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13ª. Legislatura
3ª. Sessão Legislativa
16ª. Sessão Ordinária
01 de Junho de 2015

Ao primeiro dia do mês de Junho 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 Décima Sexta 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 presentes: Servidores
Públicos Municipais, Funcionários da Casa, Senhor Rogério Antonio Nunes - Juiz de Paz
deste município; Senhor Gabriel de Goes Vieira - munícipe homenageado da noite; Família
do homenageado; 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 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 oficialmente transmitido pelo Vereador Presidente, este
deu sequencia nos trabalhos e retificou os propósitos do Plenário que num dos itens da pauta da
noite, desejava homenagear um ilustre cidadão residente nesta localidade, cujo trabalho que
desenvolve no município e trajetória de vida, sempre foi intimamente ligada ao Tropeirismo, que
graças à Deus, continua vivo e desenvolvido com bravura nesta localidade, cujo lema de
descobrimento desta cidade está intimamente ligada a esses verdadeiros heróis que desenvolvem
um trabalho brilhante e sempre preferem permanecer no anonimato; Nesse clima festivo o Senhor
Presidente anunciou com muita alegria e contentamento, o nome do homenageado da noite
Senhor Gabriel de Gões Vieira, que se fazia presente, cujo ato foi aclamado com uma calorosa
salva de palmas por todos os visitantes que abrilhantavam a Sessão; Em seguida, solicitou à nobre
Vereadora Lígia Fabíola Bottini de Paula, que procedesse a leitura do trecho bíblico escolhido
(Marcos cap. 12, versículos de 01 ao 12) 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: José Pontes Frazon e José Puccetti, que de pronto foi atendido por todos os
presentes; Verificando a presença unânime dos Senhores Vereadores, solicitou à Secretaria da
Casa para colher as assinaturas dos Vereadores presentes, no livro próprio de presenças e em
seguida solicitou à todos para que em pé, acompanhassem com bastante respeito, a exibição do
Hino Nacional Brasileiro; Em seguida a esse ato, o Senhor Presidente solicitou ao homenageado
que se aproximasse da Mesa Diretora e estendendo o convite à todos os colegas Vereadores,
determinou que procedessem a entrega da honrosa MOÇÃO DE ELOGIO, que pelo
homenageado foi recebida com uma calorosa salva de palmas do povo presente; Em seguida,
passou a palavra à jovem Francieli Aparecida Menck - neta do homenageado, que prestou uma
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homenagem ao seu avô, parabenizando-o pela homenagem que recebeu e pelo seu aniversário
natalício que ocorrerá no próximo dia 02 de Junho de 2015; Encerrando a primeira parte da
Sessão, foi ainda a palavra colocada à disposição do Plenário para saudação ao homenageado, dela
tendo feito uso os seguintes Vereadores: João Abílio Quevedo, Reginaldo da Silva -Tonico, Drª.
Suzete Magali Mori Alves, Lígia Fabíola Bottini de Paula, Felipe Simões de Almeida, Célio
Cleto e João Roberto Aparecido de Almeida - João Engenheiro, sendo certo que todos de
forma eloquente, desejaram os cordiais parabéns ao homenageado e a sua família que se fazia
presente compartilhando daquele momento festivo para todos; Após esse ato, foi ainda exibida
uma música como parte da homenagem, intitulada “Franguinho na Panela”, canção essa que foi
gravada e cantada pela dupla sertaneja Tião Carreiro e Pardinho, lembrando um pouco a vida
no campo e da humildade das pessoas que trabalham na árdua tarefa da lida boiadeira, cujo
procedimento foi por todos e mais uma vez aclamado com uma calorosa salva de palmas; 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, especialmente do Termo da Denúncia e requerimento de
Comissão Processante protocolizada pelo Munícipe Eugênio Pereira Brito e que não constou
na pauta publicada já anunciada no início dos trabalhos, porque deu entrada na Secretaria durante
o período diurno do dia 01 de Junho de 2015 e dos ofícios, requerimentos, indicações e demais
documentos que foram protocolados durante a semana na Secretaria do Legislativo Municipal,
cujo procedimento foi prontamente atendido pelos nobres Vereadores; Procedidas referidas
leituras com maior ênfase ao Termo da Denúncia e aos requerimentos e indicações de
iniciativa dos Senhores Vereadores, 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, finalizou o nobre Presidente; Posto
isso, 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, recomendando para que fossem breves em seus pronunciamentos, da
palavra fazendo uso os seguintes Vereadores: Reginaldo da Silva - Tonico, que usou a palavra
