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Aos vinte e cinco 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 Quinta 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, Elias Santana – ex. diretor do CEAGESP de
Sorocaba-SP, 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, apresentando à 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: Reginaldo da Silva
(Tonico), que procedesse a leitura do trecho bíblico escolhido (Marcos - capítulo 10, versículos
do 17 ao 27) 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: Orivaldo Cleto de
Moraes, Maria de Fátima Wenceslau, Floriza Rodrigues Machado e da criança Maria
Eduarda Cavalcante Pires, 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, exclamou o Vereador; 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 somente
o nobre Vereador João Manoel de Siqueira, que aproveitou a oportunidade para ratificar as
justificativas da proposta do título de cidadania ao amigo Dr. Ricardo Naschold Neto, que será

votado na Ordem do Dia da presente Sessão, solicitando apoio e endosso dos nobres colegas para
aprovação; Retomando a palavra, o Senhor Presidente deu sequência ainda nos trabalhos 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 a ausência de inscrições dos Senhores Vereadores para
tratar de outros assuntos com prévia inscrição, passou adiante a anunciou a seguinte pauta para a
Ordem do Dia: 1ª.) Colocou primeiramente em discussão, a ata da Décima Quarta Sessão
Ordinária realizada na Casa no dia 18 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 item da
pauta, colocou em discussão, o Projeto de Decreto Legislativo que recebeu o nº. 007/2015,
matéria essa de iniciativa do nobre Vereador João Manoel de Siqueira e co-autoria de todos os
nobres pares do Plenário, que “Dispõe sobre a outorga de Título de Cidadania ao ilustre Dr.
Ricardo Naschold Neto e dá outras providências”, cuja matéria foi devidamente analisada pela
respeitável Comissão Especial nomeada conforme r. parecer anexo, fazendo uso da palavra para
discussão somente o nobre Vereador autor da propositura; Colocada a matéria em votação, foi
aprovada por unanimidade; 3ª.) Em seguida dando sequencia nos trabalhos, o Senhor Presidente
passou adiante e de posse do agendamento dos trabalhos, colocou em discussão o Requerimento
de Informação de iniciativa do nobre Vereador João Manoel de Siqueira que recebeu o nº.
029/2015, conforme leitura da matéria realizada no expediente da presente Sessão e verificando
que nenhum dos colegas desejou usar a palavra para manifestar-se, colocou referida matéria em
votação, sendo aprovada por unanimidade; 4ª.) Em seguida dando sequencia nos trabalhos, o
Senhor Presidente passou adiante e colocou em discussão o Requerimento de Informação de
iniciativa do nobre Vereador João Manoel de Siqueira que recebeu o nº. 030/2015, conforme
leitura da matéria realizada no expediente da presente Sessão e verificando que nenhum dos
colegas desejou usar a palavra para manifestar-se, colocou referida matéria em votação, sendo
aprovada por unanimidade; 5ª.) Em seguida prosseguindo com os trabalhos da noite, o Senhor
Presidente passou ao ítem seguinte e colocou em discussão o Requerimento de Informação de
iniciativa do nobre Vereador João Manoel de Siqueira que recebeu o nº. 031/2015, conforme
leitura da matéria realizada no expediente da presente Sessão e verificando que nenhum dos
colegas desejou usar a palavra para manifestar-se, colocou referida matéria em votação, sendo
aprovada por unanimidade; 6ª.) Na sequencia dos trabalhos, o Senhor Presidente de posse da
palavra, deu prosseguimento e colocou em discussão o Requerimento de Informação de
iniciativa da nobre Vereadora Drª. Suzete Magali Mori Alves que recebeu o nº. 032/2015,
conforme leitura da matéria realizada no expediente da presente Sessão e verificando que nenhum
dos colegas desejou usar a palavra para manifestar-se, colocou referida matéria em votação, sendo
aprovada por unanimidade; 7ª.) Em seguida dando continuidade nos trabalhos, o Senhor Presidente
passou adiante e colocou em discussão o Projeto de Lei que recebeu o nº. 017/2015 de 14 de
Maio de 2015 que “Dispõe sobre denominação das vias públicas dos Loteamentos Vila Verti
