13ª. Legislatura
2ª. Sessão Legislativa
37ª. Sessão Ordinária
15 de Dezembro de 2014

Aos quinze dias do mês de dezembro 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 sua
Trigésima 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, Ex. Vereador: Benedito Eleutério da Mota,
Rogério Antonio Nunes - Juíz de Paz, Senhoras, Senhores, Jovens e crianças; Composta a
Mesa em nome de Deus o Senhor Presidente declarou aberto os trabalhos da presente Sessão,
comunicou que por tratar-se da última sessão do exercício, faria realizar de acordo com o último
item da pauta afixada no local de costume da casa, a eleição da próxima Mesa Diretora que
presidirá o Legislativo no próximo exercício de 2015 e prosseguiu com os trabalhos da noite,
solicitando ao nobre Vereador João Abílio Quevedo, que procedesse a leitura do trecho bíblico
escolhido (Mateus capítulo 21, versículos do 23 ao 27) e aos demais para em pé ouvirmos
atentamente a referida leitura; Em seguida a este ato, solicitou às nobres Vereadoras Primeira e
Segunda Secretárias da Mês Diretora: Lígia Fabíola Bottini de Paula e Drª. Suzete Magali
Mori Alves, que procedessem a leitura das diversas correspondências recebidas e devidamente
protocoladas na Secretaria da Casa, bem como dos demais ofícios e documentos recebidos
durante a semana e constantes do expediente conforme publicação na pauta afixada no local de
costume da Casa; Feitas as leituras conforme determinado, o Senhor Presidente solicitou ainda a
primeira Secretária, que procedesse leitura das propostas de emendas Modificativa e Supressiva,
apresentadas ao Projeto de Lei n٥. 049/2014, previsto para ser votado na Ordem do Dia da
presente Sessão; Procedidas referidas leituras, o Senhor Presidente informou que mencionadas
propostas seriam votadas na Ordem do Dia da presente Sessão, antes da apreciação do texto da
matéria para inclusão da emenda se fosse o caso; Franqueada a palavra à disposição do Plenário
para manifestação sobre as matérias constantes da pauta conforme leitura procedida e se estavam
aptas para serem deliberadas, ninguém desejou manifestar-se, momento em que considerou-as
deliberadas; Tendo passado ao tópico seguinte da pauta, o Senhor Presidente franqueou a palavra
e a tribuna da casa, ao vereador que dela desejasse fazer uso, para abordagem de assuntos de
acordo com prévia inscrição, da palavra fazendo uso somente o nobre Vereador João Abilio
Quevedo, que durante sua explanação, parabenizou o Senhor Prefeito pelo evento realizado no
município, para inauguração da Brigada de Incêndios e pela homenagem prestada à família do
Sub. Comandante da Guarda Civil Municipal Bruno Leonor, falecido em decorrência de
acidente automobilístico durante o mês de Novembro de 2014; Finalizando seus comentários,
relatou ainda sobre a importância da reunião havida na semana passada, com o Prefeito,
Vereadores e os empresários das Empresas Trio e True North, agradecendo à todos pelos
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esclarecimentos havidos na oportunidade e também aos nobres colegas de plenário, pelos
encontros produtivos durante as Sessões realizadas na Câmara durante o ano que se encerra; Ato
contínuo, observando a inexistência de outras inscrições para uso da tribuna, deu continuidade nos
trabalhos, anunciou a pauta e passou imediatamente a seguinte pauta para a Ordem do Dia: 1.)
Colocou primeiramente em discussão a ata da Trigésima Sexta Sessão Ordinária realizada na
Casa no dia 08 de Dezembro de 2014 e verificando que ninguém desejou usar a palavra para
discussão, colocou referida ata em votação, sendo aprovada por unanimidade; 2.) Em seguida,
dando continuidade na ordem do dia, colocou em discussão o Projeto de Lei que recebeu o nº.
