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Aos dezessete dias do mês de Agosto 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 Vigésima Terceira 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 e ex. autoridades constituídas
presentes, Membros da Polícia Militar, 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 realizado através do Vereador Presidente, este deu sequência nos
trabalhos e solicitou ao nobre Vereador João Abílio Quevedo, que procedesse a leitura
do trecho bíblico escolhido (Matheus capítulo 19, versículos do 16 ao 22) 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 do seguinte munícipe ocorrido recentemente no município: Adilson
Antonio Machado, cujo ato foi de pronto atendido por todos os presentes; Em seguida,
tendo verificado a presença unânime dos Senhores Vereadores, o Senhor Presidente
solicitou à Secretaria da Casa para colher as assinaturas dos Vereadores presentes no
livro próprio de presenças, cujo procedimento foi imediatamente realizado pela
Servidora da Casa Senhora Andressa; Em seguida dando prosseguimento nos
trabalhos, o Senhor Presidente atendendo ao próximo ítem 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, principalmente os ofícios, requerimentos, indicações e
demais documentos que foram protocolados na Secretaria do Legislativo
Municipal durante a semana que passou, cujo procedimento foi prontamente atendido
pelos nobres Vereadores; Procedidas referidas leituras, 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 Municipal; Isso posto, 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 inicialmente cumprimentou à todos e em seguida,
comentou a indicação de iniciativa do nobre Presidente, que solicita as providências da
administração para proceder a troca das lâmpadas queimadas em todas as vias públicas
do município, já que foi passada essa incumbência ao município, manifestando sua
posição frente a proposta, dizendo que na sua opinião, esse pedido é desnecessário,
visto que a comissão nomeada (CIP), tem que estar preparada e organizada para atender
a demanda do município; finalizando, parabenizou os demais colegas Vereadores pelas
indicações apresentadas; João Abílio Quevedo, que inicialmente também
cumprimentou a todos os presentes e prosseguiu falando da indicação do colega
Vereador Menegueti e dos bicos de luz do município e que usará a tribuna da casa na
semana que vem, para esclarecer melhor essa situação, mesmo porque é integrante da
comissão(CIP) indicado pela Câmara para tratar do assunto no âmbito municipal;
Adiantou que vem se sentindo humilhado pelo descaso da administração frente ao
assunto, porque o Senhor Prefeito não cumpriu até agora em nada do que prometeu,
mais parecendo que age com abuso de poder pois não marca reunião, não respeita a
comissão, não respeita a Câmara de Vereadores e não respeita ninguém e que portanto,
só existe um culpado em tudo isso que é o Senhor Prefeito Municipal; Quanto a
comissão nomeada, falou que em conversa com os outros integrantes, resolveram
marcar uma reunião para decidirem juntos o que fazer; Célio Cleto, que inicialmente
parabenizou os colegas Vereadores pelas indicações e lamentou a ausência da internet
pedindo ao Senhor Presidente que nomeie outro funcionário para substituir o colega
funcionário Toninho que está afastado por problemas de saúde. Lamentou ainda que o
telefone 0800 da saúde municipal não funciona e terminou parabenizando o colega João
Abílio membro integrante da comissão da CIP, sendo solidário ao problema dizendo
que está junto para cobrar onde e quem for necessário; João Abílio pede um aparte,
para dizer que agradece o colega pela manifestação de apoio e fala da prioridade da CIP,
que tem que por em prática para garantir o direito de todos os cidadãos; Drª. Suzete
Magali Mori Alves, que inicialmente também cumprimenta à todos e prossegue
falando da importância da indicação de iniciativa do colega Vereador Presidente; Disse
que à exemplo dos colegas, confessa estar indignada com toda a situação, porque
lembrou que até foi pressionada na ocasião para votar o projeto, que vinha favorecer
não só os munícipes mais também todos os estudantes que na verdade, percebe-se que
foram todos usados e traídos; Finalizou seus comentários, dizendo que soube que a
passos lentos o procedimento vem acontecendo mas quem está na coordenação dos
trabalhos, é nada mais nada menos, que o Senhor Rodrigo Bueno - chefe de gabinete do
Senhor Prefeito, deixando claro mais uma vez que o atendimento está sendo
manipulado, contrariando uma sábia decisão de nossa Constituição onde fala no seu
parágrafo 5º. que todos somos iguais perante a Lei e não é isso que vem acontecendo
com a atual administração municipal; Infelizmente a comissão não vem sendo
respeitada e também não é justo que somente uma pessoa Rodrigo Bueno esteja por trás
