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Aos vinte e três 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
Primeira 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, Benedito Eleutério da Mota, Manoel Neves, Nilton Pires, João Plens, Professor
Edgar, Rogério Antonio Nunes e Dr. Ubirajara Roberto Mori – Ex. integrante do
Legislativo Municipal e Ex. Prefeito Municipal de nosso município, Servidores da
Casa, Funcionários Públicos, 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: Lígia Fabíola Bottini de Paula, que procedesse a leitura do trecho
bíblico escolhido (Eclesiástico, capítulo 10, versículos de 1 a 5) 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 de Lurdes Bezerra de Santana,
Benedita da Silva e Antonio Carlos Machado, 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; Reportando ainda para a pauta, anunciou à todos os presentes, que foi protocolada na
Secretaria, uma proposta de honraria a uma jovem munícipe, que merece destaque nesta
localidade, vez que sempre levou o nome de Capela do Alto em todos os lugares que se
apresentava como atleta amante do futebol; Procedida referidas leituras conforme solicitado,
o Senhor Presidente primeiramente, nomeou de acordo com as normas regimentais da Casa,
uma Comissão Especial para analisar e emitir o respeitável parecer na proposta de honraria,
ficando determinado os seguintes Vereadores: Célio Cleto, Reginaldo (Tonico), Rodrigo
(Loló), Felipe Simões, Giovani e João Siqueira; Em seguida, consultou o Plenário
indagando se as matérias lidas, estavam aptas para deliberação e ninguém desejando se
manifestar, sob o silêncio do augusto Plenário, considerou-as deliberadas; Em seguida,
dando prosseguimento nos trabalhos, franqueou a palavra e a Tribuna da Casa, aos Senhores
Vereadores especificamente para explicações sobre as matérias apresentadas, recomendando
para serem breves em seus pronunciamentos, da palavra fazendo uso os seguintes
Vereadores: Reginaldo da Silva (Tonico), João Manoel de Siqueira, João Abilio
Quevedo, Giovani Antonio Menck que dentre seu pronunciamento solicita a
possibilidade de constar na pauta, o Projeto de Lei nº. 055/2013, sendo contestado de
pronto pelo Vereador João Siqueira que declara ser contra a entrada do Projeto nesta
oportunidade; Felipe Simões que declarou que é a favor da entrada do projeto

solicitado pelo colega, uma vez que não dá mais para ficar enrolando a matéria; Após o
pronunciamento dos nobres Vereadores, à respeito do projeto em estudo, o Senhor
Presidente resolveu colher a opinião do Jurídico da Casa, que disse depender e respeitar a
opinião do nobre Vereador João Siqueira, que foi o autor do pedido de vistas no projeto;
Consultado o nobre Vereador, resolveu deixar a matéria para ser apreciada na próxima
semana; Estando justificado essa pendência, o nobre Senhor Presidente deu prosseguimento
nos trabalhos, franqueou a palavra e a Tribuna da Casa, primeiramente ao nobre munícipe
Dr. Ubirajara Roberto Mori – ex. prefeito desta localidade, para pronunciar-se de acordo
com sua inscrição realizada na Secretaria da Casa; Como um dos assuntos abordados,
tratava-se da CP contra o atual Prefeito em exercício, solicitou para constar em ata o seu
pedido, para que o Senhor Presidente determinasse que ela fosse desarquivada e recolocada
em votação no augusto Plenário desta Casa de Leis; Após o pronunciamento do senhor
munícipe, o Senhor Presidente deu sequencia nos trabalhos, franqueando a palavra e a
tribuna da casa, aos colegas Vereadores com inscrição em livro próprio, tendo requerido
inicialmente a palavra, o nobre Vereador João Abílio, que acompanhando o
pronunciamento do Orador, deparou com um trecho que acusava o seu irmão Nenê,
solicitando para solicitar ao Senhor Presidente, que constasse em ata, trecho da manifestação
do usuário, quando chamou e disse provar que o munícipe Senhor Nenê Quevedo seu
irmão é corrupto; Em seguida, a palavra foi franqueada ao nobre Vereador Célio Cleto,
que discorreu sobre o assunto por ele escolhido e constante da sua inscrição nos termos
regimentais; Finalmente, encerrando o uso da palavra, dela fez uso o nobre Vereador João
Manoel de Siqueira que finalizou o seu pronunciamento, solicitando maior atenção e
seriedade de todas as autoridades constituídas deste município, nos diversos pedidos que são
reivindicados por nossos munícipes; Em seguida, observando o nobre 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 Sessão Ordinária, realizada na Casa no dia 16 de Setembro
de 2013, cuja matéria sem discussão, foi aprovada por unanimidade; 2.) Em seguida, dando
prosseguimento nos trabalhos, colocou em discussão, o Projeto de Lei que recebeu o nº.
054/2013, de autoria do Chefe do Executivo Municipal que “Dispõe sobre reestruturação
da Tabela de Vencimentos do suporte pedagógico do Magistério Público Municipal de
Capela do Alto e dá outras providências”, conforme leitura da matéria realizada no
expediente da Sessão Ordinária realizada nesta Casa de Leis no dia 19 de agosto de 2013,
que também sem comentários, foi REPROVADO pela maioria dos Membros do Plenário,
registrando-se os votos contrários dos Vereadores: Lígia Fabíola Bottini de Paula, João
Manoel de Siqueira, Suzete Magali Mori Alves, João Roberto Aparecido de Almeida
(João Engenheiro), Célio Cleto e Rodrigo H.S. de Oliveira (Loló); 3-) Em seguida, dando
prosseguimento nos trabalhos, colocou em discussão, o Projeto de Lei que recebeu o nº.
