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12ª. Legislatura
1ª. Sessão Legislativa
36ª. Sessão Ordinária
04 de Novembro de 2013

Aos quatro dias do mês de Novembro do ano de dois mil e treze, 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 - Meneguetti, realizou a
sua Trigésima Sexta Sessão Ordinária da Primeira Sessão Legislativa, Décima
Segunda 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.Vereadores: Toninho Menck, Nilton Adriano dos Santos, João Carlos Wincler,
Antonio Benedito Pires (Toninho do Gás); Rodrigo Bueno – Assessor de Gabinete
do Executivo, Mi Gomes - Secretário da Agricultura, Joel Nunes – Juiz de Paz,
alunos das escolas públicas municipais, Servidores da Prefeitura, Servidores da
Casa, Membros da Guarda Municipal, Senhores, Senhoras, Jovens e Crianças;
Composta a Mesa, em nome de Deus o Senhor Presidente, declarou aberto os trabalhos
da presente Sessão e prosseguiu com os trabalhos da noite, solicitando à nobre
Vereadora: Drª. Suzete Magali Mori Alves, que procedesse a leitura do trecho bíblico
escolhido (Provérbios, capítulo 22, versículos de 17 à 21) e aos demais para em pé,
ouvirmos atentamente a palavra do livro Santo; Em seguida ainda em pé, solicitou fosse
reservado um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao falecimento dos seguintes
munícipes ocorrido recentemente no município: Maria Odete Vieira, Alessandro
Aparecido Yamawaki, Aguinaldo Ferreira, Vito Jovito, Edinaldo Cícero
Nascimento, Graziela Camargo da Silva Rodrigues e Zenaide Amaro de Oliveira, o
que de pronto foi acolhido por todos; Em seguida dando continuidade nos trabalhos, o
Senhor Presidente solicitou fossem lidas pelo Primeiro e Segundo Secretários da Mesa
Diretora Vereadores: João Abilio Quevedo e Giovani Antonio Menck, as matérias
constantes da pauta da presente Sessão, conforme publicação no local de costume da
Casa, cujo procedimento foi prontamente atendido por ambos; Procedida referidas
leituras conforme solicitado, o Senhor Presidente consultou o Plenário indagando se as
matérias lidas, estavam aptas para deliberação, tendo usado a palavra os seguintes
Vereadores: João Engenheiro, que solicitou a retificação da ata da Sessão anterior
ocorrida na Casa, à fim de que seja colocado na íntegra os pronunciamentos seu e do
nobre Vereador Presidente Meneguetti; João Manoel de Siqueira, Reginaldo da Silva
(Tonico) e João Abilio Quevedo, que agradeceram e parabenizaram os colegas pelas
indicações apresentadas nesta oportunidade; Ninguém mais desejando se manifestar e
sob o silêncio do augusto Plenário, considerou as demais matérias lidas deliberadas; Em
seguida, dando prosseguimento nos trabalhos, franqueou a palavra e a Tribuna da Casa,
aos Senhores Vereadores que solicitaram e se inscreveram conforme relação do
protocolo, da palavra fazendo uso os seguintes Vereadores: João Manoel de Siqueira,
que fez seu comentário baseado no assunto oriundo de sua inscrição; João Abílio
Quevedo, que abordou o assunto relacionado com a CIP e objeto de sua inscrição; Lígia
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Fabíola Bottini de Paula, que também fez sua abordagem relatando assunto ligado a
CIP e objeto de sua inscrição e Felipe Simões de Almeida, que também fez a
abordagem do assunto objeto de sua inscrição; Necessário ainda esclarecer, que todas as
observações e apontamentos colocados pelo Egrégio Plenário, foram de fundamental
importância para nossa coletividade; Após os pronunciamentos dos nobres Vereadores,
o Senhor Presidente primeiramente, consultou o Plenário sobre o pedido de iniciativa do
nobre colega Vereador João Engenheiro, que sem comentários, foi aprovado por
unanimidade; Já com relação aos pronunciamentos dos outros nobres colegas
Vereadores, o Senhor Presidente acolheu com respeito as manifestações e disse que a
decisão sobre o andamento dos trabalhos e das matérias que se encontram em estudos
nesta Casa de Leis, depende da opinião individual de cada um; Em seguida, tendo
observado o Senhor Presidente, não ter havido mais inscrições para uso da palavra, deu
continuidade nos trabalhos, anunciou a pauta e passou a discorrer sobre a seguinte
Ordem do Dia: 1.) Colocou primeiramente em discussão, a ata da Trigésima Quinta
Sessão Ordinária, realizada na Casa no dia 21 de Outubro de 2013 e verificando o
pedido e aprovação da solicitação feita pelo Vereador João Engenheiro, solicitou sua
retirada para discussão numa outra oportunidade; 2.) Em seguida, deu continuidade nos
trabalhos e colocou em discussão, o Projeto de Lei Complementar que recebeu o nº.
