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Aos vinte e nove dias 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 Sétima Sessão Ordinária da Segunda Sessão Legislativa, Décima
Terceira Legislatura. Feita a chamada e registrando-se somente a ausência justificada do
nobre Vereador Célio Cleto, 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; Rogério Antonio Nunes-Juiz de Paz; Rodrigo Bueno
Assessor do Executivo local; Estudantes da Rede de Ensino; integrantes da Guarda Civil
Municipal; Senhores, Senhoras, Jovens e Crianças; Composta a Mesa, o Senhor Presidente
em nome de “Deus”, declarou aberto os trabalhos da presente Sessão e deu continuidade nos
trabalhos, 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 andamento nas propostas previstas para
serem apreciadas na noite, solicitando à nobre Vereadora: Lígia Fabíola Bottini de Paula,
que procedesse a leitura do trecho bíblico escolhido (João - capítulo 1, versículos do 47 ao
51) 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 das seguintes munícipes ocorrido recentemente no município: Célia Bernadete
Lopes Corrêa, Hilda Machado Antunes e Leonina Machado Rodrigues, 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 do Legislativo Municipal, especialmente os ofícios de respostas do Executivo
Capelense, aos requerimentos firmados e aprovados pelos Vereadores da Casa e outros
de comunicação urgente, que deram entrada na Secretaria da Casa e foram
protocolados durante a semana, cujo procedimento foi prontamente atendido pelas nobres
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 sobre as matérias apresentadas conforme leituras realizadas,
recomendando para serem breves em seus pronunciamentos, da palavra fazendo uso os
seguintes Vereadores: Reginaldo da Silva (Tonico), João Manoel de Siqueira e João
Abilio Quevedo, que aproveitaram a oportunidade para parabenizar os colegas pelas
iniciativas das propostas apresentadas na oportunidade; Em seguida, dando continuidade
nos trabalhos, o Senhor Presidente verificando que ninguém mais desejou usar a palavra para
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manifestar-se sobre as matérias lidas, prosseguiu com a pauta e consultando uma vez mais o
Plenário, desta vez para indagar sobre a deliberação das matérias devidamente apresentadas,
deixou a palavra à disposição dela fazendo uso somente o nobre Vereador Giovani Antonio
Menck, que requereu nos termos regimentais, a entrada na pauta do Projeto de Lei
Complementar de iniciativa do nobre Representante do Executivo Municipal, que
recebeu o nº. 009/2014 que “Dispõe sobre a revogação da Lei Complementar nº. 061, de
19 de Dezembro de 2011 e dá outras providências”, justificando a necessidade do presente
ato; Diante do pedido apresentado, o Senhor Presidente imediatamente consultou o Plenário
sobre a possibilidade desse procedimento e sob o silêncio do augusto Plenário, acolheu o
pedido, esclarecendo que a matéria seria apreciada durante a Ordem do Dia; Com relação as
demais matérias previstas, tendo observado o silêncio do augusto Plenário, quanto a
legalidade do ato, considerou as matérias deliberadas. Na sequência 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, os seguintes
Vereadores: Drª. Suzete Magali Mori Alves, que durante o seu pronunciamento, comentou o
lamentável falecimento da nobre munícipe “professora Célia”, mas que soube através de
informações que a saudosa munícipe, teria ficado em observação na Unidade Mista esperando
vaga, em torno de umas 12 (doze) horas até que veio a óbito; Na sua opinião, infelizmente
falta empenho da Administração e do Secretário da Saúde para agilizar o atendimento que
convença a população; Finalizando deixou registrada sua indignação sobre a falta de
assistência na saúde municipal e Josué Corrêa - Meneguetti, que deixou registrado a
afirmação que nenhum Vereador da Casa, é contra a vinda de indústrias no município pelo
contrário, sempre estiveram dispostos a apoiar essa iniciativa, pedindo ao povo deste lugar,
que não acreditem em balelas e mentiras que vem sendo postadas no “face”, por iniciativa do
Senhor Prefeito e também através de seus Assessores; Ninguém mais desejando usar a palavra
para manifestar-se, o Senhor 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.) Colocou primeiramente em discussão, a Ata
