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Aos vinte e seis 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 Presidente Josué Corrêa - Menegueti,
realizou a sua Trigésima Segunda Sessão Ordinária da Terceira Sessão Legislativa,
Décima Terceira Legislatura. Feita a chamada e registrando-se somente a ausência
justificada da nobre Vereadora: Lígia Fabíola Bottini de Paula, 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, 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 das matérias
previstas para serem analisadas, sob a Mesa de todos os Senhores Vereadores; Em
seguida ao comunicado realizado através do Vereador Presidente, este deu sequência
nos trabalhos e solicitou à nobre Vereadora Senhora Drª. Suzete Magali Mori Alves,
que procedesse a leitura do trecho bíblico escolhido (Lucas capítulo 13, versículos do
10 ao 17) e aos demais para em pé, ouvirem atentamente a palavra do livro Santo;
Ainda em pé, solicitou à todos os Vereadores e Plateia presentes, para permanecerem
nessa postura por mais um minuto, em homenagem póstuma ao falecimento dos
seguintes munícipes ocorrido recentemente no município: Geraldo Maximino Patrício,
Miguel Alves e Waldemar de Souza Penteado, o que de pronto foi atendido por todos;
Na sequência, tendo verificado somente a ausência justificada da colega Vereadora
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 registrando os pedidos
através de documentos junto ao Poder Executivo Municipal, mesmo sabendo que o
resultado dessa intermediação e os problemas trazidos pela população ao conhecimento
dos nobres Vereadores, nem sempre serão solucionados com exclusividade através
destes sendo certo que a maioria dos pedidos, dependem 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 e verificando que da palavra, ninguém desejou fazer uso,
passou adiante e tendo observado somente o protocolo de uma inscrição para uso na
Tribuna, o Senhor Presidente imediatamente franqueou a palavra ao nobre Vereador
João Manoel de Siqueira que fez sua inscrição para abordagem do tema escolhido nos
termos regimentais, manifestando sua indignação do mal atendimento recebido na
Prefeitura Municipal, quando precisou do Setor Jurídico do órgão público para
esclarecimentos e não encontrou ninguém para lhe prestar o devido atendimento; Em
seguida tendo registrado a ausência de protocolo dos demais Vereadores para usar a
Tribuna da Casa, aproveitou 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 Primeira Sessão Ordinária,
realizada na casa no dia 19 de Outubro de 2015, conforme matéria prevista para
discussão na pauta da presente Sessão que encontrava-se afixada no local de costume da
casa, tendo verificado a manifestação dos Vereadores: Drª. Suzete Magali Mori Alves
e João Abílio Quevedo, que solicitaram vistas na matéria para retificação; Diante dos
pedidos apresentados, o Senhor Presidente os colocou em votação e sendo aprovados
por unanimidade, esclareceu à todos que a matéria seria corrigida para apreciação numa
próxima oportunidade; 2.) Tendo passado ao ítem seguinte da pauta, o Senhor
Presidente anunciou a retirada da pauta do Projeto de Lei nº. 015/2015 de 04 de maio
de 2015, previsto para votação na presente oportunidade, observando que esse foi o
desejo dos Vereadores autores da matéria, que também manifestaram o desejo de
retificar a matéria para análise numa próxima oportunidade, ficando assim por hora
prejudicada sua apreciação; Esgotada a pauta e havendo tempo regulamentar, o Senhor
Presidente ainda franqueou a palavra e a tribuna da casa aos nobres colegas Vereadores,
para saudação e considerações finais, da palavra fazendo uso os seguintes Vereadores:
João Abilio Quevedo e Drª. Suzete Magali Mori Alves, que melhor justificaram o
pedido de vista requisitado por ambos na ata prevista para ser votada; Reginaldo da
Silva-Tonico, que aproveitou a oportunidade para reforçar o convite para participação
de todos na Sessão Solene de outorga de título ao Deputado Estadual Dr. Chico
Sardelli no próximo dia 29 de Outubro de 2015; João Engenheiro que também
aproveitou a oportunidade para agradecer os colegas Vereadores que sempre clamam
por mudanças e também à todos, que estão apoiando e cooperando com a administração;
João Manoel de Siqueira que aproveitou a oportunidade para falar da construção que
está sendo realizada no prédio da Câmara Municipal, dizendo que apoia pois em
conversa com o Senhor Presidente e analisando o caso de perto, pode confirmar a
necessidade da construção e ainda ponderou que se fosse ele o Presidente, investeria
ainda mais na qualidade do som da Câmara, uma vez que percebe que pela má
qualidade da aparelhagem, acaba sobrecarregando o funcionário responsável pelo Setor;
João Engenheiro ainda usa a palavra mais uma vez, para esclarecer que quando esteve
à frente da Presidência do Legislativo, a construção dessa sala que se inicia era uma de
suas metas que agora se concretiza; João Abílio que também fez uso da palavra mais

uma vez, esclarece que na sua opinião, o dinheiro que foi investido nos móveis da
Câmara, deveria ser investido em áudio e vídeo, que seria com certeza muito mais
aproveitado; Finalmente fez uso da palavra, o nobre vereador Célio Cleto, que
parabenizou o atual Presidente Vereador Menegueti pelas construções, pois tem
certeza que a sala de reuniões há muito tempo era necessária ser construída para
acomodar os Vereadores, principalmente nas discussões de assuntos polêmicos que
normalmente surgem na Câmara. 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 convidar todos os presentes para acompanharem os trabalhos da
Sessão Solene de entrega de título ao Deputado Dr. Chico Sardelli no próximo dia
29 do corrente às dezenove horas e parabenizar à todos os aniversariantes que
completaram mais um ano de vida na vigência deste exercício, especialmente o nobre
Servidor da casa Senhor Silvio Sperandio que aniversaria no dia 03 de novembro e
a nobre Vereadora Senhora Lígia Fabíola Bottini de Paula que aniversaria no dia
06 de novembro, apresentando em nome da Casa, os mais sinceros desejos de
parabéns e em nome do pai Celestial, declarou às vinte horas 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.

