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08 de Dezembro de 2014

Aos oito 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 a sua Trigésima
Sexta Sessão Ordinária da Segunda Sessão Legislativa, Décima Terceira Legislatura. Feita a
chamada e registrando-se somente a ausência justificada da nobre Vereadora 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,
em especial as autoridades presentes: Servidores Públicos, Funcionários da Casa, Polícia
Militar, Senhoras, Senhores, Jovens e Crianças; Composta a Mesa, o Senhor Presidente em
nome de “Deus”, declarou aberto os trabalhos da presente Sessão e deu continuidade na pauta,
apresentando 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 Legislativo Municipal e instruídas com cópias em poder dos Senhores
Vereadores; Em seguida ao comunicado público, o nobre Vereador Presidente deu andamento nos
trabalhos e solicitou em seguida ao nobre Vereador: Giovani Antonio Menck, que procedesse a
leitura do trecho bíblico escolhido (Lucas - capítulo 1, versículos do 26 ao 38) 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: Ordeligia Paixão Galvão, Benedita Leme Idra
e Maria Emília Lopes, o que de pronto foi atendido por todos os presentes; Em seguida dando
continuidade nos trabalhos, o Senhor Presidente passou adiante e solicitou fossem lidas pela
Primeira Secretária da Mesa Diretora, Vereadora: Lígia Fabíola Bottini de Paula, as matérias
constantes da pauta da presente Sessão, conforme publicação já anunciada no início dos trabalhos,
especialmente os ofícios encaminhados e demais documentos que foram protocolados durante a
semana na Secretaria do Legislativo Municipal, cujo procedimento foi prontamente atendido
pela nobre Vereadora; Procedidas referidas leituras conforme solicitado, o Senhor Presidente
franqueou a palavra e a Tribuna da Casa, aos Senhores Vereadores para nesse momento,
especificamente discorrerem sobre as matérias apresentadas conforme leituras realizadas,
recomendando para serem breves em seus pronunciamentos, da palavra fazendo uso os seguintes
Vereadores: João Manoel de Siqueira, que solicitou vistas no Projeto de Decreto Legislativo
que recebeu o nº. 015/2014, que tratava da apreciação do Veto aposto pelo Senhor Prefeito à
Emenda Modificativa apresentada pela maioria dos Vereadores que compõe a Casa ao
Projeto de Lei nº. 037/2014, previsto para discussão na Ordem do Dia da presente Sessão,
justificando a necessidade de melhor adequação e Lígia Fabíola Bottini de Paula, que também
teceu comentários sobre a decisão do Executivo na propositura do Veto aposto, tendo em vista
que a proposta de emenda foi de iniciativa da maioria dos Senhores Vereadores e o desejo da
rejeição do Veto aposto, foi da Comissão de Justiça e Redação, na qual figura como Membro;
Tendo o nobre Presidente imediatamente consultado o Plenário sobre o pedido de vista
apresentado pelo colega Vereador, houve total concordância registrando a sua aprovação por
unanimidade, observando ainda a ausência justificada da nobre Vereadora Drª. Suzete Magali
Mori Alves; Em seguida, tendo passado ao ítem seguinte da pauta, consultou uma vez mais o
Plenário desta vez, para saber se as demais matérias lidas e comentadas, estavam aptas a serem

deliberadas, manifestando uma vez mais diante do silêncio do augusto Plenário, o seu acolhimento
integral; Na sequência dos assuntos, o Senhor Presidente deu continuidade nos trabalhos e
verificando que ninguém mais desejou usar a tribuna para comentários sobre as matérias
constantes na pauta e tendo verificado ainda, a ausência e desinteresse dos Senhores Vereadores
em promover inscrições antecipadas no livro para uso da tribuna, conforme prevê o Regimento da
Casa, passou adiante e anunciou a seguinte pauta para a Ordem do Dia: 1ª.) Colocou
primeiramente em discussão, a ata da 35ª. (trigésima quinta) Sessão Ordinária realizada na
Casa no dia 01 de Dezembro de 2014, tudo conforme cópia da publicação da matéria, realizada
pela Secretaria no local de costume da Casa e verificando, que ninguém desejou usar a palavra
para manifestar-se, colocou referida matéria em votação, sendo aprovada por unanimidade, com o
registro da ausência justificada da nobre Vereadora Drª. Suzete Magali Mori Alves; 2ª.) Em
seguida dando continuidade nos trabalhos da Ordem do Dia, o Senhor Presidente colocou em
discussão, o Requerimento de Informação que recebeu o nº. 042/2014, matéria essa de iniciativa
da nobre Vereadora Drª. Suzete Magali Mori Alves e tendo verificado uma vez mais, o
desinteresse do Plenário em manifestar-se, colocou referida matéria em votação, sendo aprovada
por unanimidade, com o registro da ausência justificada da nobre Vereadora Drª. Suzete Magali
Mori Alves; 3ª.) Em seguida prosseguindo com os trabalhos da Ordem do Dia, o Senhor
Presidente colocou em discussão, o Requerimento de Informação que recebeu o nº. 043/2014,
matéria essa de iniciativa da nobre Vereadora Lígia Fabíola Bottini de Paula e tendo verificado
uma vez mais, o desinteresse do Plenário em manifestar-se sobre a proposta apresentada, colocou
referida matéria em votação, sendo aprovada por unanimidade, com o registro da ausência
justificada da nobre Vereadora Drª. Suzete Magali Mori Alves; 4ª.) Em seguida prosseguindo
com os trabalhos da Ordem do Dia, o Senhor Presidente colocou em discussão, o Requerimento
de Informação que recebeu o nº. 044/2014, cuja matéria foi de iniciativa do nobre Vereador
João Manoel de Siqueira e tendo verificado finalmente, o desinteresse do Plenário em
manifestar-se sobre a proposta apresentada, colocou referida matéria em votação, sendo aprovada
por unanimidade, com o registro da ausência justificada da nobre Vereadora Drª. Suzete Magali
Mori Alves; 5ª.) De conformidade com o pedido de vista apresentado ao Projeto de Decreto
Legislativo nº. 015/2014, que foi apreciado e acolhido ainda no Expediente da presente Sessão, a
previsão para proceder a sua votação na Ordem do Dia, foi devidamente suspensa com o registro
do “de acordo” unânime do Egrégio Plenário; Esgotada a pauta e havendo tempo disponível, o
Senhor Presidente ainda deu sequencia nos trabalhos e franqueou a palavra e a Tribuna da Casa,
ao Vereador que dela desejasse fazer uso para saudação, explicação pessoal e considerações
finais e verificando finalmente que ninguém manifestou interesse em pronunciar-se, passou
adiante e tendo verificado que nada mais havia a tratar na presente Sessão, agradeceu à todos os
presentes, determinou a remessa das matérias apreciadas e legalmente aprovadas nesta
oportunidade para as providências de estilo da Secretaria, aproveitou ainda a oportunidade para
convidar à todos que retornassem para participar das Sessões rotineiras 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 Vereador João Abílio que aniversariou no último dia 04 de dezembro
e os nobres Servidores Públicos deste município, apresentando em nome da Casa, os mais
sinceros desejos de parabéns e em nome desse mesmo Deus, declarou às vinte horas, 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.

