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Aos dezenove dias do mês de Agosto do ano de dois mil e treze, 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 - Meneguetti, realizou a
sua Vigésima Sexta Sessão Ordinária da Primeira Sessão Legislativa, Décima
Segunda 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 nesta noite, em especial as autoridades presentes: Vereadores,
Ex.Vereador Toninho Menck, Membros da Polícia Militar e Membros da Guarda
Civil Municipal, Servidores da Casa, Funcionários Públicos, Diretores e ViceDiretores de escolas municipais, Coordenadores do Magistério Público Municipal,
Senhoras, Senhores, Jovens e Crianças; Composta a Mesa, em nome de Deus o
Senhor Presidente, declarou aberto os trabalhos da presente Sessão e prosseguiu com os
trabalhos da noite, solicitando ao nobre Vereador: João Abilio Quevedo, que
procedesse a leitura do trecho bíblico escolhido (Ato dos Apóstolos, capítulo 6,
versículos de 1 ao 7) e aos demais para em pé, ouvirmos atentamente a palavra do
livro Santo; Em seguida ainda em pé, solicitou fosse reservado um minuto de silêncio
em homenagem póstuma ao falecimento dos seguintes munícipes ocorrido recentemente
no município: Paulo Rodrigues e Francisco Urbano de Freitas, o que de pronto foi
atendido por todos os presentes; Em seguida a este ato, o Senhor Presidente deu
prosseguimento nos trabalhos, solicitando fossem lidas pelo Primeiro e Segundo
Secretários da Mesa Diretora Vereadores: João Abilio Quevedo e Giovani Antonio
Menck, as matérias constantes da pauta da presente Sessão, conforme publicação no
local de costume da Casa, cujo procedimento foi prontamente atendido por ambos;
Procedida referidas leituras conforme solicitado, o Senhor Presidente consultou o
Plenário indagando se as matérias lidas, estavam aptas para deliberação e sob o silêncio
do augusto Plenário, considerou-as deliberadas; Em seguida, dando prosseguimento nos
trabalhos, franqueou a palavra e a tribuna da Casa, ao Vereador que dela desejasse fazer
uso, para especificamente se pronunciar sobre as matérias apresentadas, da palavra
fazendo uso somente os seguintes Vereadores: João Abílio Quevedo, João Manoel de
Siqueira, Felipe Simões de Almeida, João Roberto Aparecido de Almeida (João
Engenheiro), Reginaldo da Silva (Tonico), Lígia Fabíola Bottini de Paula e o nobre
Presidente Meneguetti; Deliberadas as matérias lidas e apresentadas, o Senhor
Presidente tendo verificado a existência de inscrições para uso da Tribuna, deu
continuidade nos trabalhos, passando a palavra primeiramente ao nobre Vereador João
Abilio Quevedo, que fez a abordagem do tema por ele escolhido, apresentando a sua
indignação com a atitude do Senhor Prefeito, com relação a conversas inverídicas
que chegaram ao seu conhecimento, de uso indevido de seu nome para tentar
justificar o andamento lento da administração, sendo que esse procedimento do
vereador, tem sido até motivo de travamento da administração; Enquanto falava, foi
interpelado pelo colega Vereador Felipe Simões de Almeida, que solicitou ao Senhor

Presidente para ficar atento no horário, devido a ultrapassagem do tempo nos termos
regimentais; João Manoel de Siqueira que durante o seu pronunciamento, falou sobre
a indignação da população à respeito ao mal atendimento da saúde municipal e
prosseguiu fazendo uma abordagem com respeito ao Fundo Social do município,
mais precisamente sobre um papel que foi achado no lixo de dentro da Prefeitura,
que abordava alguns itens que precisaria ser melhorado urgente; Enquanto
discorria sobre o assunto, foi interpelado pelo colega Vereador Felipe Simões de
Almeida, que solicitou à Presidência para que determinasse constar em ata o
pronunciamento do Vereador João Siqueira, que antes mesmo da consulta que faria ao
Plenário, o próprio Vereador orador, reforçou para que fosse constado em ata o que
estava pronunciamento que resumiu-se no seguinte: Recebí um papel que foi achado no
lixo de dentro da Prefeitura que diz, Metas Administrar bem; Reeducar os políticos
porque eu até acho que tem muito político mal educado, que precisa reeducar mesmo, mas
está escrito embaixo, eu quero recapitular está escrito lá; a) administrar bem, b) reeducar
os políticos, eu concordo e c) diz lá reeducar o povo, se tiver algum cidadão que pedir, eu
“toco” no telão, porque hoje o tempo tá curto e semana que vem agente põe no telão, eu
pedi para fazer uma perícia do autor que escreveu lá, mais ou menos eu sei, mas eu
mandei fazer uma perícia; Se precisar colocar no telão, agente coloca com mais certeza;
Eu recebi um SMS, que diz o seguinte; Senhor Vereador, o PS continua faltando remédio;
Assistente Social abre tarde e fecha antes da hora; o atendimento é ruim, será que isso vai
ser sempre assim? Então é o seguinte: eu fui verificar quando eu recebi esse SMS e
descobri que existe também muita malandragem, certo eu tô falando o seguinte: eu gosto
de fazer justiça, tem muitas pessoas que foram reclamar “pra mim” e foram com
malandragem, eu descobri que eles vão lá na Assistência Social né, porque não tem o
remédio, às vezes a Prefeitura que ajuda cobrir, eles pegam o dinheiro, isso eu vi e vão até
podia dizer que vão beber cerveja não, mas eu vi esse coitado que pegou o dinheiro e foi no
bar e comia igualzinho aqueles cãozinho que faz uma semana que não come; então com
certeza ele tava com fome e com certeza, o remédio ele não ia comprar...Tudo isso tá
acontecendo, agora é um erro de Administração, porque eu acho que a Prefeitura não
poderia arrumar dinheiro, certo então ela se vê apertado por que tá faltando aí, e tá
querendo ajudar e atrapalha, então quero deixar bem claro que existe malandragem sim,
não quero dizer que só a Prefeitura que tá ruim com isso aí, digo bem para tirar a dúvida,
porque eu fui conversar exatamente com o Xanta e ele explicou isso pra mim certo, e outro
detalhe, quem deu o dinheiro não foi a Prefeitura, fui eu quem deu o dinheiro para ver a
veracidade dos fatos; tudo que estou falando aqui, que até é bom quem sabe muda o
esquema, bem então é o seguinte, esse esquema de querer ajudar dessa maneira, agente
não pode deixar acontecer se não vai continuar sempre assim...Nesse momento, o nobre
Vereador encerrou o relato que recebeu e continuou lendo os SMS que recebeu...; Em

