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3ª. Sessão Legislativa
8ª. Sessão Ordinária
30 de Março de 2015

Aos trinta dias do mês de Março 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 Oitava Sessão Ordinária da Terceira
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, em especial as autoridades presentes: Servidores
Públicos Municipais, Funcionários da Casa, Membros da Polícia Militar, Membros da
Guarda Civil Municipal, Membros do Conselho Tutelar, Senhoras, Senhores, Jovens e
Crianças; Composta a Mesa 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, apresentando à todos os presentes, as matérias que constavam na pauta da
noite para serem apreciadas na presente Sessão, conforme 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 oficializado, o nobre Vereador Presidente deu andamento nos trabalhos e
solicitou à nobre Vereadora: Lígia Fabíola Bottini de Paula, que procedesse a leitura do
trecho bíblico escolhido (João - capítulo 12, versículos do 1 ao 11) 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 de Laiane
Vitória Fernandes Vieira, 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 e requerimentos protocolados durante a semana na
Secretaria da Casa, cujo procedimento foi prontamente atendido pelos nobres Vereadores
integrantes da Mesa Diretora; Procedidas referidas leituras com maior ênfase aos
requerimentos 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: João Manoel de Siqueira, que aproveitou a

oportunidade para parabenizar os colegas por tão oportunas indicações e falar de seu pedido de
afastamento temporário do Legislativo Municipal; Drª. Suzete Magali Mori Alves, que
aproveitou a oportunidade para requerer a entrada na pauta, do Projeto de Lei que recebeu o
nº. 009/2015, que “Institui prova preliminar aos candidatos a Conselheiro Tutelar do
Município de Capela do Alto e dá outras providências”, sendo imediatamente contestado o
pedido da nobre vereadora, pelo nobre Vereador Felipe Simões de Almeida, requerendo o não
acolhimento do pedido, uma vez que a matéria encontrava-se ausente de parecer; João Roberto
Aparecido de Almeida (João Engenheiro), que requereu a entrada na pauta da presente
Sessão, dos Projetos de Decretos Legislativos que receberam os nºs. 003 e 004/2015, que
tratam da proposta de outorga de títulos de cidadania aos ilustres Servidores da Polícia
Militar Senhores: Luiz Márcio de Jesus Rodrigues e Elias Batista da Silva, bem como do
Requerimento de Informação que recebeu o nº. 016/2015, de iniciativa da nobre Vereador
Rodrigo H. S. de Oliveira (Loló); Diante dos pedidos apresentados pelos nobres Vereadores,
o Senhor Presidente achou por bem suspender a Sessão por 10 (dez) minutos, para ouvir a
opinião de todos os Vereadores e se o caso, solicitar às comissões para emissão de pareceres
nas matérias conforme requerido; Reiniciados os trabalhos, o Senhor Presidente de posse das
matérias que foram objetivadas nos pedidos dos colegas Vereadores, devidamente instruídas de
acordo com as normas regimentais, esclareceu que durante o intervalo receberam o aval
unânime dos Senhores Vereadores e que diante da aprovação de tudo que foi solicitado,
colocaria referidas matérias em votação na Ordem do Dia; Na sequência dos assuntos, o Senhor
Presidente verificando que ninguém mais desejou usar a tribuna para comentários sobre as
matérias protocoladas e lidas conforme costume, deu continuidade nos trabalhos, considerando
as matérias lidas devidamente deliberadas de acordo com as normas regimentais; Em seguida,
franqueou novamente a palavra e a Tribuna da Casa aos Senhores Vereadores, desta vez
para abordagem de assuntos de acordo com prévia inscrição realizada seguindo as normas
regimentais, orientando-os para não fugirem do tema conforme de costume, da palavra fazendo
uso, somente o nobre Vereador: João Roberto Aparecido de Almeida (João Engenheiro),
que aproveitou a oportunidade para elogiar todo o pessoal que foram responsáveis pelos
campeonatos de futebol realizados no município; Em seguida tendo certificado o nobre
Presidente, da inexistência de outros pedidos dos colegas de Plenário para uso da tribuna, deu
sequência nos trabalhos e atendendo o próximo ítem da pauta, passou a discorrer sobre a
seguinte Ordem do Dia: 1ª.) Colocou primeiramente em discussão, a Denúncia formalizada
pelo munícipe Edilson da Silva, conforme leitura da matéria realizada no expediente da
Sessão Ordinária realizada na Casa no dia 16 de março de 2015, usando a palavra para
discussão os seguintes Vereadores: João Manoel de Siqueira, que declarou a abstenção de seu
voto, devido a falta de provas da denúncia; João Abílio Quevedo que também endossando a
opinião do nobre colega, se manifestou de antemão contrário a denúncia e Drª. Suzete Magali
Mori Alves, que se manifestou favorável a denúncia, pois em sua opinião todas as
comunicações principalmente por escrito que derem entrada nesta Câmara, tem que ser
apuradas; Colocada a matéria em votação, foi reprovada por oito votos contrários, registrandose um voto favorável da nobre Vereadora Drª. Suzete Magali Mori Alves e uma abstenção
do Vereador João Manoel de Siqueira; 2ª.) Em seguida, colocou em discussão o Projeto de
Lei que recebeu o nº. 009/2015, conforme pedido anteriormente apresentado e aprovado por
unanimidade, da palavra fazendo uso para discussão os seguintes Vereadores: João Abílio
Quevedo, Drª. Suzete Magali Mori Alves e Célio Cleto; Colocada a matéria em votação, foi
rejeitada por unanimidade; 3ª.) Ato contínuo, o Senhor Presidente colocou em discussão, os
Projetos de Decreto Legislativo que receberam os nºs. 003/2015 e 004/2015, cujas matérias
tratavam-se de propostas de honrarias, conforme esclarecido no expediente e verificando que
em ambas matérias, nenhum dos Senhores Vereadores desejou usar a palavra para manifestarse, colocou-as em votação, sendo aprovadas por unanimidade; 4ª.) Finalmente encerrando a

Ordem do Dia, o Senhor Presidente colocou em discussão, o Requerimento de Informação
que recebeu o nº. 016/2015, matéria essa de iniciativa do nobre Vereador Rodrigo H. S. de
Oliveira (Loló) e registrado mais uma vez a ausência de discussão do augusto Plenário,
colocou imediatamente a matéria em votação, sendo aprovada por unanimidade; Esgotada a
pauta e certificando a existência de tempo disponível, o Senhor Presidente ainda franqueou a
palavra e a Tribuna da Casa ao Plenário, para o Vereador que dela desejasse fazer uso para
saudações e considerações finais, da palavra fazendo uso os seguintes Vereadores: João Abílio
Quevedo, Drª. Suzete Magali Mori Alves, Felipe Simões de Almeida e João Roberto
Aparecido de Almeida (João Engenheiro), que entre as considerações, agradeceram e
parabenizaram os colegas de Plenário pelas oportunas matérias que deram entrada na presente
Sessão, principalmente as que envolveram as cobranças da atual administração; Vendo que
ninguém mais desejava 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; 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 na Sessão Solene realizada pela Casa no dia 26 de março
e para convidar à todos 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
parabenizar todos os aniversariantes que completaram mais um ano de vida na vigência deste
exercício, especialmente o nobre colega Vereador e Servidor Célio Cleto, pelo aniversário
que aconteceu na oportunidade, apresentando em nome da Casa, os mais sinceros desejos
de parabéns e em nome do pai Celestial, declarou às vinte horas e quarenta e cinco 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.

