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Aos doze dias do mês de Agosto 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 Vigésima
Quinta 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, José Vicente Menck, Dr. Carlos Lourenço
Guilherme, Rogério Antonio Nunes – Juiz de Paz, Diretores, Vice-Diretores,
Professores e Coordenadores do Ensino Municipal, Membros da Polícia Militar e
Membros da Guarda Civil Municipal, autoridades, Servidores da Casa,
Funcionários Públicos, 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 ao nobre Vereador: Giovani
Antonio Menck, que procedesse a leitura do trecho bíblico escolhido (Eclesiástico,
capítulo 44, versículos de 1 ao 6) e aos demais para em pé, ouvirmos atentamente a
palavra do livro Santo; Em seguida observando não ter havido falecimentos na Semana,
o Senhor Presidente deu continuidade na pauta, solicitando 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 e
sob o silêncio do augusto Plenário, considerou-as deliberadas; Em seguida, dando
prosseguimento nos trabalhos, franqueou a palavra e a Tribuna da Casa, às munícipes
Senhora: Tânia Alexandra Guilherme Barcelos e Daiana de Souza Rodrigues, para
abordagem de tema conforme ofício protocolado nesta Casa e deferido pelo Senhor
Presidente, após a consulta feita ao Plenário em virtude da data do protocolo, sendo
autorizado, cujo acompanhamento de ambos pronunciamentos, foi seguido por todos os
presentes com manifestação de aplausos; Após os pronunciamentos das nobres
munícipes, a palavra ficou franqueada ao Vereador que dela desejasse fazer uso, para
especificamente se pronunciar sobre as matérias apresentadas, da palavra fazendo uso os
seguintes Vereadores: Felipe Simões de Almeida, João Manoel de Siqueira, Lígia
Fabíola Bottini de Paula e João Abílio Quevedo; Deliberadas as matérias lidas e
apresentadas, o Senhor Presidente tendo verificado a existência de inscrições para uso

da Tribuna, deu continuidade nos trabalhos, passando a palavra primeiramente ao nobre
Vereador João Manoel de Siqueira, que fez a abordagem do tema por ele escolhido
conforme inscrição nos termos regimentais; Em seguida, solicitou a palavra o nobre
Vereador Felipe Simões de Almeida, para requerer a possibilidade de incluir na pauta
da presente Sessão para ser apreciado, o Projeto de Lei que recebeu o nº. 050/2013 que
“Autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento o oferecer garantia junto a
Caixa Econômica Federal no âmbito do Programa BNDES/FINAME PROVIAS e
dá outras providências”, conforme leitura da matéria realizada no expediente da
presente Sessão, sendo acolhido o pedido do nobre Vereador, após a consulta realizada
ao Egrégio Plenário; Após a aprovação do pedido do nobre Vereador, usou a palavra
novamente o nobre Vereador João Manoel de Siqueira para esclarecer que diante do
pedido do colega que foi aprovado, irá aprovar a matéria com muita preocupação
pois viu com os próprios olhos e conforme as fotos comprovam, uma máquina
COMBATE incendiada, aparentemente por falta de manutenção, sendo necessário
que o Executivo tome providências quanto a segurança do patrimônio público, pois
conforme resposta nos requerimentos que receberam os nºs. 10 e 15/2013 de nossa
autoria, ficou claro que ainda não existe pessoas credenciadas no município, para
garantir a segurança do patrimônio, como aconteceu com a máquina Patrol Semi
nova da marca COMBATE que pegou fogo recentemente; isso é muito grave
finalizou; Em seguida, a palavra foi concedida para uso do Vereador Célio Cleto e
finalizando, fez uso o nobre vereador Felipe Simões de Almeida, ambos tendo
abordado sobre o assunto conforme requerimento protocolado nos termos regimentais
da Casa; Não havendo mais inscrições para uso da palavra, o Senhor Presidente às
vinte e uma horas, requereu nos termos regimentais, a prorrogação do prazo por
mais trinta minutos, cuja consulta foi aprovada por unanimidade; Reiniciando os
trabalhos, o Senhor Presidente, anunciou a pauta e passou a discorrer sobre as seguintes
matérias: 1.) colocou primeiramente em discussão, a ata da Vigésima Terceira Sessão
Ordinária, realizada na Casa no dia 29 de Julho de 2013, com as retificações
procedidas, sendo que sem discussão, foi aprovada por unanimidade; 2.) Em seguida,
dando prosseguimento nos trabalhos, colocou em discussão, a Ata da Vigésima Quarta
Sessão Ordinária, realizada na Casa no dia 05 de Agosto de 2013 que sem discussão,
foi também aprovada por unanimidade; 3.) Passando ao ítem seguinte, colocou em
discussão, o Projeto de Lei que recebeu o nº. 049/2013 de 01 de agosto de 2013, que
“Dispõe sobre abertura de crédito especial no orçamento vigente”, conforme leitura
da matéria realizada no expediente da Sessão Ordinária realizada na Casa no dia 05 de
agosto de 2013, cuja matéria sem discussão, foi aprovada por unanimidade pelo Egrégio
Plenário; 4.) Finalmente encerrando a Ordem do Dia, o Senhor Presidente de posse da
aprovação do pedido do nobre Vereador Felipe Simões de Almeida, colocou em
discussão, o Projeto de Lei que recebeu o nº. 050/2013, que “Autoriza o Poder
Executivo a contratar financiamento e oferecer garantia junto a Caixa Econômica
Federal no âmbito do Programa BNDES/FINAME PROVIAS e dá outras
providências”, conforme leitura da matéria realizada na presente Sessão e verificando
uma vez mais que nenhum dos Senhores Vereadores desejou usar a palavra para
manifestar-se, colocou referida matéria 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, da palavra fazendo uso os seguintes Vereadores: Lígia Fabíola

Bottini de Paula, Felipe Simões de Almeida, João Roberto Aparecido de AlmeidaJoão Engenheiro, Reginaldo da Silva (Tonico), Drª. Suzete Magali Mori Alves,
João Abílio Quevedo e Giovani Antonio Menck; Ninguém mais desejando
manifestar-se e nada mais havendo a tratar na presente Sessão, o Senhor Presidente
determinou a remessa das matérias apreciadas e legalmente aprovadas nesta
oportunidade para as providências de estilo da Secretaria, aproveitou ainda para
agradecer uma vez mais à todos que compareceram para prestigiar os trabalhos que
foram realizados pela Casa, especialmente os Senhores funcionários ligados a educação
municipal, pedindo que retornem sempre nas Sessões costumeiras que são realizadas
pela Casa, 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 e em nome de “Deus”, com os avisos de praxe e reforçando o
convite à todos os presentes para que voltem a nos prestigiar nas Sessões que estarão
acontecendo nesta Casa, todas as Segundas-feiras à partir das dezenove horas,
aproveitando ainda a oportunidade, para parabenizar todos os aniversariantes que
completaram mais um ano de vida na vigência deste ano, especialmente a nobre
vereadora Drª. Suzete Magali Mori Alves, que estará aniversariando no próximo dia
15 de agosto, desejando ao Pai Celestial que cubra à todos de bênçãos, em nome desse
mesmo “Deus”, declarou às vinte e uma horas e trinta minutos, encerrada a presente
Sessão, da qual para constar eu, João Abilio 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.