seguida, o Senhor Presidente concedeu o uso da palavra e da tribuna à Vereadora Drª.
Suzete Magalí Mori Alves, que também durante o seu pronunciamento, indignada com
a atitude do Senhor Prefeito, falou da interdição da Rádio Capela FM; Prosseguindo
com a pauta, franqueou finalmente a palavra e a Tribuna da Casa, à nobre Vereadora
Lígia Fabíola Bottini de Paula, que indignada também teceu severas críticas a
pessoa do Senhor Prefeito Municipal, sobre a sua conduta em usar o nome da
nobre Vereadora para justificar inverdades que vem ocorrendo no município,
terminando o seu pronunciamento, apresentando o seu protesto contra a atitude
errônea do Senhor Prefeito; Esgotados os comentários, o Senhor Presidente deu
prosseguimento nos trabalhos, anunciou a pauta e passou a discorrer sobre a seguinte
Ordem do Dia: 1.) Colocou primeiramente em discussão, a ata da Vigésima Quinta
Sessão Ordinária, realizada na Casa no dia 12 de agosto de 2013 e tendo verificado
que ninguém desejou usar a palavra para manifestar-se, colocou referida ata em votação,
sendo aprovada por unanimidade; 2.) Em seguida, passando ao item seguinte da pauta,

colocou em discussão, o Requerimento de Informação de iniciativa do nobre
vereador João Manoel de Siqueira, que recebeu o nº. 038/2013, 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 referia matéria em votação, sendo aprovada por unanimidade, sem qualquer
contestação; 3.) Finalmente, encerrando a Ordem do Dia, colocou em discussão o
Requerimento de Informação de iniciativa da nobre Vereadora Lígia Fabíola
Bottini de Paula, que recebeu o nº. 039/2013, conforme leitura da matéria realizada no
expediente da presente Sessão e uma vez mais, verificando que nenhum dos Senhores
Vereadores desejou usar a palavra para manifestar-se, colocou referida matéria em
votação, sendo aprovada por unanimidade sem qualquer contestação; Em seguida, tendo
verificado o esgotamento do horário, o Senhor Presidente requereu nos termos
regimentais, a prorrogação da Sessão por mais meia hora, cujo pedido foi aprovado por
unanimidade; Reiniciando os trabalhos, franqueou a palavra e a Tribuna da Casa, ao
Vereador que dela desejasse fazer uso para saudações e considerações finais, dela
fazendo uso os seguintes Vereadores: João Roberto Aparecido de Almeida (João
Engenheiro), João Manoel de Siqueira, João Abílio Quevedo e Felipe Simões de
Almeida; Não havendo mais Vereadores interessados em usar a palavra e nada mais
havendo a tratar na presente Sessão, o Senhor Presidente aproveitou a oportunidade para
agradecer a presença de todos, determinou a remessa das matérias apreciadas e
legalmente aprovadas nesta oportunidade para as providências de estilo da Secretaria,
aproveitou ainda para agradecer uma vez mais à todos que compareceram para
prestigiar os trabalhos que foram realizados pela Casa, pedindo que retornem sempre
nas Sessões costumeiras que são realizadas todas as segundas-feiras à fim de
acompanhar de perto o exercício de cada Vereador; Por fim , agradeceu a visita da
policia militar e da guarda civil municipal que compareceram para maior segurança dos
trabalhos e em nome de “Deus”, com os avisos de praxe e aproveitando ainda a
oportunidade, para parabenizar todos os aniversariantes que completaram mais um ano
de vida na vigência deste ano e desejando ao Pai Celestial que cubra à todos de
bênçãos, em nome desse mesmo “Deus”, declarou às vinte e uma horas e vinte
minutos, encerrada a presente Sessão, da qual para constar eu, João Abilio Quevedo –
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.

