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Aos trinta e um dias do mês de Março 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 Sétima 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, Membros da Guarda Municipal, Servidores
da Casa, Funcionários Públicos, Senhores, Senhoras, Jovens e Crianças; 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:
Reginaldo da Silva (Tonico), que procedesse a leitura do trecho bíblico escolhido
(Mateus, capítulo 18, versículos de 21 ao 22) 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 das seguintes
munícipes ocorrido recentemente no município: Jubenita Rosa Xavier e Eva Incalado
de Arruda, 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; Procedida referidas leituras conforme solicitado, o
Senhor Presidente franqueou a palavra e a Tribuna da Casa, aos Senhores Vereadores
especificamente para explicações sobre as matérias apresentadas, recomendando para
serem breves em seus pronunciamentos, da palavra fazendo uso somente o nobre
Vereador João Manoel de Siqueira, que salientou a importância das matérias
apresentadas através dos nobres pares, parabenizando-os; Observando que ninguém
mais desejou usar a palavra, passou adiante promovendo consulta ao Plenário,
indagando aos nobres pares, se as matérias lidas e justificadas, estavam aptas para
deliberação e não havendo qualquer manifestação contrária, considerou-as deliberadas;
Em seguida, dando prosseguimento nos trabalhos e no silêncio do augusto Plenário, o
Senhor Presidente, verificando ter havido inscrições para uso da Tribuna, franqueou
primeiramente a palavra ao nobre Vereador João Manoel de Siqueira que discorreu
sobre o assunto oriundo de sua inscrição, procedendo um agradecimento especial à
todos os colegas Vereadores e aos funcionários da casa, pelo êxito alcançado na Sessão
Solene de aniversário realizada no dia 25 do mês corrente, aproveitando ainda a
oportunidade, para parabenizar a administração pelo desfile cívico e criticar a falta de
planejamento da festa do milho realizada no centro da cidade, que apesar do
comparecimento e prestígio do povo da região, não foi integralmente satisfatória pela
ausência de banheiros públicos por exemplo, o que causou grande revolta ao povo
visitante; Em seguida a palavra e a Tribuna da casa, ficou franqueada ao nobre

Vereador João Abilio Quevedo, que discorreu sobre o assunto oriundo de sua
inscrição, iniciando com os parabéns à Mesa Diretora e à todos os Senhores Vereadores,
estendendo a mesma consideração, ao Poder Executivo de nossa cidade e também aos
organizadores da festa, ao diretor de esporte pelo êxito do torneio, aos organizadores do
desfile cívico, aos componentes das polícias civil, militar e da guarda municipal pela
segurança, aos funcionários da saúde municipal pelos serviços prestados e criticou
apesar de tudo, a ausência de sanitários públicos, bem como ausência de programação
no sistema elétrico, que causou sobrecargas e curtos pondo em risco a vida de todas as
pessoas, especialmente das crianças que utilizavam os brinquedos no momento da
ocorrência; Em seguida aos pronunciamentos dos nobres colegas, o Senhor Presidente
observando não ter havido mais interesse de Vereadores a tecerem comentários sobre
qualquer assunto, deu continuidade nos trabalhos, anunciou a pauta e passou
imediatamente a discorrer sobre a seguinte Ordem do Dia: 1.) Colocou em discussão, a
única matéria prevista na pauta para ser apreciada, tratando-se da ata da sexta sessão
ordinária realizada na casa no dia 18 de março de 2014 e tendo verificado que ninguém
desejou usar a palavra para comentários, colocou referida ata em votação, sendo
aprovada por unanimidade; Esgotada a pauta e havendo tempo disponível, o Senhor
Presidente, franqueou ainda a palavra e a tribuna da casa, ao vereador que dela desejasse
fazer uso para saudação, explicação pessoal e considerações finais, dela fazendo uso
somente o nobre vereador João Abilio Quevedo, que teceu comentários à respeito da
última reunião acontecida entre os Senhores Vereadores nesta Casa de Leis, dizendo ter
sido muito proveitosa, sugerindo para que outras da mesma natureza voltem a acontecer
nesta localidade; Ninguém mais desejando manifestar-se e nada mais havendo a tratar
na presente Sessão, o Senhor Presidente 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, à partir das dezenove horas, à fim de acompanharem de perto o exercício de cada
Vereador; Por fim, agradeceu a visita da guarda civil municipal que a nosso convite
compareceram 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 Célio Cleto, pela passagem de mais ano
de vida ocorrido no último dia 30 de março, em nome do bondoso “Deus”, declarou às
vinte horas e sete 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.

