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Aos vinte e seis dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e quinze, 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 Josué Correa-Menegueti, realizou
sua Primeira Sessão Extraordinária da terceira Sessão Legislativa, Décima terceira
Legislatura. Feita a chamada e registrando-se as ausências justificadas dos nobres
Vereadores Rodrigo H. Sales de Oliveira e Drª. Suzete Magali Mori Alves, 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, ex. vereadores, ex. presidentes de Câmara,
Senhoras, Senhores, Jovens e Crianças; Após os desejos de boas vindas à todos, o
Senhor Presidente prosseguiu com os trabalhos da noite, solicitando ao nobre
Vereador Reginaldo da Silva, que procedesse a leitura do trecho bíblico escolhido
(Lucas, Capítulo 10, versículos de 1 à 9) e aos demais para em pé, ouvirmos a palavra
do Livro Santo; Terminada a leitura e dando continuidade nos trabalhos, o Senhor
Presidente, solicitou aos Vereadores Primeiro Secretário Giovani Antonio Menck e
Segunda Secretária Ligia Fabiola Bottini de Paula que procedessem a leitura das
proposituras enviadas a esta Casa pelo Executivo Municipal, convocando esta Sessão
Extraordinária; 01) Projeto de Lei que recebeu o nº. 001/2015, de iniciativa do
Executivo Municipal que “Dispõe sobre atualização da tabela de Vencimentos dos
Servidores Públicos Municipal de Capela do Alto”; 02) Projeto de Lei que recebeu o nº.
002/2015, de iniciativa do Executivo Municipal que “Dispõe sobre atualização da tabela
de Vencimentos do Magistério Público Municipal de Capela do Alto e dá outras
providências”; 03) Projeto de Lei que recebeu o nº. 003/2015, de iniciativa do
Executivo Municipal que “Dispõe sobre alteração da jornada de trabalho dos servidores
públicos com carga horária de 44 horas semanal”;Procedidas referidas leituras, o Senhor
Presidente consultou o Plenário se as matérias lidas, possuíam caráter de urgência que
justificassem serem deliberadas em regime extraordinário; fazendo uso da palavra para
discutirem a urgência dos Projetos o Nobre Vereador João Abilio Quevedo que, em sua
explanação justificou o motivo da reprovação do pedido de urgência, explicando que a
reprovação do pedido se faz necessária visando ter mais tempo para discutirem o reajuste
salarial dos funcionários públicos e brigar por uma amento maior, dizendo também que hoje
um pouco antes desta Sessão , houve uma reunião entre Vereadores e o Sindicato
representando os funcionários, onde nós Vereadores assim como o Sindicato também
solicitamos um reajuste maior.E também o Nobre Vereador João Abilio solicitou ao Senhor
Presidente desta Casa que amanha dia 27/01, que fosse notificado o Executivo e também
sua equipe para que juntos possam ainda esta semana estarem discutindo a possibilidade de
melhorar este reajuste salarial aos Funcionários Públicos de uma maneira geral; em seguida
o Nobre Vereador João Manoel de Siqueira também fez uso da palavra, e ninguém mais
desejando fazer uso da palavra para discussão, colocou o Pedido de Urgência das matérias
em votação, sendo reprovado por oito votos, registrando-se as ausências dos Nobres
Vereadores Rodrigo H. Sales de Oliveira e Drª. Suzete Magali Mori Alves . Ninguém
mais desejando fazer uso da palavra e nada mais havendo a tratar na presente Sessão, o Senhor

Presidente aproveitou a oportunidade para agradecer à todos os presentes pelo acompanhamento
dos trabalhos desta noite, convidando a todos para retornarem a esta Casa de Leis, com a
finalidade de acompanharem as Sessões Ordinárias, que estarão acontecendo nesta Casa à partir
do dia 02 de Fevereiro de 2015 e em nome de Deus, declarou às 19:35 (dezenove horas e
trinta e cinco minutos) encerrada a presente Sessão, da qual para constar, eu, Giovani Antonio
Menck – Vereador Primeiro Secretário lavrei esta ata que depois de apreciada, será por mim e
pelo Senhor Presidente assinada. Sala das Sessões Vereador João Antonio Nunes, data
supra.

