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Aos cinco dias do mês de Outubro 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 Nona 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 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 expressamente
realizado através do Vereador Presidente, este deu sequência nos trabalhos e
solicitou ao nobre Vereador Giovani Antonio Menck, que procedesse a leitura do
trecho bíblico escolhido (Lucas capítulo 10, versículos do 25 ao 37) 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: Luiz
Carlos Lobo, Aderlei Aparecido Jovito e Gamaliel Antonio 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, que colhesse as assinaturas de todos os Vereadores presentes no livro
próprio de presenças, cujo procedimento foi imediatamente realizado pela
Servidora da Casa Senhora Andressa Branco de Almeida; 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 o expediente na
semana, 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, tendo manifestado interesse nos comentários os
seguintes Vereadores: o nobre presidente da casa Vereador Josué Corrêa Menegueti, que requereu a inclusão na Ordem do Dia, da seguinte matéria em
estudo na Casa: Projeto de Lei nº. 036/2014, que “Dispõe sobre concessão de
incentivos físicos à Empresa True North Consultoria e Assessoria Empresarial
Ltda e dá outras providências”, João Manoel de Siqueira, que inicialmente
cumprimentou à todos e fez duas observações nos Requerimentos de nº. 047 e
048/2015 apresentados pela nobre Vereadora Drª. Suzete Magali Mori Alves,
dizendo que ela como Vereadora tem o poder de fiscalizar o assunto, mas que por
consideração votaria à favor das matérias; Drª. Suzete Magali Mori Alves, que
inicialmente cumprimentou à todos e justificou os seus pedidos nos requerimentos,
dizendo que apesar de todo conhecimento que tem, deseja saber como vem sendo
utilizados os maquinários pela administração e referente a guarda municipal,
também esclareceu que são necessárias as respostas, pois é de seu conhecimento
que o Servidor da guarda contratado em cargo de confiança, não está preparado
para portar arma de fogo; É necessário nos inteirarmos do assunto, antes que
aconteça outras barbaridades e incidentes, como uma morte que já registrada,
além do que, estou aqui para prestar contas do meu trabalho aos meus eleitores e o
único meio de que disponho, é através de requerimento; Reginaldo da SilvaTonico, que antes de iniciar os seus comentários, cumprimentou à todos e
prosseguiu parabenizando a nobre colega Vereadora pelos requerimentos e
discorreu sobre as modificações na coleta de lixo domiciliar que acontecerão no
município; Espera que o setor responsável pela coleta, aplique as medidas para
melhorar o serviço para a população, pois de acordo com o que ficou sabendo,
serão criados no município, diversos pontos para condicionar o lixo; esses pontos,
ficarão muito longe das residências dificultando para os munícipes transportar o
lixo até os estaleiros; pelo que entende, a medida que vai ser tomada será paliativa
apenas para contribuir com o momento financeiro que o município vem passando,
é bom que os munícipes se conscientizem disso; João Manoel de Siqueira,
aproveitando um gancho do colega Reginaldo, aproveita para parabenizar o colega
e esclarecer que o assunto do lixo em nosso município, é algo muito sério e que já
fotografou muitas atitudes erradas de munícipes, jogando lixo em plena via
pública atrás da igreja matriz; João Abilio Quevedo,
que inicialmente
cumprimentou à todos e endossou as palavra do nobre colega Vereador Reginaldo
da Silva, acrescentando considerar muito importante os moradores dos bairros do
município, serem ouvidos principalmente pelos representantes dos bairros que
ficam mais atentos aos acontecimentos; Aproveitando ainda um gancho, usou a
palavra mais uma vez a nobre Vereadora Drª. Suzete, que também endossou as