da 26ª. Sessão Ordinária realizada na Casa no dia 22 de Setembro de 2014 conforme
publicação e verificando, que nenhum dos Senhores Vereadores desejou usar a palavra para
manifestação, colocou referida ata em votação, sendo aprovada por unanimidade, com o
registro da ausência justificada do nobre Vereador Célio Cleto; 2ª.) Em seguida dando
continuidade nos trabalhos, colocou em discussão, o Projeto de Lei Complementar que
recebeu o nº. 009/2014, de iniciativa do nobre Representante do Executivo Municipal,
“Dispõe sobre a revogação da Lei Complementar nº. 061, de 19 de Dezembro de 2011 e
dá outras providências”, conforme matéria lida no expediente da Sessão Ordinária realizada
na Casa no dia 22 de Setembro de 2014 e atendendo o pedido do nobre Vereador Giovani no
expediente da presente Sessão, da palavra fazendo uso para discussão da matéria os seguintes
Vereadores: Reginaldo da Silva (Tonico), João Abílio Quevedo e Drª. Suzete Magali Mori
Alves, que ressaltaram a importância da aprovação do mencionado Projeto de Lei; Encerrado
os comentários e tendo verificado uma vez mais, o desinteresse dos demais Vereadores em
emitir sua opinião na matéria em apreço, colocou referida proposta em votação, sendo
aprovada por unanimidade, com o registro da ausência justificada do nobre Vereador Célio
Cleto; 3ª.) Finalmente encerrando a Ordem do Dia, o Senhor Presidente colocou em
discussão o Requerimento de Informação de iniciativa do nobre Vereador João Manoel de
Siqueira, que recebeu o nº. 037/2014, conforme leitura da matéria realizada no expediente da
presente Sessão e verificando uma vez mais, que nenhum dos Senhores Vereadores desejou
usar a palavra para manifestar-se, colocou referida matéria em votação, sendo aprovada por
unanimidade, com o registro da ausência justificada do nobre Vereador Célio Cleto; Esgotada
a pauta e havendo tempo disponível, o Senhor Presidente ainda deu sequencia nos trabalhos e
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franqueou a palavra e a tribuna da casa, ao Vereador que dela desejasse fazer uso para
saudação, explicação pessoal e considerações finais, tendo da palavra feito uso os seguintes
Vereadores: Felipe Simões de Almeida que a seu modo, tentou esclarecer que nosso
município, por situar-se numa central de vagas, depende de autorização para a transferência
dos enfermos e como exemplo, citou o caso de sua irmã Flávia, que aconteceu a mesma coisa
no ano de 2013, que faleceu enquanto aguardava vaga na Unidade Mista de nosso município;
Drª. Suzete Magali Mori Alves, que ratifica o que disse anteriormente, manifestando o seu
descontentamento com a Administração e com o Secretário nomeado para a Unidade, que
sempre deixou a desejar quando o assunto envolve a nossa saúde municipal; Reginaldo da
Silva (Tonico), que agradece o precioso convite enviado pelo pároco deste município,
convidando o Setor Público a participar das festividades em honra a São Francisco de Assis,
padroeiro de nossa cidade; João Manoel de Siqueira, que agradece à todos os presentes e
manifesta seu desejo de poder contar sempre com a presença de todos nas próximas Sessões;
João Abilio Quevedo, que também usou a palavra para ressaltar que o projeto de lei que trata
da Empresa que está prestes a se instalar no município, vem se encaminhando para um
desfecho bom; Giovani Antonio Menck, que aproveitou a ocasião para discorrer sobre o
andamento dos projetos que se encontram em estudo nesta Casa de Leis e o Presidente da
Casa João Engenheiro que finalizou os debates, chamando a atenção dos companheiros de
Plenário, para concentração nas propostas que vem sendo protocoladas nesta casa de leis;
Prosseguindo com os trabalhos e tendo verificado nada mais havia a tratar na presente Sessão,
o Senhor Presidente agradeceu à todos os presentes, determinou a remessa das matérias
apreciadas e legalmente aprovadas nesta oportunidade para as providências de estilo da
Secretaria, aproveitou ainda a oportunidade para convidar à todos 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, apresentando em nome da Casa, os mais sinceros
desejos de parabéns e em nome do bondoso “Deus”, declarou às vinte horas e vinte 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.
