13ª. Legislatura
2ª. Sessão Legislativa
9ª. Sessão Ordinária
14 de Abril de 2014

Aos catorze dias do mês de Abril 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
Nona Sessão Ordinária da Segunda Sessão Legislativa, Décima Terceira 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 Benedito Eleutério da Mota; Rogério
Antonio Nunes - Juiz de Paz; Membros da Guarda Municipal; Celso do PT, alunos
homenageados nesta noite: Mariana e sua mãe Marcela; Ana Laura e sua mãe Daniele;
Rodrigo e sua mãe Iolanda; Miltinho e seus pais: Milton e Adriana; Diretores e
Representantes da Educação; Waldnir Gomes Moreira-Diretor de Dpto do Meio
Ambiente; Pedro Roberto – Supervisor de Ensino representando a Secretaria de
Educação; Janete – Diretora da Escola Marcílio Leite de Almeida; Tiago – Coordenador
Pedagógico da Escola Ricardo Puccetti; Andréia – Vice-Diretora da escola Ricardo
Puccetti; Elizandra Letícia Vieira – Diretora da Escola Joaquim Salvador de Quevedo –
Bairro do Cercadinho; Servidores da Casa; Funcionários Públicos; Senhores, Senhoras,
Jovens e Crianças que nos prestigiam; 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: Célio Cleto, que procedesse a leitura do trecho bíblico
escolhido (Isaias, capítulo 42, versículos de 1 a 7) 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 dos seguintes munícipes ocorrido
recentemente no município: Maiara de Fátima Pontes e Ismael (técnico do time do Santo
Antonio de Iperó), 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 da Casa, cujo procedimento foi prontamente atendido
por ambas; Procedida referidas leituras conforme solicitado, o Senhor Presidente 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: João Manoel de Siqueira, que comentou sobre
as matérias de sua iniciativa e parabenizou os colegas pela apresentação de outras matérias e
João Abílio Quevedo, que durante seus comentários, apresentou pedido ao Senhor Presidente,
para estudar a possibilidade de colocar em discussão e votação na Ordem do Dia da presente
Sessão, do Projeto de Lei de iniciativa do Executivo Municipal que recebeu o nº. 013/2014,
conforme leitura feita no expediente, justificando interesse público relevante; Ninguém mais
desejando usar a palavra para manifestação, o Senhor Presidente primeiramente consultou o
dígno Plenário, sobre o pedido apresentado pelo nobre colega Vereador, tendo usado a palavra

para manifestar os Vereadores: Josué Corrêa - Meneguetti, Reginaldo da Silva - Tonico e
João Manoel de Siqueira, que endossaram o pedido do colega Vereador; Diante dessa
consideração, o Senhor Presidente manifestou acolhimento e declarou o pedido aprovado,
incluindo a matéria para ser discutida na Ordem do Dia; Em seguida, tendo verificado que
ninguém mais desejou usar a palavra para comentários, passou adiante promovendo consulta ao
Plenário, indagando aos nobres colegas se as matérias lidas estavam aptas para deliberação e
não havendo qualquer manifestação, considerou as matérias deliberadas; Na sequencia, dando
prosseguimento nos trabalhos o Senhor Presidente, pede uma pausa na pauta e agradece mais
uma vez a presença dos pais e dos alunos que foram homenageados pela Casa, passando a
palavra ao nobre Vereador João Abilio Quevedo -autor das proposituras, para proceder a
chamada dos alunos, bem como fazer sua saudação e entrega das placas compostas das justas
Moções apresentadas e aprovadas por unanimidade; De posse da palavra, o nobre Vereador
fez questão de lembrar o merecido destaque de cada um nas suas escolas, reiterando as
justificativas já apresentadas anteriormente, parabenizando e incentivando à todos para que
continuem sempre otimistas, participando das oportunidades que são oferecidas pelas escolas
em todo país; Após certificação das presenças, deu início a entrega chamando primeiramente a
jovem Mariana Silvestre – estudante da Escola Joaquim Salvador de Quevedo, situada no
Jardim Esperança no Bairro do Cercadinho para receber a homenagem, cujo procedimento foi