I, II e III, localizados nesta cidade e dá outras providências”, conforme leitura da matéria
realizada no expediente da Sessão Ordinária realizada no expediente da Sessão Ordinária realizada
na Casa no dia 18 de Maio de 2015, tendo usado a palavra para discussão, somente o nobre
Vereador João Manoel de Siqueira; Colocada a matéria em votação, foi aprovada por
unanimidade; 8ª.) Finalmente encerrando a Ordem do Dia, o Senhor Presidente colocou em
discussão, o Projeto de Decreto Legislativo que recebeu o nº. 008/2015, cuja Matéria foi de
iniciativa da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento, que “Dispõe sobre a apreciação
do Veto Integral aposto pelo Exmo. Senhor Prefeito Municipal, ao autógrafo nº. 012/2015, de
10 de maio de 2015, que “Autoriza o Poder Executivo a instituir a folga do Dia do
Trabalhador da Saúde e dá outras providências”, conforme leitura da matéria realizada no

expediente da presente Sessão, tendo usado a palavra para discussão os seguintes Vereadores:
Lígia Fabíola Bottini de Paula, Drª. Suzete Magali Mori Alves e Giovani Antonio Menck que
solicitou tendo em vista a citação do nobre colega durante a sua explanação, para que o Senhor
Presidente determinasse constar em ata o pronunciamento da nobre Vereadora na íntegra, o que foi
deferido após a consulta realizada ao Egrégio Plenário, de acordo com o seguinte texto transferido
do áudio: “Nobre Presidente, Nobres Colegas Vereadores, Senhores Presentes, É lamentável o que ocorre com
nossa convivência com o Executivo, né quando fiz esse Projeto, porque existe o dia 12 de maio que é considerado
nacionalmente o dia do enfermeiro e existe várias instituições que dão folga pros Enfermeiros nesse dia, toda vez que
estive na direção da Saúde aqui municipal, eu sempre dei folga a todos os funcionários por merecimento, levando em
consideração que eles mexem com vidas humanas, o brilhantismo profissional e a dedicação deles, pelas condições de
trabalho aqui em Capela do Alto, o baixo valor dos salários deles, então eu sempre achei que eles mereciam essa
folga, inclusive os motoristas, todos porque todos estão envolvidos quando salva uma vida e baseado nisso que eu fiz
esse Projeto, conversando com o Secretário da Saúde que estava presente ele afirmou perante aqui os 11 (onze)
Vereadores que ele vem dando também essa folga, então eu falei então tudo bem que bom, então vamos oficializar
pra quando mudar de Secretário da Saúde, não ter o perigo de um dá e o outro não dá e os funcionários acabarem
perdendo essa conquista e pensando também que existe o Dia do professor que também é um Profissional de mérito,
eu achei que não teria nada de mais a gente dá essa folga para o pessoal da Saúde, e liguei para o Senhor Prefeito,
falando que estaria mandando esse Projeto, que eu estaria à disposição caso ele tivesse alguma duvida para a
discussão, para minha surpresa que eu estava botando fé quando o Vice assumiu achando que ele teria um perfil
diferente, ele não me procurou e vetou essa matéria e quando indaguei ele ontem que eu encontrei ele, ele me pediu
desculpas e falou que ele teve uma porção de pressão interna da Prefeitura, de funcionários, advogada, inclusive do
Secretário da Saúde o que eu fiquei espantada, porque eu não entendo um homem que vem aqui, homem né que eu
conheço homem né agente sabe que dá o fio do bigode na palavra vem aqui e fala que ele já tá dando, que já estava
em prática esse ato e quando pretendo Legalizar me vem essa surpresa que não, que ele foi lá e falou que não era pra
dar , então que homem que é esse, é que a gente não é maldosa a gente não tem malicia, porque se eu soubesse que
eles fossem agir assim de má fé, eu tinha pedido pros Nobres Pares pra gente não aprovar o Projeto da Saúde, esperar
eles mandar esse Projeto aprovado pra dai aprovar o Projeto de contratação de agentes, mais Agentes de Vetores a
contratação de Agentes da Comunidade, porque eles só fazem maldade, só sacanagem. Só querem usar a agente vem
com pressão que precisa que o prazo tá vencendo e quando a gente faz um projeto que poderia também ter um reflexo
positivo para o Senhor Donizete me vem essa paulada aqui , então assim eu lamento e eu vejo que esse Secretário de