palavras do nobre colega Vereador Reginaldo à respeito do lixo, principalmente da
coleta que será realizada no próprio bairro e que o Prefeito, não tem que ver com
carinho e sim com responsabilidade, pois os moradores dos bairros pagam
impostos igual aos moradores do centro; Atentos aos comentários realizados
através 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 existência de inscrições na forma regimental para uso da Tribuna,
franqueou imediatamente a palavra aos seguintes Vereadores para
pronunciamento: João Manoel de Siqueira, que deu início em seu pronunciamento
discorrendo mais uma vez sobre o sistema de internet da Câmara Municipal,
orientando os munícipes que costumam participar dos trabalhos da casa via
internet, que cobrem o Legislativo para receber a imagem cem por cento,
esclareceu que notou na última gravação da imagem, que o pronunciamento da
colega Drª. Suzete, ficou comprometido dizendo que somente quem estava presente
pode escutar e observar os comentários ao passo que os Senhores Internautas, não
puderam ouvir o pronunciamento; Finalizando disse que, tem imagem de
Sorocaba e que o sinal é muito bom e não compreende porque aqui não se tem
imagem perfeita igual à Sorocaba? É preciso chamar o serviço técnico para
melhorar urgente nossa imagem; Em seguida fez uso da palavra o nobre Vereador
Célio Cleto, que inicialmente cumprimentou e agradeceu à todos pela presença e
participação e aos colegas Vereadores pela compreensão ao seu pedido de
afastamento do Legislativo para tratar de assuntos pessoais; esclareceu ainda, que
foi muito positiva a sua permanência ausente desta Casa de Leis, onde pode
resolver várias pendências que estavam atrapalhando suas funções no Legislativo;
Josué Corrêa - Menegueti, também fez uso da palavra e da tribuna, solicitando ao
Vice Reginaldo da Silva que assumisse, tendo iniciado seus comentários,
cumprimentando à todos e prosseguido dizendo que, é uma vergonha para a
administração, deixar tanto tempo a praça central do distrito do porto sem
substituir ao menos uma lâmpada; logo ele, que utilizou aquele espaço público por
várias vezes para pedir o seu voto e em 7 (sete) anos, não teve a coragem de trocar
uma lâmpada; é vergonhoso, pois tenho ainda nos meus apontamentos, que
também a pintura daquele espaço público, foi realizada graças a vontade da
população que rateou os gastos do material e mão de obra; É realmente
vergonhoso o que vem acontecendo não só naquele bairro, mas também em outros
do município que estão em estado de calamidade comentou o Vereador, que ainda
acrescentou que não é por falta de solicitação; Os Vereadores vem se preocupando
bastante com os acontecimentos mas infelizmente pouco ou quase nada, conseguem
pelo descaso do prefeito; Vejam mais um procedimento que teve a iniciativa do
prefeito; a estradas situadas no distrito do porto e que tinham ligação com a
Rodovia Raposo Tavares, conhecidas como estrada Cel. Hernani e Estrada da
Maria Preta, foram fechadas através de decretos de iniciativa do Senhor Prefeito,
prejudicando várias famílias inclusive crianças em idade escolar residentes no
bairro, que utilizavam essa estrada e ficaram completamente prejudicadas; por
isso continuou o nobre Vereador, veja Senhor Prefeito a viabilidade de reestudar a
possibilidade de alterar esse decreto e decretar a reabertura das vias públicas
referidas, que há muitos anos serviram a população e foram bruscamente
fechadas; Isso é praticamente inaceitável e necessita ser revisto urgente, pois não
justifica tanto contratempos que essa atitude provocou, uma vez que até os alunos
com idade escolar, quando chove principalmente, ficam isolados e não conseguem
frequentar a escola, por outra alternativa de caminho muito ruim que impede a
passagem de veículos e dos ônibus, cuja via de acesso foi improvisada no local.
