13ª. Legislatura
3ª. Sessão Legislativa
10ª. Sessão Ordinária
13 de Abril de 2015

Aos treze dias do mês de Abril 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 Corrêa
- Menegueti, realizou a sua Décima Sessão Ordinária da Terceira Sessão Legislativa, Décima
Terceira Legislatura. Antes de proceder a chamada para certificar a presença dos Senhores
Vereadores, o Senhor Presidente anunciou que se encontrava presente, o nobre Suplente de Vereador
Senhor Deivid Douglas Tamião, para tomar posse de sua função no Plenário, em substituição ao nobre
Vereador: João Manoel de Siqueira, licenciado; Diante desse procedimento, solicitou ao nobre
Vereador que se aproximasse da Mesa Diretora e com a mão direita estendida para os símbolos
Nacionais, repetisse com ele, o seguinte juramento: “Prometo manter, defender e cumprir a
Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica do Município, dignificando e
exercendo com patriotismo, honestidade e espírito público, o mandato que me foi outorgado”,
respondendo no final Assim o Prometo”; Após o juramento, o Senhor Presidente de acordo com o
artigo 13 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, o declarou empossado para o exercício de
seu mandato legalmente conferido; Em seguida solicitou ao colega que assumisse o seu lugar; 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 ao
Suplente Senhor Deivid e à todos que compareceram para prestigiar os trabalhos, em especial as
autoridades presentes: Servidores Públicos Municipais, Funcionários da Casa, Marcos Paulo representante do Conseg de Capela do Alto; Professor Edgar Martins Filho; Senhor Éric - DD.
Professor de Capoeira em Capela do Alto; Benedito Eleutério da Mota - Ex. Vereador da Casa;
Senhora Mara Melo – DD. Prefeita da vizinha cidade de Araçoiaba da Serra; Dr. Hamilton
Pereira – Ex. Deputado Estadual do partido PT; Antonio Benedito Pires- ex. Vereador e Ex.
Presidente da Casa e Amauri Franco - Suplente de Vereador; Membros da Polícia Militar e da
Guarda Civil Municipal, Senhoras, Senhores, Jovens e Crianças; Composta a Mesa que ficou
constituída das autoridades: Prefeita Mara Melo, Ex. deputado Hamilton Pereira, Ex. Presidente da
Casa Antonio Benedito Pires e Amauri Franco - Suplente de Vereador e com o registro da presença
unânime dos Senhores Vereadores, o Senhor Presidente em nome de “Deus”, declarou aberto os
trabalhos da presente Sessão e dela deu continuidade, primeiramente solicitando à todos para em pé,
acompanharem com muito respeito o Hino Nacional Brasileiro, que foi executado e saudado ao
término com uma calorosa salva de palmas; Dando prosseguimento nos trabalhos, apresentou à todos os
presentes, as matérias que constavam na pauta da noite para serem apreciadas na presente Sessão,
conforme cópia do documento que encontrava-se afixado no local de costume no interior do prédio onde
funciona o Poder Legislativo Municipal e instruídas com cópias sob a Mesa de todos os Senhores
Vereadores; Em seguida ao comunicado oficialmente transmitido pelo Vereador Presidente, este deu
sequencia nos trabalhos e solicitou ao nobre Vereador: Giovani Antonio Menck, que procedesse a
leitura do trecho bíblico escolhido (João - capítulo 3, versículos do 1 ao 8) e aos demais para em pé,
ouvirem 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: Maria José de Sales Nunes e Isaura Romão Rodrigues, o que de pronto
foi atendido por todos os presentes; Em seguida dando continuidade nos trabalhos, o Senhor Presidente
atendendo ao próximo item da pauta, solicitou fossem lidas pelo Primeiro Secretário e Segunda
Secretária da Mesa Diretora, Vereadores: Giovani Antonio Menck e Lígia Fabíola Bottini de
Paula, as matérias constantes da pauta da presente Sessão, conforme publicação já anunciada no início
dos trabalhos, especialmente os ofícios repostas dos requerimentos aprovados pela Casa e outros
requerimentos, indicações e documentos que foram protocolados durante a semana na Secretaria do
Legislativo Municipal, cujo procedimento foi prontamente atendido pelos nobres Vereadores;
Procedidas referidas leituras com maior ênfase aos requerimentos e respostas protocolizados, o Senhor
Presidente primeiramente, agradeceu e parabenizou os colegas pelas matérias apresentadas,
incentivando-os para sempre que possível, continuarem servindo de intermediários dos assuntos que
