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Aos dezenove 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 Vice-Presidente Reginaldo da Silva Tonico, realizou a sua Trigésima Primeira Sessão Ordinária da Terceira Sessão
Legislativa, Décima Terceira Legislatura. Feita a chamada e registrando-se somente a
ausência justificada dos nobres Vereadores: Josué Corrêa – Menegueti Presidente da
Casa e Lígia Fabíola Bottini de Paula, o Senhor Presidente que assumiu a Mesa, 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, 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 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
ocupante da função de Presidente, este deu sequência nos trabalhos e solicitou ao
nobre Vereador Senhor Célio Cleto, que procedesse a leitura do trecho bíblico
escolhido (Lucas capítulo 12, versículos do 13 ao 21) e aos demais para em pé,
ouvirem atentamente a palavra do livro Santo; Em seguida tendo verificado somente as
ausências justificadas dos colegas Vereadores Josué Corrêa e Lígia Fabíola Bottini
de Paula, o Senhor Presidente solicitou à Secretaria da Casa para colher as assinaturas
dos demais 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
da Mesa Diretora: Vereador Giovani Antonio Menck, as matérias constantes da
pauta da presente Sessão, principalmente os ofícios respostas dos requerimentos de
informação de iniciativa dos Vereadores da Casa, requerimentos de informação
novos, projetos de leis, indicações e demais documentos que foram protocolados na
Secretaria do Legislativo Municipal, cujo procedimento foi prontamente atendido pelo
nobre Vereador; 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 e os problemas trazidos pela população ao conhecimento dos
nobres Vereadores, somente depende da vontade do digno responsável pela

Administração Municipal para resolução; 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, da palavra fazendo uso os seguintes Vereadores: João Abilio Quevedo, que
desejou boa noite e prosseguiu parabenizando os colegas Vereadores pelas indicações
muito bem colocadas, dizendo ser muito bom que as pessoas possam ver que os
Vereadores pedem mas ficam na dependência da Administração para resolução dos
problemas que nem sempre são atendidos; Ressaltou ainda sobre a resposta que recebeu
ao seu requerimento de informação, cujo assunto versava sobre a aquisição de sepultura
e jazidos no Cemitério; Esclareceu que ficou indignado com a resposta do documento,
pois na reunião havida entre os Vereadores, o Senhor Prefeito Marcelo e o Senhor
Renato proprietário da área, ficou entendido que o Senhor proprietário doaria a parte do
terreno ao Cemitério mas ao que parece, não foi isso que aconteceu; na resposta, diz que
o dono da área não aceitou o valor oferecido pela Administração, vejam bem a que
ponto chegou a situação? Nem a palavra hoje não vale mais, pois para o Vereador foi
grande a surpresa, afinal de contas esta Casa de Leis aprovou um projeto de lei com
desapropriação amigável da área e dessa forma para ele, a resposta do requerimento de
sua iniciativa, não condiz com a realidade e não justifica uma situação que ficou
decidida entre todos os Vereadores, o Senhor Prefeito e Senhor proprietário da área;
João Manoel de Siqueira, que inicialmente cumprimentou à todos e parabenizou o
colega João Abílio dizendo que assinava embaixo de tudo que disse e acrescentou que
o Projeto de Lei nº. 029/2015 que foi lido na presente Sessão, pediu para os colegas
lerem com carinho dizendo que na sua opinião, teria que ser de pronto aprovado, para
amenizar um pouco a crise que o município vem enfrentando; Por outro lado, disse que
já foi falado que o terreno do cemitério, tinha sido resolvido através de uma doação
durante uma reunião realizada nesta Casa de Leis, entre os Vereadores e o proprietário
do imóvel, porque só agora vem falar que não aceita o valor? isso é incabível, mesmo
porque a área doada verbalmente, acomodaria também o estacionamento do cemitério
como vem sendo usado pelos munícipes e isso, nós não podemos deixar voltar para trás;
por isso estendeu um convite para todos os Vereadores juntamente com o Senhor
Prefeito, para convocar urgente uma reunião com a Procuradora Jurídica Drª. Sarita,
para resolver mais essa situação e levar ao conhecimento das pessoas para não se
confundirem; João Abílio usou mais uma vez a palavra e prosseguiu dizendo que com
relação a esse assunto, continua indignado porque além do projeto de lei sobre o assunto
já ter sido aprovado por esta Casa, foi uma decisão tomada em reunião com os
Vereadores, o Senhor Prefeito Marcelo e o Senhor Renato proprietário da área e nesse
caso, é necessário uma nova reunião com o Senhor Renato para ver se realmente ele
teria a coragem de voltar atrás de uma decisão que tomou perante a maioria dos
Senhores Vereadores; Com relação ao assunto ainda, acrescentou o Vereador João
Siqueira que acredita que o Senhor Prefeito, desconhece a decisão havida, pois ele e o
colega João Engenheiro comentaram sobre a conversa havida e ele respondeu que tudo
bem, só é uma questão de dias; Drª. Suzete Magali Mori Alves, também fez uso da
palavra e congratulou e sensibilizou com as palavras do colega João Abílio,
acrescentando que foi testemunha que ficou tudo muito claro e resolvido na mencionada
reunião havida, por isso o que não pode acontecer, é esse terror que está havendo,
porque ninguém está desejando comprar um espaço para construir uma piscina e sim,
um espaço para enterrar o seu ente querido; Disse ainda que se para o colega que é
autoridade constituída essa situação está sendo muito difícil, imagine para um
coitadinho numa hora tão difícil ? Criou-se uma situação absurda, que não dá para ficar

