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Aos vinte e quatro dias do mês de Setembro 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 Sétima
Sessão Ordinária da Terceira Sessão Legislativa, Décima Terceira Legislatura. Feita a
chamada e registrando-se somente a ausência justificada do nobre Vereador João Roberto
Aparecido de Almeida (João Engenheiro), 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
presentes ou representadas, 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 de instrução 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 Manoel de Siqueira, que procedesse a leitura do trecho bíblico escolhido
(Lucas capítulo 9, versículos do 7 ao 9) 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: Benedito Agostinho dos Santos, Emília Machado Simão,
Margarida Guilherme Corrêa, Luiz Felipe Quevedo, Rayssa Rebeca Pereira e Elvira
Dias Machado, cujo ato foi de pronto atendido por todos os presentes; Em seguida, tendo
verificado somente a ausência justificada do colega Vereador João Engenheiro, 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, projetos de leis 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
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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, tendo manifestado interesse nos comentários os seguintes Vereadores: João
Manoel de Siqueira que inicialmente cumprimentou à todos e falou da conversa muito
proveitosa que teve com o Senhor Prefeito Municipal à respeito da CIP e que o assunto
precisa muito ser conversado nesta Casa de Leis, principalmente para saber se a Prefeitura
realmente contratou uma Empresa para cuidar do assunto no município; falou que é
necessário quebrar o protocolo em ter que apresentar os questionamentos através de
requerimentos e que diante da conversa que teve, o Executivo está aberto para receber
indagações e sugestões; outro assunto que comentou o Vereador, foi sobre a merenda escolar
que é servida aos alunos da rede de ensino de Capela do Alto, dizendo que o assunto é
abrangente e que pretendia falar mais intensamente numa outra oportunidade mais adiantou
que, a merenda que vem sendo servida aos alunos é muita fraca e que poderia sugerir ao
Setor, para incluir no cardápio o milho verde como sopa e suco altamente nutritivo; João
Abílio de Quevedo que inicialmente usou a palavra fazendo uma saudação à todos os
presentes e deu continuidade discorrendo sobre o requerimento da CIP questionado pelos
Vereadores desta Casa de Leis, dizendo entender a preocupação dos colegas Vereadores mais
que não concorda com a afirmação de que quem foi favorável a cassação do Prefeito terá mais
peso; Quanto a falta de diálogo que também comentou o colega Vereador João Siqueira,
disse que também abordou esse assunto ao usar a tribuna numa das Sessões passadas para
explicar mas que pelo jeito, o nobre colega não prestou atenção pois afirmou que esclareceu
tudo naquela oportunidade e que não concorda, quando o colega atribui a falta de manutenção
na rede de energia a crise porque, os pagamentos vem sendo feitos através do desconto nas
contas de consumo e os serviços de troca de lâmpadas por exemplo, vai ser sempre resolvido
e que para ele é só uma questão de tempo; em seguida usou a palavra ainda o nobre vereador
presidente da casa Senhor Josué Corrêa – Menegueti, que inicialmente cumprimentou à
todos e prosseguiu dizendo do descaso que tem havido por parte da Administração, com
relação a escuridão em que se encontra as praças de Capela do Alto, especialmente a Praça
Central do Distrito do Porto; É uma situação ridícula para o município e na sua opinião, tem
que continuar fazendo requerimentos sobre o assunto, pois só assim é possível mostrar e
provar para os munícipes , a falta de vontade da administração; E seguida usou a palavra mais
uma vez o nobre vereador João Manoel de Siqueira que aproveitou um gancho da fala do
nobre Presidente para dizer que nem tudo chega até o conhecimento do Senhor prefeito, é
lamentável que tudo chega pela metade e por isso insistiu para que haja mais reuniões pois é
durante esses encontros que surgem a solução dos problemas através da manifestação pessoal
de cada um; Diante do comentário do colega, o Vereador João Abílio usou a palavra mais
uma vez para dizer que tudo que comentou os colegas Vereadores, só vem reforçar e
confirmar sua posição sobre o assunto ratificando uma vez mais a importância de formalizar
os pedidos para que cheguem ao conhecimento do Senhor Prefeito; Atentos aos comentários
dos colegas sobre as matérias apresentadas, o Senhor Presidente em seguida, 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
devidamente deliberadas; Em seguida, tendo observado a inexistência de inscrição para uso da
Tribuna, 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 sexta sessão
ordinária, realizada na casa, no dia 14 de Setembro de 2015, conforme matéria prevista
para discussão na pauta da presente Sessão que encontrava-se afixada no local de costume da
casa e tendo verificado que ninguém dos Senhores Vereadores desejou usar a palavra para
manifestar-se, colocou referida matéria em votação, sendo aprovada por unanimidade, com o
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registro da ausência justificada do nobre Vereador Rodrigo João Roberto Aparecido de
Almeida (João Engenheiro); 2.) Em seguida, prosseguindo com os trabalhos, colocou em
discussão, o Requerimento de Informação de iniciativa do nobre Vereador João Manoel
de Siqueira, que recebeu o nº. 044/2015 conforme leitura realizada no expediente da
presente Sessão e tendo verificado 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 João
Roberto Aparecido de Almeida (João Engenheiro); 3.) Finalmente encerrando a Ordem do
Dia, o Senhor Presidente colocou em discussão o Requerimento de Informação de
iniciativa do nobre Vereador Presidente da Casa Senhor Josué Corrêa-Menegueti, que
recebeu o nº. 045/2015, conforme leitura da matéria realizada no expediente da presente
Sessão e tendo verificado 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 João Roberto
Aparecido de Almeida (João Engenheiro). 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 os seguintes
Vereadores: João Abilio Quevedo que comentou sobre o grave incidente ocorrido com seu
sobrinho e agradeceu aos colegas Vereadores que prestaram o ato de solidariedade a ele e a
toda família e João Manoel de Siqueira que também discorreu sobre a lamentável tragédia
com o sobrinho do colega Vereador e prestou uma homenagem em forma de pesar a família
dos jovens falecidos, requerendo a viabilidade ainda, de que o Senhor Presidente determinasse
para ser feito um Ato de Comoção da Sociedade pela fatídica ocorrência e que esse ato fosse
constado na ata de nossos trabalhos, cujo pedido foi prontamente acolhido após a consulta
realizada pela Presidência ao Egrégio Plenário; 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 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 os nobres Servidores do município,
apresentando em nome da Casa, os mais sinceros desejos de parabéns e em nome do pai
Celestial, declarou às dezenove 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.
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