Saúde infelizmente Alex como pessoa não tenho nada contra você , mais você realmente não é homem pra assumir o
que você fala, porque já é a segunda vez, porque no requerimento quando eu pergunto da cota de exames de sangue
você fala que não existe cota, você fala que da folga e depois não tem folga o que que é isso, então fica aqui meu
protesto para o Donizete, o Senhor Prefeito atual o Marcelo muito menos ainda que ele vai querer da isso daqui né,
porque é uma pessoa insensível, uma pessoa masoquista então jamais esperaria que ele fosse então minha esperança
quando o Donizete assumiu, não tem impacto financeiro diretamente porque, não seria folga o Dia da Saúde, seria
Folga, o funcionário teria adquirido o direito a essa folga e poderia ser dada de acordo com escala então foi tremenda
má vontade mesmo, tremenda má vontade e ignorância dos funcionários da prefeitura porque não sabe avaliar dar
valor pra turma da saúde, eu espero que vocês não precise estar um dia na beira de um leito de um ente querido ou
vocês mesmo precisando do Serviço da Saúde e olhar pra cara daquela enfermeira ou daquele motorista que sai
correndo pra salvar uma vida e falar e que eles não tinham direito a uma folga, que nem o João Engenheiro falou
quando ele ficou ruim, que ele precisou da Saúde que ta ali ai você dá valor , né então é esse meu recado ,
companheiro Giovani você leve esse recado lá pros funcionários da prefeitura sabe que, eu espero que eles nunca
precise da Saúde no momento mesmo grave porque ai sim vai pesar na consciência dele esse ato mesquinho dele.
Muito Obrigado”; Ninguém mais desejando se manifestar e colocada a matéria em votação, cujo

texto previa a rejeição do veto aposto, foi a mesma 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, da palavra fazendo uso os seguintes Vereadores: Reginaldo da Silva
(Tonico), que justificou a sua posição ao apreciar o veto e também sobre a resposta ao
Requerimento da CIP, dizendo que pretende refazer as indagações ao Senhor Prefeito através de
novo requerimento, por entender que sua resposta não foi satisfatória; João Abílio Quevedo, que
inicialmente endossou as palavras do colega Vereador Tonico sobre a cobrança da CIP e
comentou sobre o projeto de iniciativa da nobre colega Lígia que foi vetado pelo Executivo,
repudiando a atitude do Senhor Prefeito e do Secretário da Saúde Senhor Alex, uma vez que
estava presente na reunião e que realmente ele não cumpriu o que foi combinado; Finalizando,
teceu comentários gerais sobre os Projetos de Leis das denominações das Ruas nos loteamentos de

propriedade da Empresa Keke Empreendimentos neste município, agradecendo o prefeito
Donizete Menck que esteve em exercício substituindo o Prefeito licenciado, por ter lembrado de
seu saudoso pai João Alberto de Quevedo e de outros munícipes já falecidos como o Senhor
Belarmino Corrêa e Alcides Paes de Camargo, que foram pessoas que trouxeram muitos
benefícios para esta localidade; Drª. Suzete Magali Mori Alves, que inicialmente agradeceu à
todos pela presença e participação e também discutiu as respostas do requerimento sobre os
recursos e despesas da CIP, dizendo que as informações foram omissas, necessitando providências
da Casa para serem revistas as situações e Lígia Fabíola Bottini de Paula, que também teceu
comentários gerais sobre as matérias aprovadas na oportunidade e criticou a saúde municipal, da
forma que vem sendo conduzida e o Senhor Prefeito tanto o licenciado como o que assumiu, por
não respeitar e honrar as decisões que são realizadas nos bastidores; 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 convidou todos os colegas e as demais pessoas presentes para participarem das
festividades comemorativas ao aniversário do Santuário da Mãe Rainha que estaria acontecendo
durante a semana na igreja matriz do município, principalmente no dia 29 de maio – feriado
municipal e 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 os nobres
Servidores Públicos municipais, apresentando em nome da Casa, os mais sinceros desejos de
parabéns e em nome do pai Celestial, declarou às vinte horas e cinquenta 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.