Finalizando os seus comentários disse que com relação as colocações do colega
Vereador João Siqueira sobre a internet da Câmara, vai tomar as providências à
partir da próxima semana; Terminado os pronunciamentos dos colegas

Vereadores, 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 quarta sessão extraordinária, realizada na casa, no dia 04 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 a
manifestação dos colegas Vereadores João Siqueira e João Abílio que pediram
vistas para retificação, imediatamente colocou em discussão referidos pedidos que
ao ser votado, foi aprovado por unanimidade; 2ª.) Em seguida, prosseguindo com
os trabalhos, colocou em discussão, a Ata da 27ª (vigésima sétima) Sessão
Ordinária realizada na casa no dia 24 de Setembro de 2015 e verificando que sobre
a matéria, ninguém desejou discussão, colocou-a imediatamente em votação, sendo
aprovada por unanimidade; 3ª.) Na sequencia ainda dos trabalhos da Casa, o
Senhor Presidente colocou em discussão, a Ata da 28ª. (vigésima oitava) Sessão
Ordinária realizada na casa no dia 28 de Setembro de 2015 e mais uma vez,
observando o silêncio do Plenário ao ser consultado, colocou referida matéria em
votação, sendo aprovada por unanimidade; 4ª.) Dando prosseguimento nos
trabalhos da noite, colocou em discussão o Projeto de Lei Complementar de
iniciativa do Executivo Municipal que recebeu o nº. 002/2015 de 25 de Setembro de
2015 que “Estabelece critérios excepcionais para quitação de débitos de natureza
tributária que menciona e dá outras providências”, conforme leitura da matéria
realizada no expediente da Sessão Ordinária realizada na casa no dia 28 de
Setembro de 2015, fazendo uso da palavra para comentar somente o nobre
Vereador João Abílio Quevedo, que justificou que andou vendo com o Executivo a
possibilidade de dividir a importância do imposto da dívida ativa dos munícipes,
em mais parcelas mas que isso não seria possível; Ninguém mais desejando usar a
palavra para discussão, colocou referida matéria em votação, sendo aprovada por
unanimidade; 5ª.) Na sequencia dos trabalhos, o Senhor Presidente colocou em
discussão o Requerimento de Informação de iniciativa da nobre Vereadora Drª.
Suzete Magali Mori Alves, que recebeu o nº. 047/2015 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; 6ª.) Na sequencia
ainda dos trabalhos, o Senhor Presidente colocou em discussão o Requerimento de
Informação de iniciativa da nobre Vereadora Drª. Suzete Magali Mori Alves, que
recebeu o nº. 048/2015 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; 7ª.) Finalmente encerrando a Ordem do Dia, o Senhor
Presidente colocou em discussão, o Projeto de Lei de iniciativa do Executivo
Municipal que recebeu o nº. 036/2014, conforme pedido requerido no início da
Sessão, usando a palavra para discussão os seguintes Vereadores: João Manoel de
Siqueira, que justificou a sua posição frente a matéria; Felipe Simões de Almeida,
que também justificou porque vota à favor da matéria e João Abilio Quevedo, que
acompanhando as justificativas dos colegas, também justificou porque votará
contra a matéria; Ninguém mais desejando discutir, colocou referida matéria em
votação, sendo Reprovada pela maioria simplificada, com o registro dos votos
contrários dos seguintes Vereadores: Lígia Fabíola Bottini de Paula, Célio Cleto,
João Abílio Quevedo, Drª. Suzete Magali Mori Alves, Rodrigo H. S. de Oliveira
(Loló) e Josué Corrêa-Menegueti; Esgotada a pauta e tendo verificado o nobre
Vereador Presidente o esgotamento do horário, requereu prorrogação por mais

uma hora, sendo aprovado o pedido sem discussão; Aprovado o pedido de
prorrogação e a existência de tempo disponível, franqueou a palavra aos Senhores
Vereadores, para agradecimentos e considerações finais, da palavra fazendo uso os
seguintes Vereadores: Drª. Suzete Magali Mori Alves, Célio Cleto, João Abilio
Quevedo, Felipe Simões de Almeida e João Manoel de Siqueira que ratificaram
mais uma vez os comentários realizados durante a Sessão e as justificativas que
cada um entendeu ao analisar o Projeto de Lei polêmico da Empresa True North,
agradeceram uma vez mais à todos os presentes pelas visitas a nossa Casa e os
Senhores internautas que acompanham nossos trabalhos de seus lares; 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 vinte e uma horas e trinta 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.

