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Aos dezesseis dias do mês de Setembro 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 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.Vereador Toninho Menck, Membros da Polícia Militar e Membros da Guarda
Civil Municipal, autoridades, Servidores da Casa, Funcionários Públicos,
funcionários da SABESP, Luiz Person – DD. Empresário, Moradores do Jardim
Casa Nova, Senhoras, Senhores, 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: Reginaldo da Silva
(Tonico), que procedesse a leitura do trecho bíblico escolhido (Isaias, capítulo 41,
versículos de 9 ao 10) 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: Gláucia Valéria Ibranhes e Antonio Ribeiro, o que de pronto foi
atendido por todos os presentes; Em seguida a este ato, o Senhor Presidente deu
prosseguimento nos trabalhos, 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 que sob o
silêncio do augusto Plenário, considerou-as deliberadas; Em seguida, dando
prosseguimento nos trabalhos, franqueou a palavra e a tribuna da Casa, para o Vereador
que dela desejasse fazer uso, para especificamente se pronunciar sobre as matérias
apresentadas, da palavra fazendo uso somente os seguintes Vereadores: João Abílio
Quevedo, João Manoel de Siqueira, Lígia Fabíola Bottini de Paula, Reginaldo da
Silva, que durante seu pronunciamento, requerer a viabilidade de votar o Projeto
de Lei 063/2013 em cuja resposta o Senhor Presidente, esclareceu que tem que
respeitar o prazo regimental; Lígia Fabíola Bottini de Paula, que durante seu
pronunciamento, requereu vistas ao Projeto de Lei nº. 054/2013 e João Manoel de
Siqueira, que requer vistas ao Projeto de Lei 055/2013, sendo ambos pedidos
discutidos pelos Vereadores: João Abilio Quevedo, que se manifestou falando
sobre a responsabilidade dos Vereadores; Lígia Fabíola Bottini de Paula, que não
concorda com o projeto, uma vez que o impacto de 40% é muito grande e que teria
que ser melhor distribuído e João Manoel de Siqueira que solicita ao Vereador
Célio Cleto – que faz parte da comissão encarregada de emitir parecer, que emita o

seu parecer em separado; Tendo usado a palavra os nobres Vereadores e colocados os
pedidos em votação, foi o pedido da nobre Vereadora Lígia aprovado por sete votos,
com o registro do voto contrário dos vereadores: Felipe e Giovani e o pedido do
nobre vereador João Manoel, aprovado por unanimidade; Deliberadas as matérias lidas
com a retirada da pauta dos Projetos referidos, o Senhor Presidente tendo verificado a
existência de inscrições para uso da Tribuna, deu continuidade nos trabalhos, passando
a palavra ao único Vereador inscrito João Manoel de Siqueira, que fez a abordagem do
tema escolhido, sendo ilustrado através de fotografias expostas no Telão do augusto
Plenário; Findo o pronunciamento do nobre Vereador, o Senhor Presidente deu
sequencia nos trabalhos, anunciou a pauta e passou a discorrer sobre a seguinte Ordem
do Dia: 1.) Colocou primeiramente em discussão, a ata da 29ª. Sessão Ordinária
realizada na Casa no dia 09 de Setembro de 2013 e ninguém desejando se manifestar
colocou referida matéria em Votação, sendo aprovada por unanimidade; 2-) Em
seguida, dando continuidade nos trabalhos, informou que os Projetos de nºs. 054 e
055/2013 previstos para votação na presente Sessão, foram retirados com pedido de
vista, legalmente aprovados pelos colegas Vereadores; 3-) Tendo passado ao item
seguinte, esclareceu que tendo os colegas tomado conhecimento dos Requerimentos de
Informação que recebeu os nºs. 049/2013 e 050/2013 de iniciativa do nobre
Vereador Loló e 051/2013 de iniciativa da nobre Vereadora Drª Suzete, pediu
permissão para colocá-los em votação de uma só vez e sendo permitido, assim o fez
obtendo a aprovação unânime do Egrégio Plenário; Esgotada a pauta e verificando a
existência de prazo, 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: Reginaldo da Silva (Tonico), Felipe Simões de
Almeida, João Manoel de Siqueira, Lígia Fabíola Bottini de Paula, Célio Cleto,
Drª. Suzete Magali Mori Alves, João Abílio Quevedo e João Roberto Aparecido de
Almeida; 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, 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 e desejando ao Pai Celestial que cubra à todos de bênçãos, em nome desse
mesmo “Deus”, declarou às vinte horas e treze 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.