anseiam nossa população junto ao Poder Executivo Municipal, mesmo sabendo que o resultado dessa
intermediação, muitas vezes depende da vontade do digno responsável pela Administração o que não
acontece com frequência; Posto isso, deu continuidade nos trabalhos e franqueou a palavra e a Tribuna
da Casa, aos Senhores Vereadores para nesse momento, especificamente discorrerem sobre as
justificativas das matérias apresentadas para serem analisadas na presente oportunidade, conforme
leituras anteriormente realizadas, recomendando para que fossem breves em seus pronunciamentos, da
palavra fazendo uso os seguintes Vereadores: Reginaldo da Silva - Tonico, Célio Cleto e Drª. Suzete
Magali Mori Alves, que aproveitaram a oportunidade para parabenizar os colegas por tão oportunas
indicações e requerimentos de informações firmados pelos mesmos, sendo certo ainda que a colega
Vereadora Drª. Suzete, solicitou ao Senhor Presidente, a viabilidade de franquear a palavra e a Tribuna
da Casa, ao nobre professor Éric; De posse do pedido apresentado, o Senhor Presidente autorizou o uso,
após a consulta realizada e autorização unânime do Egrégio Plenário; Ao discorrer sobre o assunto
desejado, o professor Éric levou ao conhecimento de todos os presentes, que o seu trabalho atualmente
é voltado para 650 (seiscentos e cinquenta) crianças, agradeceu imensamente o município de Itanhaém
pelo acolhimento e incentivo aos jovens de nosso município e finalizou o seu pronunciamento,
apresentando os atletas do Projeto e os campeonatos disputados cujos resultados, os mesmos trouxeram
as medalhas para o nosso município; Retomada a palavra, o Senhor Presidente ainda, consultou as
autoridades integrantes da Mesa se desejavam da palavra fazer uso, manifestando o desejo e dela
fazendo uso as seguintes autoridades: Senhor Antonio Benedito Pires - ex. Presidente da Casa, que
parabenizou o Vereador Deivid desejando sucesso na função e o ex. deputado Hamilton Pereira, por
todas as conquistas para Capela do Alto; Senhora Mara Melo - Prefeita de Araçoiaba da Serra, que
também elogiou e parabenizou o nobre Vereador Deivid pela posse desejando sucesso e para que seja
transparente na sua atuação e o Senhor Hamilton Pereira - ex. Deputado, que parabenizou e agradeceu
a presença do Professor Edgar Martins e saudou o professor Éric pelo ótimo trabalho que vem
desenvolvendo com os jovens do município e o nobre Vereador Deivid, desejando os parabéns e
sucesso na função que foi investido; Retomando a palavra, o Senhor Presidente deu sequência ainda nos
trabalhos e verificando que ninguém mais dos Senhores Vereadores desejou usar a tribuna para
comentários sobre as matérias protocoladas e lidas conforme costume, deu continuidade na Sessão,
considerando as matérias lidas devidamente deliberadas de acordo com as normas regimentais; Na
sequencia dos trabalhos, tendo verificado a ausência de inscrições dos Senhores Vereadores para tratar
de outros assuntos com prévia inscrição, passou adiante a anunciou a seguinte pauta para a Ordem do
Dia: 1ª.) Colocou primeiramente em discussão, a ata da Sexta Sessão Ordinária realizada na Casa no
dia 16 de março de 2015, devidamente retificada conforme solicitação do nobre Vereador João Abílio
Quevedo e ninguém desejando manifestar-se, colocou referida ata em votação, sendo aprovada por
unanimidade; 2ª.) Em seguida, tendo passado ao próximo ítem, colocou em discussão, a ata da Nona
Sessão Ordinária realizada na Casa no dia 06 de Abril de 2015 e verificando uma vez mais que
ninguém desejou usar a palavra para discussão, colocou referida ata em votação, sendo aprovada por
unanimidade; 3ª.) Na sequencia dos trabalhos, o Senhor Presidente tendo passado ao item seguinte da
pauta, colocou em discussão, o Projeto de Decreto Legislativo que recebeu o nº. 006/2015, matéria

essa de iniciativa da Mesa Diretora da Câmara, que tratava da apreciação do pedido de licença de
iniciativa do Prefeito Municipal para gozo de férias remuneradas; Confirmada mais uma vez a
ausência de desejo dos Senhores Vereadores para tecer comentários sobre o assunto, o Senhor
Presidente colocou o pedido em votação, sendo aprovado por unanimidade; 4ª.) Finalmente encerrando a
Ordem do Dia, o Senhor Presidente continuou fazendo uso da palavra e colocou em discussão, o
Requerimento de Informação que recebeu o nº. 019/2015, de iniciativa da nobre Vereadora Drª.