005/2013, de iniciativa do nobre representante do Executivo Municipal, que trata da
Instituição de contribuição de iluminação Pública junto à CPFL (CIP), conforme
leitura da matéria ocorrida na Sessão Ordinária realizada na Casa no dia 26 de agosto de
2013, usando a palavra para discussão os seguintes Vereadores: João Abilio Quevedo,
que solicita pedido de Vista na matéria, para apresentação de propostas de modificação;
Felipe Simões de Almeida, que usando de argumentos justificáveis, se manifesta
contrário ao pedido do colega Vereador; Reginaldo da Silva (Tonico), Lígia Fabíola
Bottini de Paula, João Engenheiro, Drª. Suzete Magali Mori Alves, João Manoel de
Siqueira e Célio Cleto, que se manifestaram à favor do pedido do colega Vereador
João Abílio; Colocado o pedido imediatamente em votação, foi aprovado pela maioria,
com o registro do voto contrário do nobre Vereador Felipe Simões de Almeida e diante
do resultado, comunicou a suspensão da matéria para apreciação numa outra
oportunidade; 3.) Na sequencia dos trabalhos, o Senhor Presidente tendo passado ao
item seguinte da pauta, colocou em discussão o Requerimento de Informação que
recebeu o nº. 063/2013, matéria essa de iniciativa do nobre Vereador João Manoel de
Siqueira, que requer informação da Administração, sobre a ponte recém implantada
sobre o Rio Barreirinho, situada na Estrada Municipal Benedito Veríssimo, conforme
matéria lida no expediente da presente Sessão Ordinária e verificando que ninguém dos
Senhores Vereadores desejou usar a palavra para discussão, colocou referida matéria em
votação, sendo aprovada por unanimidade; 4.) Na sequencia dos trabalhos, o Senhor
Presidente deu prosseguimento e passando ao item seguinte da pauta, colocou em
discussão o Requerimento de Informação que recebeu o nº. 064/2013, matéria essa de
iniciativa do nobre Vereador João Manoel de Siqueira, que requer informação da
Administração, sobre o Sinistro da máquina Patrol da marca Combat que pegou
fogo recentemente , conforme matéria lida no expediente da presente Sessão Ordinária e
verificando que ninguém dos Senhores Vereadores desejou usar a palavra para
discussão, colocou referida matéria em votação, sendo aprovada por unanimidade; 5.)
Na sequencia dos trabalhos, o Senhor Presidente deu prosseguimento e passando ao
item seguinte da pauta, colocou em discussão o Requerimento de Informação de
iniciativa do nobre Vereador João Roberto Aparecido de Almeida (João
Engenheiro), que recebeu o nº. 065/2013, que requer informação da Administração,
sobre o Processo de Licitação realizado no município, visando o fornecimento de
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materiais diversos para construção no presente exercício, conforme matéria lida no
expediente da presente Sessão Ordinária e verificando que nenhum dos Senhores
Vereadores desejou usar a palavra para discussão, colocou referida matéria em votação,
sendo aprovada por unanimidade; 6.) Finalmente encerrando a Ordem do Dia, o Senhor
Presidente colocou em discussão o Requerimento de Informação que recebeu o nº.
066/2013 matéria essa de iniciativa do nobre Vereador João Roberto Aparecido de
Almeida (João Engenheiro), que solicita informações da Administração sobre a
paralisação das obras da Unidade Mista de Saúde do Centro, dos Postos de Saúde
dos Bairros: Iperó, Porto e CDHU e tendo verificado uma vez mais que ninguém
desejou usar a palavra para discutir a matéria, colocou-a em votação, sendo aprovada
por unanimidade; Esgotada a pauta e havendo tempo disponível, o Senhor Presidente,
franqueou a palavra e a Tribuna da Casa, ao Vereador que dela desejasse fazer uso para
saudação e considerações finais, dela fazendo uso os seguintes Vereadores: Reginaldo
da Silva (Tonico), que durante seus comentários, propôs Moção de Aplausos a equipe
de Futebol de Salão Copa Gás Kéke se Ké - Categoria sub 15, por ter se sagrada
Campeã da modalidade no campeonato realizado recentemente no município de
Araçoiaba Serra-SP; João Manoel de Siqueira que uma vez mais, cumprimentou e
parabenizou à todos pelos debates inteligentes acontecidos nesta Casa e João Abilio
Quevedo, que mais uma vez, teceu comentários sobre o seu pedido de adiamento da
votação do Projeto da CIP; Ninguém mais desejando manifestar-se e nada mais
havendo a tratar na presente Sessão, o Senhor Presidente determinou o envio do pedido
da Moção solicitada pelo colega Vereador Tonico e a remessa das matérias apreciadas
e legalmente aprovadas nesta oportunidade para as providências de estilo da Secretaria,
aproveitou ainda para agradecer uma vez mais aos Senhores Visitantes que
compareceram para prestigiar os trabalhos que foram realizados pela Casa, pedindo que
retornem sempre nas Sessões costumeiras que aqui são realizadas todas as segundas
feiras, para acompanhar de perto o exercício de cada Vereador; Por fim, agradeceu a
visita da policia militar e da guarda civil municipal que compareceram para maior
segurança dos trabalhos que foram realizados na Casa 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 ano,
especialmente o nobre funcionário Silvio José Sperandio, pelo aniversário natalício
que ocorreu em 03 de Novembro de 2013, em nome de “Deus”, declarou às vinte e
uma horas e quinze minutos, encerrada a presente Sessão, da qual para constar eu,
João Abílio Quevedo – 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.

