanhando de perto o exercício de cada Vereador; Por fim, agradeceu a visita da guarda
civil municipal que a nosso convite compareceu para maior segurança dos trabalhos que foram
realizados na Casa e em nome de “Deus”, com os avisos de praxe e aproveitando ainda a
oportunidade, para parabenizar todos os aniversariantes que completaram mais um ano de vida
na vigência deste ano, especialmente o nobre Vereador João Manoel de Siqueira, pelo
aniversário que transcorreu no dia 04 de Maio de 2014 com os mais sinceros desejos de
parabéns e em nome do bondoso “Deus”, declarou às vinte e duas horas e vinte e cinco
minutos, encerrada a presente Sessão, da qual para constar eu, Lígia Fabíola Bottini de Paula
– Vereadora Primeira Secretária, lavrei a presente ata que depois de aprovada, será por mim
e pelo Senhor Presidente assinada. Sala das Sessões Vereador João Antonio Nunes, data
supra.