Suzete Magali Mori Alves e verificando novamente, que nenhum dos colegas desejou usar a palavra
para manifestar-se, colocou referida matéria em votação, sendo aprovada por unanimidade; Encerrada a
pauta e registrando ainda a existência de tempo disponível, o Senhor Presidente franqueou a palavra e a
tribuna da Casa ao Vereador que dela desejasse fazer uso, para saudações, agradecimentos e
considerações finais, da palavra fazendo uso os seguintes Vereadores: João Abílio Quevedo, que
agradeceu a presença das autoridades Senhora Prefeita Mara e ex. deputado Hamilton e ainda, teceu
alguns comentários sobre a Região Metropolitana; João Engenheiro, que também aproveitou a
oportunidade para agradecer a presença e prestígio das autoridades e seus amigos: Prefeita Mara e ex.
deputado Hamilton Pereira, Reginaldo da Silva - Tonico, que também agradeceu a Prefeita e o ex.
deputado presentes, pedindo para sempre retornarem a esta Casa e teceu alguns comentários sobre a
Região Metropolitana na qual Capela do Alto também faz parte; Vereadora Drª. Suzete Magali Mori
Alves, que também aproveitou a oportunidade para parabenizar e agradecer a presença das autoridades e
o professor Éric; Vereador Deivid Douglas que agradeceu à todos pelo acolhimento e principalmente
pelo comparecimento e prestígio da prefeita Mara e do ex. deputado Hamilton Pereira à presente
Sessão e Célio Cleto, que também parabenizou e agradeceu à todos os presentes, bem como o colega
Deivid, à prefeita Mara Melo e o ex. deputado Hamilton Pereira; Vendo que ninguém mais desejou
manifestar-se, o Senhor Presidente tendo verificado uma vez mais que nada mais havia a tratar na
presente Sessão, agradeceu à todos os presentes pelo apoio e prestigio, especialmente as autoridades
presentes: Prefeita Mara Melo e ex. Deputado Hamilton Pereira, convidando-os para sempre que
possível retornarem a esta Casa; Por fim, determinou a remessa das matérias apreciadas e legalmente
aprovadas nesta oportunidade para as providências de estilo da Secretaria, aproveitou ainda a
oportunidade para agradecer à todos que compareceram e que retornassem sempre nas Sessões
costumeiras que são realizadas pela Casa todas as segundas - feiras, à partir das dezenove horas
acompanhando de perto o exercício de cada Vereador; Por fim agradeceu os Senhores Internautas, que
sempre demonstram interesse e prestigiam os trabalhos que são realizados na Casa de seus lares e em
nome de “Deus”, com os avisos de praxe e aproveitando ainda a oportunidade, para solicitar uma vez
maia à todos para em pé ouvirmos o Hino à Capela do Alto e após esse ato com os parabéns ainda à
todos os aniversariantes que completaram mais um ano de vida na vigência deste exercício,
especialmente os colegas Servidores do município, apresentando em nome da Casa, os mais
sinceros desejos de parabéns e em nome do pai Celestial, declarou às vinte e uma horas e dez
minutos, encerrada a presente Sessão, da qual para constar eu, Giovani Antonio Menck Vereador
Primeiro Secretário, 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.