acompanhado por todos os presentes com uma calorosa salva de palmas; Em seguida, realizou
a chamada dos jovens: Milton José Antunes e Ana Laura da Silva Souza - estudantes da
Escola Ricardo Puccetti situada no Bairro do Iperozinho, que foram igualmente homenageados
e recebidos por todos com uma calorosa salva de palmas; Finalizando a entrega, o nobre
Vereador procedeu a chamada e a entrega da homenagem ao jovem Rodrigo Gonçalves do
Nascimento-estudante da Escola Cel. Pedro Dias de Campos, cujo ato também foi
acompanhado por todos com uma calorosa salva de palmas; Retomando a palavra o nobre
Presidente, concedeu a palavra ao aluno Milton José Antunes, que fez uma apresentação do
hino à Capela do Alto através de sinais em libras, recebendo carinhosos aplausos ao final de
sua apresentação; Retomando a palavra o nobre Presidente, deu continuidade nos trabalhos da
casa e apresentou protestos de parabéns à todos os homenageados, agradecendo os pais pela
presença e incentivo aos filhos, rogando para que não deixem de cobrar a participação das
atividades que são desenvolvidas pelas escolas de nosso município; Em seguida, tendo
franqueada a palavra e a tribuna da Casa aos nobres Vereadores para fazer saudação aos
homenageados, dela fizeram uso os seguintes Vereadores: João Abilio Quevedo que mais uma
vez, parabenizou à todos e agradeceu a presença dos pais e diretores de escolas pelo incentivo
aos alunos; Lígia Fabíola Bottini de Paula, que ressaltou a importância desse trabalho que é
realizado pelas escolas do município e parabenizou os alunos homenageados bem como seus
pais pela iniciativa; Drª. Suzete Magali Mori Alves, que também parabenizou a iniciativa das
escolas e agradeceu a presença dos alunos e de seus pais para recebimento de tão importantes
homenagens e Reginaldo da Silva-Tonico, que teceu seus comentários, manifestando os
parabéns à todos homenageados, pais e diretores das escolas, pelo belíssimo acontecimento em
nosso município; Logo após esse procedimento, o Senhor Presidente retomou a palavra e deu
sequencia na pauta, franqueando a palavra e a tribuna da casa, à munícipe Senhora Regiane
Siqueira, para abordagem de assunto oriundo de sua inscrição; enquanto se pronunciava, foi
interrogada com permissão, pelo nobre Vereador João Abilio Quevedo que questionou a
munícipe sobre o assunto decorrente de sua inscrição o transporte; Dando sequencia em seu
pronunciamento, a Senhora munícipe foi interrompida mais uma vez com protestos, através do
nobre Vereador Felipe Simões de Almeida, que exigia do Senhor Presidente o corte da
palavra da oradora, sobre o pretexto do prazo do horário já decorrido, tendo solicitado ainda o
nobre Vereador, para que fosse constado em ata o pronunciamento da Senhora munícipe e que
demonstrando insatisfação com o pronunciamento da oradora que no seu entender estava fora

do protocolo, informou com a insistência da oradora em interromper a sua palavra, que o
Senhor Prefeito não pode mandar um novo projeto, porque o orçamento do ano já foi votado;
Insistindo a oradora em continuar com o pronunciamento sobre a proposta de transporte dos
estudantes, que tem seu direito garantido pela constituição, o Senhor Presidente concedeu mais
03 (três) minutos para conclusão do assunto; Terminado o pronunciamento, o Senhor
Presidente verificando ter havido inscrições para uso da Tribuna, franqueou primeiramente a
palavra ao nobre Vereador João Abilio Quevedo para abordagem do assunto oriundo de sua
inscrição; Enquanto se pronunciava, foi interrompido pelo colega Vereador Reginaldo da
Silva-Tonico, que pediu aparte para perguntas sobre o assunto que estava sendo tratado, sendo
concedido com os argumentos de praxe do nobre Vereador; Em seguida, dando prosseguimento
nos trabalhos da Casa, a palavra e a tribuna, foram concedidos ao nobre Vereador João
Manoel de Siqueira, que também discorreu sobre o assunto oriundo de sua inscrição,
enfatizando a matéria para conhecimento geral de todos os presentes; Em seguida prosseguindo
