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13ª. Legislatura
2ª. Sessão Legislativa
23ª. Sessão Ordinária
01 de Setembro de 2014

Ao primeiro dia do mês de Setembro 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 Terceira Sessão Ordinária da Segunda Sessão Legislativa, Décima
Terceira Legislatura. Feita a chamada e registrando-se somente a ausência justificada do
nobre Vereador Rodrigo Hernandes Sales de Oliveira (Loló), 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 ao nosso Juiz de Paz
Senhor Rogério Antonio Nunes; aos Servidores Públicos Municipais; aos Funcionários da
Casa; aos Senhores, Senhoras, Jovens e Crianças; Composta a Mesa, o Senhor Presidente,
deu continuidade nos trabalhos da presente Sessão e prosseguiu apresentando à todos os
presentes, as matérias que constavam para serem apreciadas na pauta da noite, conforme cópia
do documento que encontrava-se afixado no local de costume desta Casa de Leis; Em seguida,
deu prosseguimento nos trabalhos, solicitando ao nobre Vereador: João Abílio Quevedo, que
procedesse a leitura do trecho bíblico escolhido (Lucas, capítulo 4, versículos do 16 ao 30) e
aos demais para em pé, ouvirmos atentamente a palavra do livro Santo; Em seguida ainda em
pé, solicitou fosse reservado 1 (um) minuto de silêncio, em homenagem póstuma ao
falecimento da seguinte munícipe ocorrido recentemente no município: Maria Conceição de
Faria, 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 no local de costume, especialmente os ofícios que deram entrada na Secretaria
da Casa e foram protocolados durante a semana, cujo procedimento foi prontamente
atendido por ambas 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 com explicações e justificativas sobre as matérias
apresentadas conforme leituras, recomendando para serem breves em seus pronunciamentos e
no silêncio do augusto Plenário, considerou-as deliberadas. Na sequencia da pauta, deu
continuidade nos trabalhos, franqueando a palavra e a Tribuna da Casa, aos Senhores
Vereadores, conforme inscrição no livro de protocolos, da palavra fazendo uso, somente o
nobre Vereador João Manoel de Siqueira, que discorreu sobre assuntos diversos, inclusive
sobre as postagens no “facebook” realizadas pelo Senhor Prefeito criticando os Senhores
Vereadores e também da grande ajuda que recebeu do Senhor Prefeito, quando o barracão de
sua Empresa pegou fogo, referindo-se aos caminhões de propriedade da Prefeitura, que foram
liberados e utilizados na ocasião para retiragem dos entulhos e nem por isso, justificou que é
obrigado a votar todos os projetos de iniciativa do Senhor Prefeito e que dão entrada nesta
Câmara de Vereadores; Ninguém mais desejando usar a palavra para manifestação, o Senhor
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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.) Procedeu primeiramente, a seguinte observação com relação aos Projetos de
Decretos previstos para votação durante a Sessão: Compulsando os autos dos Projetos de
Decretos Legislativos 010, 011 e 012/2014 previstos para análise e votação nesta oportunidade,
verifica-se a falta de Parecer da Comissão de Justiça e Redação, requisito esse que impede a
deliberação das matérias na presente Sessão. O artigo 300 do Regimento Interno desta Casa de
Leis, dispõe que “Não se votará proposição sem que tenha ela se submetido à tramitação
regimental prevista, sob pena de nulidade do ato”; Diante do exposto e ante a expiração do
prazo para a apreciação dos Decretos Legislativos nºs. 10, 11 e 12, as demais matérias ficam
sobrestadas até a apreciação dos referidos Decretos Legislativos”; 2ª.) Em seguida, dando
sequencia na pauta, colocou em discussão, a ata da vigésima sessão ordinária realizada na
casa no dia 11 de Agosto de 2014 e tendo verificado que nenhum dos Senhores Vereadores
desejou usar a palavra para manifestação, colocou referida matéria em votação, sendo aprovada
por unanimidade dos Vereadores presentes, com o registro da ausência justificada do nobre
Vereador Rodrigo H. S. de Oliveira (Loló); 3ª.) Em seguida, passando ao item seguinte da
pauta, colocou em discussão, a ata da vigésima primeira Sessão Ordinária, realizada na
Casa no dia 18 de agosto de 2014 e tendo certificado uma vez mais que nenhum dos Senhores
Vereadores desejou usar a palavra para manifestar-se, colocou referida matéria em votação,
sendo aprovada por unanimidade dos Vereadores presentes, com o registro da ausência
justificada do nobre Vereador Rodrigo H. S. de Oliveira (Loló); 4ª.) Na sequencia dos
trabalhos, colocou em discussão a ata da vigésima segunda sessão ordinária, realizada na
Casa no dia 25 de agosto de 2014, usando a palavra para discutir, somente a nobre vereadora
Drª. Suzete Magali Mori Alves, que solicita retificação da mesma, para constar o
posicionamento de alguns Vereadores da base de apoio do Senhor Prefeito, diante do pedido
de dispensa da leitura da defesa de iniciativa do Executivo e protocolada nesta Casa de
Leis, cujo pedido foi analisado e aprovado por todos os colegas Vereadores, com o registro
da ausência do nobre Vereador Loló; 5ª.) Na sequencia da pauta, seriam colocados em
discussão, os Projetos de Decretos já comentados no item 1 e portanto, foram todos
retirados de pauta para apreciação numa outra oportunidade; Esgotada a pauta e havendo
tempo disponível, o Senhor Presidente 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, da palavra fazendo uso os seguintes Vereadores: João Abilio Quevedo,
que dentre seu pronunciamento, fez abordagem do assunto comentado pelo Senhor Prefeito no
“facebook”, dizendo que sua consciência está tranquila à respeito de tudo que foi postado
naquele sistema de informação; Felipe Simões de Almeida que durante seus comentários, diz
que tem e sempre teve autonomia, para votar no que acha correto, pedindo a viabilidade de
marcar uma reunião com o Senhor Prefeito, para tirar todas as dúvidas sobre a Empresa
“True”; Josué Corrêa – Meneguetti, que durante seus comentários disse que, esta Câmara de
Vereadores, de forma alguma é contra a Empresa, apenas desejam verificar a documentação de
idoneidade da mesma; João Manoel de Siqueira, que dentre seus comentários, reportou uma
vez mais sobre a instalação do Presídio em nosso município e que a comissão constituída
nesta casa, irá fazer oportunamente uma visita no local; Drª. Suzete Magali Mori Alves,
lamenta o destempero verbal do Senhor Prefeito à respeito da postagem no “face book” e Lígia
Fabíola Bottini de Paula, que durante seu pronunciamento, também relata que no início,
acreditou na pessoa do Senhor Prefeito e hoje, sabe quem realmente ele é; Em seguida, tendo
verificado o Senhor Presidente que ninguém mais desejava manifestar-se e que nada mais havia
a tratar na presente Sessão, determinou a remessa das matérias apreciadas e legalmente
aprovadas nesta oportunidade para as providências de estilo da Secretaria, aproveitou ainda a
oportunidade para agradecer uma vez mais aos Senhores visitantes que compareceram para
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prestigiar os trabalhos que foram realizados pela Casa, pedindo 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, especialmente aqueles que aniversariam nesta data,
apresentando em nome da Casa, os mais sinceros desejos de parabéns e em nome do
bondoso “Deus”, declarou às vinte horas e quarenta e cinco 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.

