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Aos dezoito dias do mês de Maio do ano de dois mil e quinze, 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 - Menegueti, realizou a sua Décima Quarta Sessão Ordinária da
Terceira 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, em especial as autoridades presentes: Servidores
Públicos Municipais, Funcionários da Casa, Membros da Polícia Militar e da Guarda Civil
Municipal, Senhoras, Senhores, Jovens e Crianças; Composta a Mesa, o Senhor Presidente em
nome de “Deus”, declarou aberto os trabalhos da presente Sessão e dela deu continuidade,
levando ao conhecimento de todos os presentes, as matérias que constavam na pauta da noite para
serem apreciadas na presente Sessão, conforme cópia do documento que encontrava-se afixado no
local de costume no interior do prédio onde funciona o Poder Legislativo Municipal e
instruídas com cópias sob a Mesa de todos os Senhores Vereadores; Em seguida ao comunicado
oficialmente transmitido pelo Vereador Presidente, este deu sequencia nos trabalhos e solicitou ao
nobre Vereador: Dr. João Roberto Aparecido de Almeida (João Engenheiro), que procedesse
a leitura do trecho bíblico escolhido (João - capítulo 16, versículos do 29 ao 33) e aos demais
para em pé, ouvirem 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: Luiz Carlos Pires e Aparecida Rodrigues
Ribeiro que de pronto foi atendido por todos os presentes; Em seguida dando continuidade nos
trabalhos, o Senhor Presidente atendendo ao próximo item da pauta, solicitou fossem lidas pelo
Primeiro Secretário e Segunda Secretária da Mesa Diretora, Vereadores: Giovani Antonio
Menck e Lígia Fabíola Bottini de Paula, as matérias constantes da pauta da presente Sessão,
conforme publicação já anunciada no início dos trabalhos, especialmente os ofícios,
requerimentos, indicações e documentos que foram protocolados durante a semana na
Secretaria do Legislativo Municipal, cujo procedimento foi prontamente atendido pelos nobres
Vereadores; Procedidas referidas leituras com maior ênfase aos requerimentos e indicações de
iniciativa dos Senhores Vereadores, o Senhor Presidente primeiramente, agradeceu e
parabenizou os colegas pelas matérias apresentadas, incentivando-os para sempre que possível,
continuarem servindo de intermediários dos assuntos que anseiam nossa população junto ao Poder
Executivo Municipal, mesmo sabendo que o resultado dessa intermediação, somente depende da
vontade do digno responsável pela Administração; Posto isso, deu continuidade nos trabalhos e
franqueou a palavra e a Tribuna da Casa, aos Senhores Vereadores para nesse momento,
especificamente discorrerem sobre as justificativas das matérias apresentadas para serem
analisadas na presente oportunidade, conforme leituras anteriormente realizadas, recomendando
para que fossem breves em seus pronunciamentos, da palavra fazendo uso os seguintes

Vereadores: João Manoel de Siqueira, que aproveitou a oportunidade e pediu ao Senhor
Presidente que consultasse o Plenário, para estudar a viabilidade de apreciar o Projeto de Decreto
Legislativo nº. 007/2015 de sua iniciativa, cuja proposta visa homenagear um ilustre cidadão e
empresário que fixou sua empresa e residência em nosso município; João Engenheiro que
parabenizou os companheiros pelas matérias apresentadas e teceu comentários sobre as matérias
de sua autoria; Drª. Suzete Magali Mori Alves, que aproveitou a oportunidade para parabenizar
os nobres colegas pelas indicações e finalizou seus comentários, relatando os problemas que tem
ocorrido pela instituição da taxa CIP; sobre o descaso da administração para manter a cidade
limpa e criticou a resposta de seu requerimento que trata dos exames realizados pela U.M.S.;
Felipe Simões de Almeida, que aproveitou a oportunidade para igualmente parabenizar os
colegas pelas matérias apresentadas e concluiu seus comentários, apresentando ao Plenário o
Decreto Executivo, nomeando o Conselho Gestor da CIP, que deve ser cobrado sobre o
andamento dos trabalhos oriundo do convênio firmado com a empresa prestadora dos serviços;