com os trabalhos da Casa, franqueou a palavra e a tribuna ao nobre Vereador Célio Cleto que
discorreu sobre o assunto objetivado em sua inscrição; enquanto comentava, foi aparteado pelo
colega Vereador Felipe Simões de Almeida que teceu comentários sobre a CIP, cuja matéria
estava prevista para debates na Ordem do Dia da presente Sessão; Enquanto debatiam o
assunto, foram interrompidos pelo Senhor Presidente, que decidiu suspender a Sessão por
alguns minutos, convidando os alunos interessados na matéria e que estavam presentes
prestigiando os trabalhos, para uma rápida reunião em torno do assunto que era discutido;
Retornando aos trabalhos, requereu que todos aguardassem até ocorrer a votação da matéria;
Finalmente, deixando a palavra à disposição da nobre Vereadora Lígia Fabíola Bottini de
Paula que requereu o uso, a nobre parlamentar somente requereu vistas na ata da oitava sessão
ordinária realizada na casa no dia 07 de abril de 2.014, cuja matéria estava prevista para
votação para proceder retificação da mesma; Em seguida a este ato, tendo observado o Senhor
Presidente não ter havido mais interesse de Vereadores a tecerem comentários sobre assuntos
oriundo de protocolos, deu continuidade nos trabalhos, anunciou a pauta e passou
imediatamente a discorrer sobre a seguinte Ordem do Dia: 1ª.) Colocou primeiramente em
discussão, o pedido de vistas na ata, legalmente apresentado pela nobre Vereadora Lígia
Fabíola Bottini de Paula, que sem comentários do augusto Plenário, foi aprovado por
unanimidade; 2ª.) Em seguida, dando sequencia nos trabalhos, passou ao item seguinte da
pauta, colocando em discussão o Requerimento de Informação que recebeu o nº. 017/2014,
cuja matéria foi de iniciativa dos nobres Vereadores: João Manoel de Siqueira e Josué
Corrêa - Meneguetti, conforme leitura do texto realizada no expediente da presente Sessão e
verificando uma vez mais a constatação do silêncio do augusto Plenário sem qualquer
manifestação de vontade de seus integrantes em discussão, colocou referida matéria em
votação, sendo aprovada por unanimidade; 3ª.) Na sequencia dos trabalhos, o Senhor Presidente
passou ao item seguinte da pauta, colocando em discussão o Requerimento de Informação
que recebeu o nº. 018/2014, cuja matéria foi de iniciativa dos nobres Vereadores: João
Manoel de Siqueira e Josué Corrêa - Meneguetti, conforme leitura do texto realizada no
expediente da presente Sessão e verificando uma vez mais a constatação do silêncio do augusto
Plenário sem a manifestação de desejo de discussão, colocou referida matéria em votação,
sendo aprovada por unanimidade; 4ª.) Em seguida ainda dos trabalhos que vinha sendo
realizados pela Casa, o Senhor Presidente passou ao item seguinte da pauta, colocando em
discussão o Requerimento de Informação que recebeu o nº. 019/2014, matéria essa de
iniciativa dos nobres Vereadores: João Manoel de Siqueira e Josué Corrêa - Meneguetti,
conforme leitura do texto realizada no expediente da presente Sessão e verificando uma vez
mais a constatação do silêncio do augusto Plenário, colocou referida matéria em votação, sendo
aprovada por unanimidade; 5ª.) Tendo passado ao item seguinte, o Senhor Presidente, colocou
em discussão o Requerimento de Informação que recebeu o nº. 020/2014, cuja matéria foi

de iniciativa da nobre Vereadora: Lígia Fabíola Bottini de Paula, conforme leitura do texto
realizada no expediente da presente Sessão e verificando uma vez mais a constatação do
silêncio do augusto Plenário sem o desejo de discussão, colocou referida matéria em votação,
sendo aprovada por unanimidade; 6ª.) Em seguida, passando ao ítem seguinte da pauta, o
Senhor Presidente colocou em discussão, a proposta de emenda aditiva de iniciativa do
nobre Vereador João Abílio Quevedo e co-autoria dos demais Membros integrantes do
augusto Plenário, ao Projeto de Lei Complementar que recebeu o nº. 004/2014 de 10 de
Janeiro de 2014 que “Institui no município de Capela do Alto a contribuição de
