13ª. Legislatura
2ª. Sessão Legislativa
29ª. Sessão Ordinária
13 de Outubro de 2014

Aos treze dias do mês de Outubro 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 Vigésima Nona 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, em especial as autoridades presentes: Servidores Públicos Municipais;
Funcionários da Casa; Policia Militar; Senhores, Senhoras, Jovens e Crianças; Composta
a Mesa, o Senhor Presidente em nome de “Deus”, declarou aberto os trabalhos da presente
Sessão e deu continuidade nos trabalhos, apresentando à todos os presentes, as matérias que
constavam para serem apreciadas na pauta da noite, conforme documento que encontrava-se
afixado no local de costume desta Casa de Leis e com cópias em poder dos Senhores
Vereadores; Em seguida, deu andamento nos trabalhos, apresentando à todos os presentes as
propostas previstas para serem apreciadas na noite e solicitou em seguida ao nobre Vereador:
Giovani Antonio Menck, que procedesse a leitura do trecho bíblico escolhido (Lucas capítulo 11, versículos do 29 ao 32) 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: Rubens de Souza Rosa, Antonio Alves e Dionisio Alves
Rodrigues, 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 já anunciada no início dos trabalhos, especialmente a proposta de
honraria de iniciativa da nobre Vereadora Drª. Suzete Magali Mori Alves, que visa
homenagear o ilustre cidadão e Servidor Público Antonio Donizete da Silva, que trabalha
na Delegacia de Polícia local e reside com sua família nesta localidade e ainda dos ofícios e
documentos que foram protocolados durante a semana na Secretaria do Legislativo
Municipal, cujo procedimento foi prontamente atendido pelas nobres Vereadoras;
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 somente a nobre Vereadora:
Drª. Suzete Magali Mori Alves, que aproveitou a oportunidade para parabenizar os colegas
pelas iniciativas das propostas apresentadas na oportunidade; Em seguida, dando continuidade
nos trabalhos, o Senhor Presidente verificando que ninguém mais desejou usar a palavra para
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manifestar-se sobre as matérias lidas, prosseguiu com a pauta e consultando uma vez mais o
Plenário, desta vez para indagar sobre a deliberação das matérias devidamente apresentadas,
deixou a palavra mais uma vez à disposição e tendo observado o silêncio do augusto Plenário,
considerou as demais matérias lidas e apresentadas deliberadas; Posto isto, deu continuidade
nos trabalhos, franqueando a palavra e a Tribuna da Casa aos Senhores Vereadores,
conforme prévia inscrição no livro de protocolos, da palavra fazendo uso, os seguintes
Vereadores: João Manoel de Siqueira, que durante o seu pronunciamento, esclarece que vai
viajar e necessita com a permissão do Senhor Presidente, que tudo que está pendente nesta
Casa de Leis seja resolvido antes da viagem, pedindo em suas justificativas, um voto de
confiança à todos os colegas Vereadores que integram o digno Plenário desta Casa de Leis e
Drª. Suzete Magali Mori Alves, que explica que ficou sabendo de um documento tratando-se
de um Termo de Denúncia, que deu entrada na Casa e que por uma falha de procedimento,
não foi lido no expediente antes da deliberação das matérias, solicitando portanto ao nobre
Presidente, que nos termos regimentais dê preferência na referida matéria na ordem do dia da
próxima Sessão a ser realizada pela Casa; Ninguém mais desejando usar a palavra para
manifestar-se, o Senhor Presidente deu sequência nos trabalhos e tendo certificado a ausência
de outros pedidos para uso da tribuna, passou adiante anunciou a PAUTA e passou a discorrer
sobre a seguinte Ordem do Dia: 1ª.) Colocou primeiramente em discussão, a Ata da 27ª.