047/2014 de 29 de Setembro de 2014 de autoria do Executivo Municipal, que “Altera os
anexos III, anexos IV tabela 12, anexos V tabela 13 da Lei Municipal nº. 1.745 de 17 de
dezembro de 2013 – PPA”, conforme leitura da matéria realizada no expediente da Sessão
Ordinária realizada na casa no dia 06 de Outubro de 2014 e verificando uma vez mais, que
ninguém desejou usar a palavra para discussão, colocou referida matéria em votação, sendo
aprovada por unanimidade; 3.) Em seguida, passando ao item seguinte da pauta, colocou em
discussão o Projeto de Lei que recebeu o nº. 048/2014 de 29 de Setembro de 2014 de autoria
do Executivo Municipal, que “Altera os anexos II-A, III da Lei Municipal nº. 1.772/2014 de
26 de agosto de 2014 - LDO”, conforme leitura da matéria realizada no expediente da Sessão
Ordinária realizada na casa no dia 06 de Outubro de 2014 e verificando uma vez mais, que
ninguém desejou usar a palavra para discussão, colocou referida matéria em votação, sendo
aprovada por unanimidade; 3.) Passando ao item seguinte da pauta, o Senhor Presidente colocou
em discussão, a proposta de Emenda Modificativa apresentada pela Casa ao Projeto de Lei de
autoria do Senhor Prefeito, que recebeu o nº. 049/2014 de 29 de Setembro de 2014, que “Estima
a Receita e Fixa a Despesa do município de Capela do Alto, para o exercício de 2015”,
conforme leitura da matéria realizada no expediente da presente Sessão, tendo usado a palavra
para discussão da proposta, somente o nobre Vereador João Abílio Quevedo, para registrar que
iriam dar um voto de confiança ao Senhor Prefeito sobre os valores repassados a Merenda
Escolar, comunicando que questionou o assunto com o Senhor Prefeito e este, lhe assegurou que
os valores lançados seriam o suficiente; Colocada a proposta em votação, foi aprovada por
unanimidade; 4.) Tendo passado ao item seguinte da pauta, o Senhor Presidente colocou em
discussão a proposta de Emenda Supressiva apresentada pela Casa, ao mesmo Projeto referido
no item anterior, tendo usado a palavra para discussão da proposta, os seguintes Vereadores: João
Abilio Quevedo, que pediu endosso dos nobres pares para aprovação da emenda; Felipe Simões
de Almeida, Reginaldo da Silva (Tonico) e Giovani Antonio Menck, que se manifestaram
contrários a proposta apresentada; Colocada a proposta em votação, foi aprovada pela maioria dos
Membros do Plenário, com o registro dos votos contrários dos Vereadores: Felipe Simões de
Almeida, Reginaldo da Silva (Tonico) e Giovani Antonio Menck; 5.) Diante do resultado da
votação das propostas de emendas aprovadas, o Senhor Presidente colocou em discussão, o
Projeto de Lei nº. 049/2014, informando que o mesmo de ora em diante, seguia para apreciação
devidamente acompanhado das emendas aprovadas; Ninguém mais desejando usar a palavra para
discussão da matéria, o Senhor Presidente imediatamente colocou-a em votação, sendo aprovada
pela maioria dos Membros do Plenário, com o registro dos votos contrários dos Vereadores:
Felipe Simões de Almeida e Giovani Antonio Menck; 6.) Tendo passado ao item seguinte da
pauta, o Senhor Presidente colocou em discussão, o Projeto de Lei que recebeu o nº. 056/2014 de
28 de Novembro de 2014, de autoria da nobre Vereadora: Drª. Suzete Magali Mori Alves,
conforme leitura da matéria realizada no expediente da Sessão Ordinária realizada na Casa no dia
08 de dezembro de 2014, usando a palavra para discussão, somente a Vereadora autora do projeto
que requereu o inestimável endosso dos nobres pares; Colocada a matéria em votação, foi
aprovada por unanimidade; Esgotada a pauta e não havendo mais matérias a serem votadas,
comunicou que nos termos regimentais da Casa, daria início nos trabalhos da Eleição da Mesa
Diretora que teria a incumbência de presidir a Câmara no próximo exercício de 2.015,
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conforme determina o Regimento Interno desta Casa de Leis; Diante da comunicação, informou
ainda ao Egrégio Plenário que tinha sido protocolizado junto à Secretaria da Casa, 1 (um) ofício
especial comunicando a formação de1 (uma) Chapa concorrente, o qual foi denominada de
“CHAPA 1” disposta a disputar a presente eleição, conforme a seguinte formação: CHAPA 1 Presidente: Josué Corrêa - Menegueti; Primeiro Secretário: Giovani Antonio Menck;
Segunda Secretária: Lígia Fabíola Bottini de Paula e Vice-Presidente: Reginaldo da Silva