060/2013, de autoria do Chefe do Executivo Municipal que “Dá nova redação ao artigo 1º.
da Lei nº. 1.511, de 20 de agosto de 2009”, conforme leitura da matéria realizada no
expediente da Sessão Ordinária realizada nesta Casa de Leis no dia 16 de Setembro de 2013,
que também sem comentários, foi aprovado por unanimidade; 4-) Em seguida, dando
prosseguimento nos trabalhos da Sessão, colocou em discussão, o Projeto de Lei que
recebeu o nº. 061/2013, de autoria do Chefe do Executivo Municipal que “Dispõe sobre
alterações na Lei nº. 1.550 de 22 de abril de 2010 e dá outras providências”, conforme
leitura da matéria realizada no expediente da Sessão Ordinária realizada nesta Casa de Leis
no dia 16 de Setembro de 2013, que também sem comentários, foi aprovado por
unanimidade; 5-) Em seguida, dando prosseguimento ainda nos trabalhos da presente
Sessão, o Senhor Presidente colocou em discussão, o Projeto de Lei que recebeu o nº.
062/2013, matéria essa de iniciativa do Chefe do Executivo Municipal que “Define e

penaliza o desperdício de água e dá outras providências”, conforme leitura da matéria
realizada no expediente da Sessão Ordinária realizada nesta Casa de Leis no dia 16 de
Setembro de 2013, que também sem comentários, foi aprovado por unanimidade; 6.) Em
seguida, prosseguindo com os trabalhos, colocou em discussão, o Requerimento de
Informação que recebeu o nº. 052/2013, de autoria do Nobre Vereador Rodrigo
Hernandes Sales de Oliveira (Loló) que solicita ao Chefe do Executivo Municipal diversas
indagações à respeito do descumprimento da Lei Municipal que trata das lombadas
implantadas em todas as vias públicas de nosso município e verificando uma vez mais que
ninguém desejou usar a palavra para manifestar-se, colocou referida matéria em votação,
sendo aprovada por unanimidade; 7.) Na sequencia dos trabalhos, colocou em discussão, o
Requerimento de Informação que recebeu o nº. 053/2013, de autoria do Nobre Vereador
Rodrigo Hernandes Sales de Oliveira (Loló) que solicita ao Chefe do Executivo
Municipal diversas indagações à respeito da propaganda da empresa Coca-Cola que todos os
anos é pintada no Coreto Municipal situado no centro de nossa cidade e tendo verificado
uma vez mais que ninguém desejou usar a palavra para manifestar-se, colocou referida
matéria em votação, sendo aprovada por unanimidade; 8.) Em seguida, dando sequencia
ainda nos trabalhos da Casa, colocou em discussão, o Requerimento de Informação que
recebeu o nº. 054/2013, cuja matéria foi de autoria da Nobre Vereadora Drª. Suzete
Magali Mori Alves que solicita ao Chefe do Executivo Municipal, diversas indagações à
respeito da realização anual das festividades da Mandioca no Distrito do Porto, com o aval
Administração e verificando que ninguém desejou usar a palavra para manifestar-se, colocou
referida matéria em votação, sendo aprovada por unanimidade; 9.) Dando prosseguimento na
pauta e na Ordem do Dia, o Senhor Presidente colocou em discussão, o Requerimento de
Informação que recebeu o nº. 055/2013, cuja matéria foi de autoria da Nobre Vereadora
Drª. Suzete Magali Mori Alves, que solicita ao Chefe do Executivo Municipal, diversas
indagações à respeito do Ginásio de Esportes que vem sendo construído no Bairro do
Iperozinho, com a construção paralisada e tendo verificado uma vez mais que ninguém
desejou usar a palavra para manifestar-se, colocou referida matéria em votação, sendo
aprovada por unanimidade; 10.) Na sequencia da Ordem do Dia, o Senhor Presidente passou
ao item seguinte da pauta e colocou em discussão o Requerimento de Informação que
recebeu o nº. 056/2013, matéria essa de iniciativa do nobre Vereador João Manoel de
Siqueira, que também sem manifestação do Plenário, foi aprovado por unanimidade; 11)
Finalmente, encerrando a Ordem do Dia e a pauta da presente Sessão, colocou em discussão
a Moção de Aplausos, de iniciativa da nobre Vereadora Lígia Fabíola Bottini de Paula e
co-autoria dos demais Membros do Plenário, ao jovem Senhor Sidney Coelho da Silva –
aluno de administração da ETEC, por ter sido eleito o melhor aluno da escola durante o
exercício de 2012, cuja matéria sem nenhum comentário dos nobres pares, foi aprovado por
unanimidade pelo Egrégio Plenário; 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: João
Abilio Quevedo, que dentre seu pronunciamento, solicitou para que o Senhor
Presidente constasse em ata, o pronunciamento final da colega Vereadora Suzete
Magali Mori Alves, quando relatou ao usar a palavra, que ganhou 03 (três) processos
que a Prefeitura entrou na justiça contra o Senhor Nenê Quevedo; João Manoel de
Siqueira, Felipe Simões de Almeida, Drª. Suzete Magali Mori Alves, João Roberto
Aparecido de Almeida (João Engenheiro), Célio Cleto, Lígia Fabíola Bottini de Paula e
Rodrigo H.S. de Oliveira; 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 aos Senhores Visitantes 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, da guarda civil municipal e
das autoridades que compareceram para maior segurança dos trabalhos que foram realizados
na Casa 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, em nome desse mesmo “Deus”, declarou às vinte e duas horas, 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.