Sessão Ordinária realizada na Casa no dia 29 de Setembro de 2014, com a retificação
solicitada e conforme publicação; Tendo verificado que ninguém desejou usar a palavra para
manifestar-se, colocou referida matéria em votação, sendo aprovada por unanimidade; 2ª.) Em
seguida dando continuidade nos trabalhos, colocou em discussão a Ata da 28ª. Sessão
Ordinária realizada na Casa no dia 06 de Outubro de 2014, conforme encontrava-se
publicada no local de costume da casa e tendo verificado uma vez mais, que nenhum dos
Senhores Vereadores desejou usar a palavra para manifestar-se, colocou referida matéria em
votação, sendo aprovada por unanimidade; 3ª.) Em seguida, dando continuidade nos trabalhos,
o Senhor Presidente colocou em discussão, o Projeto de Lei que recebeu o nº. 037/2014,
matéria essa de iniciativa do nobre representante do Executivo Municipal, que “Autoriza o
Executivo Municipal a adquirir por desapropriação amigável, imóveis urbanos que
especifica e dá outras providências”, conforme leitura da matéria realizada no expediente da
Sessão Ordinária realizada na Casa no dia 16 de Junho de 2014, da palavra fazendo uso para
discutir a matéria, os seguintes Vereadores: João Manoel de Siqueira que aproveita a
oportunidade, para apresentar a matéria, uma proposta de emenda modificativa; Diante da
proposta, o Senhor Presidente solicita à Primeira Secretária Vereadora Lígia Fabíola Bottini
de Paula, para proceder a leitura; Ciente o Plenário da proposta apresentada, o Senhor
Presidente dá continuidade na discussão, migrando o assunto primeiramente para a proposta
de emenda apresentada, da palavra fazendo uso os Vereadores: Reginaldo da Silva (Tonico),
que manifesta sua contrariedade dizendo que existe anexo a proposta, laudo de avaliação e
isso prova que o valor apresentado pelo autor é real; João Manoel de Siqueira manifesta-se
novamente, dizendo que o cálculo é razoável e que por isso a proposta de emenda é viável;
Célio Cleto, que manifesta-se dizendo que o dinheiro para vai ser usado para comprar essa
área, vai ser tirado do povo e citou como exemplo, o terreno onde existe edificada a Escola
Maria Elza que depois de muitas discussões, conseguiram fazer um preço melhor; Drª.
Suzete Magali Mori Alves que também indignada com o valor, disse que não viu nenhum
documento da empresa proprietária, que justificasse o valor solicitado e que portanto, está
errado e não é justo o valor estipulado e Felipe Simões de Almeida, que se manifesta
contrário a emenda, pois não existe qualquer outro lado que justifique a proposta que ora foi
apresentada; Ninguém mais desejando manifestar-se, o Senhor Presidente colocou em votação
a proposta de emenda, sendo aprovada pela maioria com o registro dos votos contrários dos
Vereadores: Felipe Simões de Almeida, Reginaldo da Silva (Tonico) e Giovani Antonio
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Menck; Aprova a proposta, colocou imediatamente em votação, o referido Projeto de Lei,
devidamente acompanhado da emenda aprovada, obtendo o resultado favorável da maioria
dos Senhores Vereadores, registrando-se os votos contrários dos Vereadores: Felipe Simões
de Almeida, Reginaldo da Silva (Tonico) e Giovani Antonio Menck; 4ª.) Prosseguindo
ainda com os trabalhos da noite, o Senhor Presidente colocou em discussão, o Projeto de
Decreto Legislativo, que recebeu o nº. 013/2014, de 26 de Setembro de 2014, de iniciativa
da nobre Vereadora Drª. Suzete Magali Mori Alves, que “Dispõe sobre a outorga de Téilo
de Cidadão Capelense, ao ilustríssimo Senhor Antonio Donizete da Silva – DD.
Investigador de Polícia da Primeira Classe, lotado na Delegacia de Polícia Civil de
Capela do Alto e dá outras providências”, conforme leitura da matéria realizada no
expediente da presente Sessão e tendo verificado, que nenhum dos Senhores Vereadores
desejou usar a palavra para manifestar-se, colocou referida matéria em votação, sendo
aprovada por unanimidade; 5ª.) Finalmente, ratificando a informação prestada pela nobre
Vereadora Drª. Suzete Magali Mori Alves no expediente da presente Sessão, considerou
prejudicado o pedido de constituição de formação de Comissão Especial de Investigação, para
analisar o requerimento de denúncia formalizado pelo munícipe Luiz Ricardo Corrêa
contra o nobre representante do Executivo Municipal, em vista do engano havido na
destinação do pedido, prometendo prioridade no pedido na próxima Sessão, de acordo com a
solicitação da nobre Vereadora; 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, tendo da palavra feito uso somente o nobre Vereador Reginaldo da Silva (Tonico),
que mais uma vez fez questão de enfatizar e justificar o seu voto, diante da proposta de
alteração de valores sobre a aquisição do terreno anexo ao Cemitério Municipal; Diante do
silêncio dos demais Vereadores, em manifestar-se para saudação ou outras explicações que
julgassem necessárias, o Senhor Presidente, tendo verificado uma vez mais que nada mais
havia a tratar na presente Sessão, agradeceu à todos os presentes, fez uma homenagem
especial à todos os professores pelo seu dia que ocorre na data de 15 de Outubro de
2014, 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 retornem sempre nas Sessões costumeiras que aqui são realizadas
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 ainda
todos os aniversariantes que completaram mais um ano de vida na vigência deste exercício,
apresentando em nome da Casa, os mais sinceros desejos de parabéns e em nome do
bondoso “Deus”, declarou às vinte horas e quinze 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.
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