(Tonico); Com a apresentação da chapa, o Senhor Presidente primeiramente esclareceu que se a
chapa, não obtiver a aprovação da maioria absoluta do augusto Plenário ou seja 06 (seis) votos,
será iniciada uma nova votação, caso haja necessidade de forma nominal ou seja, função por
função; Feito o esclarecimento, suspendeu a Sessão por cinco minutos, para que a Secretaria
pudesse confeccionar as cédulas de votação; Reiniciando os trabalhos, prestou os primeiros
esclarecimentos sobre a forma de votação e convocou a Servidora da Casa Senhora Joicinara
Serati Marques, para dar continuidade nos trabalhos da eleição; A Servidora por sua vez,
esclareceu a forma que ocorreria a eleição, esclarecendo que o voto seria público, ou seja, cada
Vereador proclamará verbalmente sua opção, assinalando no campo específico da cédula de
votação, sendo esta conferida por uma Comissão Especial instituída para essa finalidade, a qual
declarará válido ou não o voto; Feito esse esclarecimento, deu-se início a votação chamando os
Vereadores um à um no sentido horário, que assinalando o seu voto proclamava-os em voz alta;
Encerrado os trabalhos, comunicou que a presente eleição contou com a proclamação de 07
(sete) votos, sendo todos em favor da Chapa nº. 1, com o registro de 04 (quatro) abstenções
proclamadas pelos Vereadores: João Manoel de Siqueira, João Roberto Aparecido de
Almeida - João Engenheiro, Drª. Suzete Magali Mori Alves e Rodrigo H. S. de Oliveira
(Loló); Com o resultado, o Senhor Presidente declarou vencedora e eleita a “CHAPA Nº. 1”,
constituída pelos seguintes Vereadores: Presidente: Josué Corrêa - Menegueti; Primeiro
Secretário: Giovani Antonio Menck; Segunda Secretária: Lígia Fabíola Bottini de Paula e
Vice-Presidente: Reginaldo da Silva (Tonico); Em seguida, retomada a palavra pela
Presidência, em caráter excepcional franqueou a palavra e a Tribuna da Casa, à Nova Mesa
Diretora eleita, para saudações e agradecimentos, tendo dela feito uso os seguintes Vereadores:
Josué Corrêa - Menegueti; Reginaldo da Silva (Tonico); Giovani Antonio Menck; Lígia
Fabíola Bottini de Paula - Membros da nova Mesa eleita que agradeceram a oportunidade e o
voto de confiança recebido e os colegas: João Abilio Quevedo, Felipe Simões de Almeida e
Célio Cleto, que apoiaram a formação e eleição da nova Mesa e ainda os Vereadores Drª. Suzete
Magali Mori Alves, João Manoel de Siqueira, João Roberto Aparecido de Almeida e
Rodrigo Hernandes Sales de Oliveira, que justificaram a posição tomada de absterem-se
dos votos, cujo direito é previsto nas normas regimentais da casa, mas mesmo assim
parabenizaram e agradeceram os colegas eleitos, desejando à todos uma feliz gestão;
Retomada a palavra mais uma vez pelo Vereador Presidente João Engenheiro, proferiu palavras
de agradecimentos aos funcionários da Casa, a plateia na pessoa de alguns que acompanharam as
Sessões rotineiras que foram realizadas nesta Casa durante o exercício que se finda e
aproveitou a oportunidade ainda, para fazer um resumo do balanço do ano de 2014, desejando à
todos um Feliz Natal e Prosperidade no Ano Novo que se inicia. Encerrado os pronunciamentos
e ninguém mais desejando manifestar-se, o Senhor Presidente agradeceu uma vez mais à
todos os presentes pelo prestígio nos trabalhos da presente Sessão, comunicou que a posse da
Mesa eleita será automática no dia 01 de janeiro de 2015 e o encaminhamento de todas as
matérias lidas e aprovadas na presente Sessão, para as providências de estilo da Secretaria,
convidou uma vez mais à todos para que voltem a nos prestigiar nas Sessões rotineiras
da Casa que estarão acontecendo todas às segundas - feiras à partir das dezenove
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horas, com reinicio em data de 02 de Fevereiro de 2015 em razão do Recesso Parlamentar,
parabenizou todos os aniversariantes que completaram mais um ano de vida na vigência deste
ano, especialmente os Servidores Públicos do Município, desejando à todos que o Pai Celestial
derrame suas benção e em nome de Deus, declarou às vinte horas e cinquenta minutos,
encerrada a presente Sessão, da qual para constar eu Ligia Fabiola Bottini de Paula- Vereadora
Primeira Secretária lavrei a presente ata que depois de apreciada, será por mim e pelo Senhor
Presidente assinada. Sala das Sessões Vereador João Antonio Nunes,data supra.
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