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Aos trinta e um 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 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 e ex.
autoridades constituídas presentes, Membros da Polícia Militar, Servidores Públicos,
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 Roberto Aparecido de Almeida (João Engenheiro), que procedesse a leitura
do trecho bíblico escolhido (Lucas capítulo 4, versículos do 16 ao 30) 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: Pedro Puccetti e Florismilha Alves, 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: Lígia Fabíola Bottini de Paula, que
inicialmente cumprimentou à todos e em seguida, justificou a indicação de sua iniciativa, que
trata de estudo para contratação de Servidores ligados a saúde, uma vez que tem sido notório o
aumento de crianças que necessitam desse atendimento, solicitando ao Secretário de Saúde que
se sensibilize e intermedeie a contratação, pois dessa forma procedeu para realizar a
contratação de uma enfermeira para dar aula de zumba lembrando que teve conhecimento desse
procedimento, cujo contrato vai de Janeiro 2015 à Novembro de 2015 e as crianças que
necessitam desse atendimento, devem ter prioridade na administração; João Abílio de
Quevedo que iniciou seus comentários falando da indicação da Vereadora Lígia, lembrando a
nobre colega, que o pedido realizado através da indicação, já foi requisitado a administração a
pelo menos dois anos e até hoje não foi resolvido; outra questão que abordou o Vereador, é
com relação ao projeto do futebol; O Senhor Prefeito resolveu cortar os investimentos do
projeto para investimentos na área de saúde segundo comentou e quanto a sua indicação, que
já fazem quatro meses aproximadamente que vem fazendo, continua infelizmente sem sucesso
e com as mesmas respostas: máquina quebrada, não tem óleo diesel para abastecer, é
lamentável finalizou, deixando mais uma vez registrado o seu protesto pela falta de
atendimento; 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 pra o conhecimento público, deliberadas; Em seguida,
tendo observado a existência de inscrição somente do nobre Vereador João Abílio Quevedo
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 boa noite; quero ser breve aqui e quero falar sobre a reunião da semana passada sobre
a CIP; A administração reconheceu seu erro em iniciar os trabalhos sem o aval da comissão; A
reunião foi produtiva e a comissão participou discutindo os trabalhos que vem sendo e
precisam ser realizados pela CIP; Disse que à princípio propôs a Administração a contratação
de uma Empresa especializada para colocação de novos bicos de luz no município e que uma
série de outras decisões foram tomadas na reunião, porém com o aval da comissão que se fez
presente; Antes da retomada da palavra pelo Senhor Presidente, pediu aparte o nobre
Vereador Célio Cleto, que autorizado aproveitou a oportunidade para desejar boa sorte aos
colegas Vereadores: João Leite e Valdir Leonor, pedindo à Deus que os abençoes nessa nova
etapa; Não havendo mais inscrições para uso da Tributa, o Senhor Presidente 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 Quarta Sessão Ordinária, realizada
na Casa, no dia 24 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 João Abílio Quevedo, que solicitou vistas para ser
retificado seus comentários, que foram colocados de forma diversa do que havia dito; Dessa
forma, sendo consultado o Plenário sobre o pedido do nobre Vereador, foi aprovado e 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; 2.) Em
seguida, prosseguindo com os trabalhos, colocou finalmente em discussão, o Requerimento de
Licença, devidamente apresentado pelo nobre Vereador Célio Cleto, conforme leitura da
matéria e da justificativa realizada no expediente da presente Sessão e tendo verificado, que
ninguém desejou da palavra fazer uso, colocou imediatamente a matéria em votação, sendo
aprovada por unanimidade; 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 todo o

custo que houver na manutenção da eletricidade do município, será bancado exclusivamente
com os recursos advindos das contribuições da CIP, que são incluídas mensalmente nas contas
demonstrativas de gastos de consumo de cada cidadão; Ninguém mais desejando manifestarse, 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 pela presença de participação, inclusive
aos 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 nobre Servidor da Casa Senhor
Edinelson do Carmo Machado pelo aniversário que ocorrerá no próximo dia 04 de
Setembro 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 vinte horas e trinta
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.

