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Aos dezoito dias do mês de Fevereiro 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
sua Segunda 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 Manoel Neves – Mané do Mercado e Toninho Menck, Componentes da
Guarda Civil Municipal, Funcionários Públicos, 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 à
nobre Vereadora Suzete Magali Mori Alves, que procedesse a leitura do trecho
bíblico escolhido (Jeremias, capítulo 5, versículos de 1 ao 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: Carmelita Onorato Barbosa, Ana da
Conceição Venceslau e Altamiro Ferraz dos Santos, o que de pronto foi atendido por
todos os presentes. Em seguida, dando sequencia 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, que de
pronto foi atendido por ambos; Procedida referidas leituras, o Senhor Presidente
franqueou a palavra ao Plenário, para o Vereador que dela desejasse fazer uso,
exclusivamente para justificar e comentar as propostas apresentadas, da palavra fazendo
uso os seguintes Vereadores: João Manoel de Siqueira, Suzete Magali Mori Alves,
João Abílio Quevedo, Célio Cleto, Lígia Fabíola Bottini de Paula, João Roberto
Aparecido de Almeida, Felipe Simões de Almeida e o presidente da Mesa Josué
Corrêa – Meneguetti; Ato contínuo, após as justificativas das matérias apresentadas, o
Senhor Presidente, consultou o Plenário, se as matérias lidas e comentadas pelos
autores, tratavam-se de matérias aptas a serem deliberadas, momento em que pediu a
palavra a nobre Vereadora Ligia Fabíola Bottini de Paula, para requerer com o aval do
Plenário, a retirada da pauta do Projeto de Lei que recebeu o nº. 005/2013 que “Dá
nova redação a artigos e dispositivos da Lei nº. 1.014, de 01 de dezembro de 1.999,
alterada pela Lei nº. 1.439, de 04 de Novembro de 2008 e Lei nº. 1.644, de 19 de
Dezembro de 2011 e dá outras providências”, cujo pedido foi atendido após a
consulta realizada pelo Senhor Presidente ao Egrégio Plenário; Logo em seguida as
explanações dos Senhores Vereadores, utilizando o sistema informatizado para explicar
cada matéria, o Senhor presidente mais uma vez, consulta o Plenário, se as matérias
lidas, estavam aptas a serem deliberadas e sob o silêncio do augusto Plenário,
considerou-as deliberadas; Ato contínuo, verificando o Senhor Presidente, ter havido
inscrições para uso da palavra e da tribuna da casa, franqueou primeiramente, à nobre

Vereadora Suzete Magali Mori Alves, que discorreu sobre o assunto oriundo de sua
inscrição, demonstrando na Tela do augusto Plenário, algumas fotos de envolvimento de
Servidor Público da área do SAMU, oriundas de denúncia relatada pela munícipe
senhora Regiane, as quais comprometem a imagem do município, tendo sido requerido
pela nobre Vereadora, providências da Administração Municipal para averiguação do
caso e punição dos responsáveis; Em seguida, obedecendo a ordem de inscrição, cedeu
o uso da palavra e da tribuna da casa, ao nobre Vereador João Manoel de Siqueira que
fez uma abordagem, discorrendo sobre diversos assuntos que vem prejudicando a
imagem do município, inclusive em relação ao entulho e matagal que além de por em
risco a saúde da população, prejudicam sobremaneira as pessoas cadeirantes que não
conseguem percorrer e se locomover livremente sobre as calçadas de nossas vias
públicas; Não havendo mais inscrições e ninguém mais desejando se manifestar, o
Senhor Presidente anunciou a pauta e passou imediatamente à seguinte Ordem do Dia:
1.) Colocou primeiramente em discussão, a ata da 2ª Sessão Extraordinária realizada na
Casa no dia 17 de Janeiro de 2013 e verificando que ninguém desejou usar a palavra
para discussão, colocou referida matéria em votação, sendo aprovada por unanimidade;
2.) Na sequencia da pauta, o Senhor presidente colocou em discussão, a ata da 3ª Sessão
Extraordinária, realizada na casa no dia 28 de Janeiro de 2013 e uma vez verificando
que ninguém desejou usar a palavra para discussão, colocou referida matéria em
votação, sendo aprovada por unanimidade; 3.) Passando ao item seguinte da pauta, o
Senhor Presidente colocou em discussão a ata da Primeira Sessão Ordinária realizada na
Casa no dia 04 de fevereiro de 2013 e tendo verificado ainda que ninguém desejou usar
a palavra para manifestar-se, colocou referida matéria em votação, sendo aprovada por
unanimidade; 4.) Tendo passado ao item seguinte da pauta, colocou em discussão o
Projeto de Lei que recebeu o nº. 005/2013 de 21 de Janeiro de 2013, matéria essa de
iniciativa do Executivo Municipal, tendo usado a palavra a Vereadora Lígia Fabíola
Bottini de Paula, que solicitou a possibilidade de vistas e retira da pauta para melhor
estudo da matéria, tendo sido autorizado pelo Senhor Presidente, após a consulta
realizada e autorização do augusto Plenário; 5.) Em seguida e finalmente, colocou em
discussão, o Projeto de Lei que recebeu o nº. 007/2013, de 29 de Janeiro de 2013,
matéria essa de iniciativa do Executivo Municipal que “Revoga o parágrafo único do
artigo 1º. Da Lei nº. 1483 de 27 de abril de 2009”, conforme matéria lida no expediente
da Sessão Ordinária realizada na Casa, no dia 04 de fevereiro de 2013 e verificando que
ninguém desejou usar a palavra para manifestar-se, colocou referida matéria em
votação, sendo aprovada por unanimidade; Esgotada a pauta e o Senhor Presidente,
verificando a existência de tempo disponível, franqueou a Palavra e a Tribuna da
Casa ao Plenário, para o Vereador que dela desejasse fazer uso para saudação,
agradecimentos e considerações finais, da palavra fazendo uso os seguintes Vereadores:
Felipe Simões de Almeida, João Abílio Quevedo, Suzete Magali Mori Alves, Lígia
Fabíola Bottini de Paula, João Manoel de Siqueira e Célio Cleto; Ninguém mais
desejando manifestar-se e nada mais havendo a tratar na presente Sessão, o Senhor
Presidente aproveitou a oportunidade para agradecer uma vez mais à todos que
compareceram para prestigiar os trabalhos que foram realizados na noite, pedindo que
retornem sempre, para nos prestigiar, agradeceu a policia militar e a guarda municipal
que compareceu para maior segurança dos trabalhos e inclusive os internautas que
acompanham os trabalhos de seus lares 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, declarou encerrado os trabalhos, aproveitando ainda a oportunidade, para
parabenizar todos os aniversariantes que completaram mais um ano de vida na vigência

deste ano, desejando ao Pai Celestial que cubra à todos de bênçãos e em nome desse
mesmo “Deus”, declarou às vinte e uma horas e catorze 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.