assim finalizou; Com relação ao Requerimento de sua iniciativa disse, que teve
fundamento na Constituição Federal antes de propor e que, não entende a necessidade
da contratação de mais profissionais já que o município está passando por sérias
dificuldades financeiras; O que ainda não deu para entender, é porque foi contratado um
profissional de exclusividade do gabinete! O certo seria que tal profissional, auxiliasse
na procuradoria que se encontra abarrotada de processos e que o prefeito fez um
processo administrativo para demitir o pessoal do concurso de 2008, alegando que o
gasto da folha de pagamento, soma 54% (cinquenta e quatro por cento), assim não
justifica contratar um assessor jurídico para o gabinete; Célio Cleto também manifestou
o seu descontentamento sobre a situação da atual administração, dizendo que fica triste
e lamenta pois não esperava a chicotada que o prefeito deu nos vereadores desta Casa de
Leis e por isso, não aceita que falem que algum vereador da casa, está impedindo o
trabalho do município; para ele, o prefeito continua usando os vereadores como sempre
fez e hoje não atende nem os Vereadores de sua base quem dirá os outros Vereadores; é
lamentável que isso esteja ocorrendo finalizou; Giovani Antonio Menck, também fez
uso da palavra, para apresentar a sua opinião sobre o assunto do terreno do Cemitério de
nosso município; Ninguém mais desejando discutir as matérias que foram lidas e tendo
verificando o Senhor Presidente o silêncio do Plenário após nova consulta, considerou
as matérias lidas devidamente deliberadas; Em seguida, tendo observado ainda a
inexistência de inscrições para uso da Tribuna, o Senhor Presidente aproveitando a
oportunidade, 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 Trigésima
Sessão Ordinária, realizada na casa no dia 13 de Outubro 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 uma vez mais, o desinteresse dos colegas
Vereadores para discutir a matéria, colocou-a imediatamente em votação, sendo
aprovada por unanimidade, com o registro das ausências justificadas dos nobres
Vereadores: Josué Corrêa e Ligia Fabíola Bottini de Paula; 2.) Em seguida,
prosseguindo com os trabalhos, colocou finalmente em discussão, o Requerimento de
Informação que recebeu o nº. 049/2015 de iniciativa da nobre Vereadora Drª.
Suzete Magali Mori Alves, conforme leitura da matéria realizada no expediente da
presente Sessão e tendo verificado uma vez mais o silêncio do augusto Plenário ao ser
consultado, colocou referida matéria em votação, sendo aprovada por unanimidade dos
Vereadores presentes, com o registro das ausências justificadas dos nobres Vereadores:
Josué Corrêa e Lígia Fabíola Bottini de Paula; 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 para agradecimentos: Felipe Simões de Almeida, que
agradeceu à todos pela presença e informou que juntamente com o colega Reginaldo da
Silva (Tonico), conseguiram uma verba de R$ 250.000,00 junto ao Deputado
Guilherme Mussi para aplicação na pavimentação asfáltica da Rua Ana Paula Almeida e
na Rua Professora Maria Elza Lázara Lopes, agradecendo em nome do município ao
colega Parlamentar por tão importante conquista; João Roberto Aparecido de
Almeida (João Engenheiro), que aproveitou a oportunidade para agradecer os colegas
Vereadores por tão importante conquista para o município e levou ao conhecimento do
povo presente que as escrituras do local conhecido como Porto das Palmeiras no distrito
do Porto começaram a sair, tendo sido procurado por moradores do distrito, que
recomendaram os parabéns à todos que colaboraram para que esse sonho se tornasse
realidade, bem como disse ter sido elogiado pelos clientes dos bancos de nossa cidade,
pela ideia dos biombos e dos assentos também por nós idealizados; Célio Cleto que

também fez uso palavra para parabenizar os colegas vereadores pela conquista dos
recursos para a pavimentação; João Abílio Quevedo que também aproveitou a
oportunidade para parabenizar os colegas Vereadores pela conquista dos recursos para
nosso município e lamentou uma vez mais, a infelicidade que sentiu pelas respostas do
Executivo ao seu requerimento e o Vereador Reginaldo que exerceu a função de
Presidente dos trabalhos que foram realizados na casa na presente data, dizendo que
desejava agradecer ao Deputado Guilherme Mussi por mais essa conquista para a nossa
cidade, apresentando o muito obrigado ao nobre Parlamentar. Em seguida tendo o
Senhor Presidente certificado 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 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.