Presidente Meneguetti, requerendo um aparte, falou que esteve com o Prefeito em exercício
Donisete Menck e que este, declarou que firmou parceria com a empresa C.P.F.L para realizar a
troca das lâmpadas queimadas em todas as vias públicas do município; João Abílio Quevedo,
que iniciou seus comentários falando da necessidade de implantação de mais pontos de luz no
município e sobre o abusivo aumento na taxa de eletricidade para todos os consumidores; Célio
Cleto, também usou a palavra para tecer comentários sobre a dificuldade que vem ocorrendo na
Unidade Mista de Saúde para validar os atestados médicos, inclusive que quem mais cria
empecilhos na hora de conversar com o médico profissional, é a funcionária encarregada do Setor
cujo procedimento necessita urgente revisão do encarregado daquela Unidade Mista de Saúde e
Lígia Fabíola Bottini de Paula, que ficou estarrecida com as respostas aos seus requerimentos
questionando as quotas dos exames que são realizados no município e sobre a Dentista recém
contratada pelo município, concluindo que de seu ponto de vista, são situações que necessitam
serem revistas urgentemente; Retomando a palavra, o Senhor Presidente deu sequência ainda nos
trabalhos e colocou o pedido do nobre colega João Siqueira em discussão, sendo aprovado por
unanimidade; Com a aprovação do pedido, nomeou para fazer parte da Comissão Especial
encarregada de emitir o parecer, os seguintes Vereadores: Drª. Suzete Magali Mori Alves,
Giovani Antonio Menck e João Abílio Quevedo; Tendo passado ao item seguinte e verificando
que ninguém mais dos Senhores Vereadores desejou usar a tribuna para comentários sobre as
matérias protocoladas e lidas conforme costume, deu continuidade na Sessão, considerando as
matérias lidas devidamente deliberadas de acordo com as normas regimentais; Na sequencia dos
trabalhos, tendo verificado ainda a ausência de inscrições dos Senhores Vereadores para tratar de
outros assuntos com prévia inscrição, passou adiante e anunciou a seguinte pauta para a Ordem
do Dia: 1ª.) Colocou primeiramente em discussão, a ata da Décima Terceira Sessão Ordinária
realizada na Casa no dia 11 de Maio de 2015, devidamente digitada e analisada pelos Membros
do augusto Plenário e ninguém desejando manifestar-se, colocou referida ata em votação, sendo
aprovada por unanimidade; 2ª.) Em seguida, tendo passado ao próximo ítem, colocou em
discussão, o Requerimento de Informação de iniciativa da nobre Vereadora Drª. Suzete
Magali Mori Alves que recebeu o nº. 028/2015, conforme leitura da matéria realizada no
expediente da presente Sessão e verificando novamente, que nenhum dos colegas desejou usar a
palavra para manifestar-se, colocou referida matéria em votação, sendo aprovada por
unanimidade; Esgotada a pauta e tendo o Senhor Presidente verificado a existência de tempo
disponível, franqueou a palavra e a tribuna da Casa ao Vereador que dela desejasse fazer uso para
saudações, agradecimentos e considerações finais, sendo que da palavra nenhum dos Senhores
Vereadores desejou fazer uso; Ninguém mais desejando manifestar-se, o Senhor Presidente tendo
verificado uma vez mais que nada mais havia a tratar na presente Sessão, agradeceu à todos os
presentes pelo apoio e prestigio, especialmente as autoridades presentes convidando-os para
sempre que possível retornarem a esta Casa; Por fim, determinou a remessa das matérias

apreciadas e legalmente aprovadas nesta oportunidade para as providências de estilo da Secretaria,
aproveitou ainda a oportunidade para agradecer à todos que compareceram e que retornassem
sempre nas Sessões costumeiras que são realizadas pela Casa 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 à todos os aniversariantes que completaram mais um ano de
vida na vigência deste exercício, especialmente o colega Servidor Senhor Valdemir Francisco
de Lara, pelo aniversário ocorrido no dia 16 de maio, apresentando em nome da Casa, os
mais sinceros desejos de parabéns e em nome do pai Celestial, declarou às vinte horas e cinco
minutos, encerrada a presente Sessão, da qual para constar eu, Giovani Antonio Menck
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.