iluminação pública prevista no artigo 149-A da Constituição Federal e dá providências”,
conforme leitura da matéria realizada no expediente da Sessão Ordinária realizada na casa no
dia 21 de Janeiro de 2014 e tendo o Senhor Presidente verificado o silêncio do augusto Plenário
sem a manifestação de desejo de discussão, colocou referida proposta em votação, sendo
aprovada por unanimidade; 7ª.) Aprovada a proposta de emenda por unanimidade, o Senhor
Presidente colocou em seguida em discussão o mencionado Projeto de Lei Complementar,
devidamente acompanhado da emenda aprovada e tendo verificado uma vez mais, o
desinteresse do Plenário em discutir a matéria, colocou-a em votação, sendo aprovada por
unanimidade; 8ª.) Tendo passado ao ítem seguinte da pauta, o Senhor Presidente colocou em
discussão o Projeto de Decreto Legislativo que recebeu o nº. 003/2014 de 31 de Março de
2014 de iniciativa do nobre Vereador: João Manoel de Siqueira que “Dispõe sobre a outorga
de Título de Cidadão Capelense” ao ilustríssimo Senhor Antonio Roberto Vieira de
Campos – DD. Engenheiro Agrônomo e Servidor Público aqui estabelecido e dá outras
providências”, conforme leitura da matéria realizada no expediente da presente Sessão;
Verificando uma vez mais o desinteresse do Plenário em tecer comentários, colocou referida
matéria em votação, sendo aprovada por unanimidade; 9ª.) Continuando ainda com os trabalhos
da noite, o Senhor Presidente deu prosseguimento e colocou em discussão, o Projeto de
Decreto Legislativo que recebeu o nº. 004/2014 de 31 de Março de 2014, de iniciativa dos
nobres Vereadores: João Roberto Aparecido de Almeida(João Engenheiro) e Josué Corrêa
– Meneguetti, que “Dispõe sobre a outorga de Título de Cidadão Capelense ao
ilustríssimo Senhor Péricles Gonçalves – DD. Empresário estabelecido neste município e
dá outras providências”, conforme leitura da matéria realizada no expediente da presente
Sessão, usando a palavra para manifestação somente o nobre Vereador João Abílio Quevedo
que parabenizou a iniciativa dos Vereadores autores das duas proposituras; Colocada a matéria
em votação, foi aprovada por unanimidade; 10ª.) Finalmente encerrando a Ordem do Dia, o
Senhor Presidente colocou em discussão, o Projeto de Lei de iniciativa do Executivo
Municipal que recebeu o nº. 013/2014 que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a
implantar iluminação pública em trecho que especifica da Rodovia Senador Laurindo
Dias Minhoto-SP-141 e dá outras providências”, conforme leitura da matéria realizada no
expediente da presente Sessão e tendo verificado uma vez mais, que nenhum dos Vereadores
integrantes do Plenário, desejou usar a palavra para discussão, colocou referida matéria em
votação, sendo aprovada por unanimidade; Esgotada a pauta e havendo tempo disponível, com
o pedido de prorrogação do horário requerido pelo Senhor Presidente nos termos
regimentais e aprovado, a palavra e a tribuna da Casa, ficou franqueada ainda, ao Vereador
que dela desejasse fazer uso para saudação, explicação pessoal e considerações finais e tendo
verificado a Presidência, o desinteresse de qualquer manifestação dos integrantes, aproveitou a
oportunidade para agradecer a presença de todos e parabenizar os colegas Vereadores pelas
felizes iniciativas; Em seguida, tendo verificado que ninguém mais desejava manifestar-se e
nada mais havendo 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 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 aqui são realizadas todas as segundas - feiras, acompanhando de perto
o exercício de cada Vereador; Por fim, agradeceu a visita da guarda civil municipal que a nosso
convite compareceu para maior segurança dos trabalhos que foram realizados na Casa e em
nome de “Deus”, com os avisos de praxe e aproveitando ainda a oportunidade, para
parabenizar todos os aniversariantes que completaram mais um ano de vida na vigência deste
ano, em nome do bondoso “Deus”, declarou às vinte e duas horas e dez 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.