da situação; Confiamos em nosso representante colega João Abílio e esperamos que
tudo seja esclarecido porque fomos todos enganados; Com essas palavras finalizou o
seu pronunciamento, dizendo que o mentiroso da história continua sendo o Prefeito que
aliás, faz jus ao apelido Pinóquio finalizou; Finalmente usou a palavra o Vereador
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Presidente Menegueti, que disse não ser fácil ser Vereador no município porque
infelizmente, não cabe ao Vereador fazer acontecer, cabe sim ao Executivo Prefeito; e
assim finalizou dizendo: Ao Vereador cabe indicar e é o que ele e outros companheiros
vem fazendo; quanto ao atendimento, cabe ao prefeito fazer ou deixar de fazer fato esse
que infelizmente tem acontecido ultimamente no município; Ninguém mais desejando
se manifestar com relação as matérias apresentadas, o Senhor Presidente retomando a
palavra, deu sequência ainda nos trabalhos e consultando uma vez mais o Plenário sobre
as matérias lidas e discutidas, observou a permanência do silêncio e dessa forma
considerou as matérias lidas deliberadas; Em seguida, tendo observado a existência de
inscrição somente do Vereador João Manoel de Siqueira para uso da Tribuna, cedeu a
palavra ao nobre Vereador que discorreu sobre o assunto pretendido da forma seguinte:
Senhores Vereadores e convidados que participam de nossos trabalhos; todo mundo já
está sabendo que ocorre uma C.P nesta Casa sobre a empresa D.D.R mais eu não posso
comentar nada ainda sobre o fato; O que gostaria de deixar registrado neste momento é
que três cidadãos me procuraram e fizeram uma denúncia à respeito da reforma da
máquina patrol de propriedade da Administração e que estamos a mercê de ter que fazer
uma outra C.P para apurar esses novos e graves fatos denunciados porque, ao visitar o
Setor de Licitação da Prefeitura, pude notar que a licitação foi até muito bem feita
porém, ao investigar os locais tidos como responsáveis pela reforma da máquina e na
minha condição de mecânico que sempre trabalhou no ramo, que jamais seria enganado,
notei que no primeiro endereço não existe nem vestígio de mecânica; Ao dirigir-me para
o segundo endereço e segunda opção, também pude constatar que o local nunca
funcionou como mecânica e então para minha surpresa, já ficou nítido que possa ter
ocorrido outra suspeita de irregularidades por parte da administração, tanto que insistí
para que os denunciantes, pudessem trazer a denúncia registrada em cartório que eu me
incumbiria de protocolar na Secretaria para que a verdade dos fatos possam vir a tona;
de agora em diante orientemos para que toda a suspeita seja feita dessa forma, para
evitarmos de incorrer no episódio que envolveu o nosso colega Vereador Célio Cleto;
Teremos que tomar cuidado pois nunca se sabe mas na verdade, eu torço para que
referidas denúncias sejam falsas porque do contrário, estaremos aqui para esclarecer,
finalizou o Vereador. Não havendo mais inscrições para uso da Tributa, o Senhor
Presidente passou João Manoel de Siqueira, que inicialmente cumprimentou à todos e
em seguida, comentou a indicação de iniciativa do nobre Presidente, que solicita as
providências da administração para proceder a troca das lâmpadas queimadas em todas
as vias públicas do município, já que foi passada essa incumbência ao município,
manifestando sua posição frente a proposta, dizendo que na sua opinião, esse pedido é
desnecessário, visto que a comissão nomeada (CIP), tem que estar preparada e
organizada para atender a demanda do município; finalizando, parabenizou os demais
colegas Vereadores pelas indicações apresentadas; João Abílio Quevedo, que
inicialmente também cumprimentou a todos os presentes e prosseguiu falando da
indicação do colega Vereador Menegueti e dos bicos de luz do município e que usará a
tribuna da casa na semana que vem, para esclarecer melhor essa situação, mesmo
porque é integrante da comissão(CIP) indicado pela Câmara para tratar do assunto no
âmbito municipal; Adiantou que vem se sentindo humilhado pelo descaso da
administração frente ao assunto, porque o Senhor Prefeito não cumpriu até agora em
nada do que prometeu, mais parecendo que age com abuso de poder pois não marca
reunião, não respeita a comissão, não respeita a Câmara de Vereadores e não respeita
ninguém e que portanto, só existe um culpado em tudo isso que é o Senhor Prefeito
Municipal; Quanto a comissão nomeada, falou que em conversa com os outros
integrantes, resolveram marcar uma reunião para decidirem juntos o que fazer; Célio
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Cleto, que inicialmente parabenizou os colegas Vereadores pelas indicações e lamentou
a ausência da internet pedindo ao Senhor Presidente que nomeie outro funcionário para
substituir o colega funcionário Toninho que está afastado por problemas de saúde.