Obs: REFERIDA ATA FOI RETIFICADA À PEDIDO DO NOBRE VEREADOR
FELIPE SIMÕES DE ALMEIDA, FICANDO ACRESCIDO O TERMO DE
PRONUNCIAMENTO REALIZADO PELO NOBRE EDIL NAQUELA
OPORTUNIDADE, À RESPEITO DA SAÚDE MUNICIPAL CONFORME ABAIXO
TRANSCRITO:
Pronunciamento Vereador Felipe Simões Sessão do dia 29/09/2014
Senhor Presidente companheiros da mesa, nobre colega Vereadores e a todos aqui presentes
meu Boa Noite.
Só gostaria de “por” nas considerações finais os meus sentimentos também a Família da Dona
Célia Bernadete, são todos amigos da gente, gostaria de dizer que a gente sente quando perde
uma pessoa da família , mas fico muito entristecido de ver a nobre colega usar essa Tribuna

3

também para dizer palavras que parece que a culpa é somente do nosso município de pessoas
“estar” morrendo.
Gostaria de dizer para a Nobre Colega que existe hoje uma Central de Vagas que enquanto
não é liberado vaga não pode transferir esses pacientes daqui da nossa Unidade Mista, e as
pessoas ficam ali sendo cuidadas com aquilo que o nosso Município tem, dizer para ela que eu
acho um absurdo da pessoa dizer cadê a madrinha de Capela do Alto?... onde ela é
(Vereadora Suzete) do PSDB também e o nosso Governador Geraldo Alckmin é do seu
partido então a Senhora peça para ele também, cobre ele também, e gostaria de dizer que a
senhora tocou e mexeu em uma ferida que no ano de 2007 não era essa gestão que estava e
meu Pai teve um AVC ele ficou por mais de cinco ou seis horas no hospital aqui no Posto de
Saúde da nossa Cidade, esperando vagas em Sorocaba que infelizmente depois de treze dias
meu Pai faleceu também, mas ele esperou também naquele Hospital. E gostaria também de
dizer para a Senhora que nós não podemos usar só o nosso cargo Politico para “um ou outro”
nós temos que cobrar do Governo do Estado, nós temos que cobrar dos nossos Deputados que
estão aí pedindo votos, melhoria para hospital para ter o hospital para atender todo mundo,
não senhora pegar e “ponhá”...eu vou por embaixo do braço a minha influência e arrumar uma
vaga para a Senhora, porque se fosse influencia que salvasse vida minha irmã Flavia não teria
morrido no ano de 2013, porque nós estávamos nesta gestão, minha irmã Flavia faleceu então
nós não temos que cobrar somente do Prefeito, nós temos que cobrar do Governador, temos
que cobrar do Presidente melhorias nos nossos hospitais na nossa saúde Pública, não adianta
só apontar o dedo sujo para a “cara” de um só, nós temos que cobrar a hora é agora de poder
cobrar a Senhora tem o Governador do PSDB, nós não temos que cobrar somente a nossa
influência, amanhã nós vamos sair desta Casa de Leis e vão vir outros... Será que o povo vai
ter que ficar somente na influência do Político...? Não nós temos que ter a nossa
responsabilidade de cobrar o Governo do Estado do Governo Federal para melhorar as vagas ,
para todos porque todos tem o direito , porque hoje a Saúde Pública infelizmente eu tenho que
dizer a Senhora, que não temos leitos o suficiente para o nosso povo e é isso que temos que
cobrar e não dizer aqui nessa Tribuna que nós temos que usar nossa influência, a nossa
influência é termos que cobrar do Governo do Estado, Governo Federal para melhoria do
povo todos tem o mesmo direito de vagas.
Esse é o meu desabafo peço a você desculpa mas a verdade tem que ser dita nós temos que
pedir, não somente usar nossa influência de “ponhá” uma sacola embaixo do braço e levar
internar lá, nós temos que cobrar dos Governos do Estado e Federal, leitos e hospital decente
para esse povo que paga imposto.
Muito obrigado e uma boa semana à todos.
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