Lamentou ainda que o telefone 0800 da saúde municipal não funciona e terminou
parabenizando o colega João Abílio membro integrante da comissão da CIP, sendo
solidário ao problema dizendo que está junto para cobrar onde e quem for necessário;
João Abílio pede um aparte, para dizer que agradece o colega pela manifestação de
apoio e fala da prioridade da CIP, que tem que por em prática para garantir o direito de
todos os cidadãos; Drª. Suzete Magali Mori Alves, que inicialmente também
cumprimenta à todos e prossegue falando da importância da indicação de iniciativa do
colega Vereador Presidente; Disse que à exemplo dos colegas, confessa estar indignada
com toda a situação, porque lembrou que até foi pressionada na ocasião para votar o
projeto, que vinha favorecer não só os munícipes mais também todos os estudantes que
na verdade, percebe-se que foram todos usados e traídos; Finalizou seus comentários,
dizendo que soube que a passos lentos o procedimento vem acontecendo mas quem está
na coordenação dos trabalhos, é nada mais nada menos, que o Senhor Rodrigo Bueno chefe de gabinete do Senhor Prefeito, deixando claro mais uma vez que o atendimento
está sendo manipulado, contrariando uma sábia decisão de nossa Constituição onde fala
no seu parágrafo 5º. que todos somos iguais perante a Lei e não é isso que vem
acontecendo com a atual administração municipal; Infelizmente a comissão não vem
sendo respeitada e também não é justo que somente uma pessoa Rodrigo Bueno esteja
por trás da situação; Confiamos em nosso representante colega João Abílio e esperamos
que tudo seja esclarecido porque fomos todos enganados; Com essas palavras finalizou
o seu pronunciamento, dizendo que o mentiroso da história continua sendo o Prefeito
que aliás, faz jus ao apelido Pinóquio finalizou; Finalmente usou a palavra o Vereador
Presidente Menegueti, que disse não ser fácil ser Vereador no município porque
infelizmente, não cabe ao Vereador fazer acontecer, cabe sim ao Executivo Prefeito; e
assim finalizou dizendo: Ao Vereador cabe indicar e é o que ele e outros companheiros
vem fazendo; quanto ao atendimento, cabe ao prefeito fazer ou deixar de fazer fato esse
que infelizmente tem acontecido ultimamente no município; Ninguém mais desejando
se manifestar com relação as matérias apresentadas, o Senhor Presidente retomando a
palavra, deu sequência ainda nos trabalhos e consultando uma vez mais o Plenário sobre
as matérias lidas e discutidas, observou a permanência do silêncio e dessa forma
considerou as matérias lidas deliberadas; Em seguida, tendo observado a existência de
inscrição somente do nobreVereador João Manoel de Siqueira para uso da Tribuna,
cedeu a palavra ao nobre Vereador que discorreu sobre o assunto pretendido da forma
seguinte: Senhores Vereadores e convidados que participam de nossos trabalhos; todo
mundo já está sabendo que ocorre uma C.P nesta Casa sobre a empresa D.D.R mais eu
não posso comentar nada ainda sobre o fato; O que gostaria de
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sob o silêncio verificando a inexistência de inscrições para uso da palavra e da tribuna
da casa, passou ao próximo ítem de suas anotações e anunciou a seguinte pauta para a
Ordem do Dia: 1.) Colocou primeiramente em discussão, a ata da vigésima
SegundaPrimeira Sessão Ordinária, realizada na Casa, no dia 1003 de Agosto de
2015, conforme matéria prevista para discussão na pauta da presente Sessão que
encontrava-se afixada no local de costume da casa, tendo usado a palavra para discussão
somente o nobre Vereador Reginaldo da Silva (Tonico), que solicitou para ser retificada
à fim de alterar a presença dos Senhores Vereadores que constava unânime de forma
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equívoca, pelas ausências do nobre Vereador e do colega Rodrigo H.S. de Oliveira
(Loló), cujas ausências foram justificadas naquela data; Dessa forma, sendo consultado
o Plenário sobre o pedido do nobre Vereador, restou prejudicada a votação da matéria,
para que a Secretaria procedesse de forma a atender a solicitação e o encaminhamento
da matéria para debate numa outra oportunidade; e verificando que ninguém desejou
usar a palavra para discutir a matéria, colocou-a imediatamente em votação, sendo
aprovada por unanimidade dos Vereadores presentes, com o registro das ausências
justificadas dos nobres Vereadores: Reginaldo da Silva (Tonico) e Rodrigo H.
Sales de Oliveira (Loló); 2.) Em seguida, p Prosseguindo com os trabalhos, colocou
finalmente em discussão, o Projeto de Decreto Legislativo que recebeu o nº.
010/2015 Lei que recebeu o nº. 023/2015 de 07 de AgostoJulho de 2015, de
iniciativa da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos, o Executivo
Municipal qque “Dispõe sobre a apreciação do Veto Integral aposto pelo Exmo.
Senhor Prefeito Municipal à Emenda supressiva proposta por unanimidade dos
Senhores Vereadores ao Projeto de Lei nº. 013/2015, que “Dispõe sobre as
Diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o Exercício de 2016 e dá
outras providências”,Autoriza o Executivo a promover a desapropriação de
imóveis declarados de utilidade pública para fins de implantação de Estação
Elevatória de Esgotos, Coletor Tronco e Acesso e dá outras providências”,
conforme leitura da matéria realizada no expediente da presente Sessão Ordinária e
verificando que ninguém desejou usar a palavra para manifestar-se, colocou referida
matéria imediatamente em votação realizada na Casa no dia 03 de agosto de 2015,
sendo aprovada por unanimidade, registrando-se a rejeição do veto aposto; 3.) Ato
contínuo, o Senhor Presidente tendo passado ao ítem seguinte, colocou e discussão o
Projeto de Lei de iniciativa do Executivo Municipal que recebeu o nº. 021/2015 que
“Dá Nova Redação à emenda e ao artigo 1º. da Lei nº. 1.778, de 19 de Setembro de
2014”, conforme leitura da matéria realizada no expediente da Sessão Ordinária
realizada na Casa no dia 29 de Junho de 2015 e verificando que ninguém dos Senhores
Vereadores desejou usar a palavra para manifestar-se, colocou referida matéria em
votação, sendo aprovada por unanimidade; 4.) Finalmente, encerrando a Ordem do Dia,
o Senhor Presidente colocou em discussão, o Projeto de Lei de iniciativa do nobre
Vereador João Abilio Quevedo, que recebeu o nº. 022/2015, que “Dispõe sobre
alteração da Lei Municipal nº. 1.802/2015 e dá outras providências”, conforme
leitura da matéria realizada no expediente da Sessão Ordinária realizada na Casa no dia
29 de junho de 2015, sendo a palavra solicitada nesse momento pelo Secretário da
Mesa, para apresentar uma proposta de emenda de iniciativa do todos os integrantes do
augusto Plenário, a qual foi lida por determinação do Senhor Presidente; Colocada
primeiramente em discussão a proposta apresentada, foi aprovada por unanimidade sem
discussão; Aprovada a proposta, foi a mesma incluída na matéria que foi em seguida
colocada em discussão, sendo aprovada por unanimidade sem qualquer manifestação do
Plenário; e verificando uma vez mais, que ninguém dos Senhores Vereadores desejou
usar a palavra para manifestar-se, colocou referida matéria em votação, sendo aprovada
por unanimidade dos Vereadores presentes, registrando-se as ausências justificadas dos
nobres Vereadores: Reginaldo da Silva (Tonico) e Rodrigo H. Sales de Oliveira
(Loló); Esgotada a pauta e tendo verificado o nobre Vereador Presidente a existência de
tempo disponível, franqueou a palavra aos Senhores Vereadores, para agradecimentos e
considerações finais, da palavra fazendo uso somente o nobre Vereador João Abílio
Quevedo, que aproveitou a oportunidade para esclarecer mais uma vez que irá usar a
tribuna desta Casa de Leis na próxima segunda-feira, à fim de passar à todos os
interessados com mais detalhes o que vem ocorrendo como processo de energia nesta
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municipalidade.responder para a nobre Vereadora Drª. Suzete, que chegou a ser
notificado de reuniões que deveriam acontecer em torno do assunto da CIP, mas
infelizmente todas foram canceladas e nada tem a dizer pois é lamentável a situação que
o município de encontra; Finalizou dizendo que esta Semana, estará fazendo ofício para
a administração requerendo informações à respeito do assunto; Ninguém mais
desejando manifestar-se, o Senhor Presidente tendo certificado 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 a todos e pediu desculpas aos Senhores Internautas,
que sempre demonstram interesse e prestigiam os trabalhos que são realizados na Casa
de seus lares pela ausência de sinal na oportunidade 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 a nobre vereadora Drª. Suzete Magali Mori Alves pelo aniversário
ocorrido no dia 15 de agosto e todos os Servidores do município, apresentando em
nome da Casa, os mais sinceros desejos de parabéns e em nome do pai Celestial,
declarou às dvinte horas e trinta minutosezenove horas e quarenta 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.