para discorrer sobre o seu requerimento lido no expediente da presente Sessão, justificando a sua
importância e requerendo o inestimável endosso dos nobres pares para aprovação; João Abílio
Quevedo, que esclareceu que embora não tivesse previsão na pauta a discussão do projeto de
denominação de Ruas, teceu comentários sobre o Projeto de Lei de iniciativa do Executivo
Municipal que trata da denominação das Ruas do loteamento existente no Bairro do Morro neste
município conforme leitura da matéria realizada no expediente e parabenizou o colega Vereador
Tonico pela iniciativa do Requerimento de Informação; João Manoel de Siqueira, que iniciou
seus comentários parabenizando também o colega Vereador Tonico pela iniciativa do
Requerimento de Informação e os colegas Vereadores: Lígia Fabíola Bottini de Paula, Rodrigo
H. S. de Oliveira (Loló) e João Roberto Aparecido de Almeida - João Engenheiro, pela
iniciativa das indicações lidas no expediente da presente Sessão; Drª. Suzete Magali Mori Alves,
que também teceu comentários sobre o Projeto de Lei de iniciativa do Executivo Municipal que
dispõe sobre a denominação das Ruas do loteamento existente no município conforme leitura da
matéria realizada no expediente da presente Sessão, criticando os nomes sugeridos que na sua
opinião, deveriam ser homenageadas as famílias que batalharam para o surgimento do bairro e não
com os nomes dos municípios da forma programada pela Administração Municipal; Lígia Fabíola
Bottini de Paula que parabenizou todos os companheiros de Plenário pelas matérias apresentadas
e à pedido do Presidente da Casa, procedeu uma vez mais a leitura do Termo da Denúncia de
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iniciativa do Senhor Eugênio e protocolizada na Secretaria da Casa durante o mesmo expediente;
Procedida a leitura do Termo conforme determinado, o Senhor Presidente consultou o Plenário
sobre o acolhimento e inclusão da matéria para ser discutida na Ordem do Dia da presente
Sessão, tendo em vista que o seu protocolo conforme já lembrado no início, ocorreu após a
publicação da pauta e ninguém desejando da palavra fazer uso para manifestação, colocou referido
pedido em votação, sendo aprovado por unanimidade ou seja 11 (onze) votos à favor do
acolhimento; Retomando a palavra, o Senhor Presidente deu sequência ainda nos trabalhos e
verificando a existência de inscrição para uso da palavra somente do nobre Vereador Reginaldo
da Silva - Tonico, o Senhor Presidente passou a palavra ao nobre Vereador, lembrando-o com os
avisos de praxe; De posse da palavra, o Senhor Vereador Tonico, cumprimentou novamente à
todos e comentou que esteve pessoalmente com o Senhor Prefeito passando informações dos
munícipes residentes nos bairros da cidade, principalmente sobre a restauração das estradas
esburacadas, mas que era necessário proceder o cascalhamento sob pena de erosão, o que
realmente ocorreu apesar do alerta do nobre Vereador, causando sérios transtornos para todos os
moradores do bairro; Na sequência dos trabalhos, o Senhor Presidente tendo verificado ainda a
inexistência de outras inscrições para abordagem de outros assuntos na Tribuna da Casa, passou
adiante e anunciou a seguinte pauta para a Ordem do Dia: 1.) Comunicou primeiramente que
deixaria de discutir a ata da Décima Quinta Sessão realizada na Casa no dia 25 de Maio de 2015,
prevista na pauta em função de estar incompleta aguardando a inserção das palavras da nobre
Vereadora Lígia Fabíola Bottini de Paula na íntegra, conforme solicitação do nobre vereador
Giovani Antonio Menck e que ainda não foi possível por problemas digitais, ficando a sua
apreciação para uma próxima oportunidade; 2.) Em seguida, tendo passado ao próximo ítem,
colocou em discussão, o Projeto de Lei de iniciativa do Executivo Municipal que recebeu o nº.
006/2015 de 12 de fevereiro de 2015, que “Dispõe sobre alteração de referência do emprego de
Pintor no Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal”, da palavra fazendo uso somente a
nobre vereadora Lígia Fabíola Bottini de Paula, que requereu a leitura de uma proposta de
emenda apresentada ao Projeto de iniciativa de todos os membros do augusto Plenário, De posse
do pedido, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Primeiro Secretário Giovani Antonio
Menck, para que procedesse leitura da proposta apresentada; Realizada a leitura e colocada a
matéria em discussão seguida de votação, foi a mesma aprovada por unanimidade; 3.) Aprovada a
proposta de emenda por unanimidade, o Senhor Presidente imediatamente colocou o referido
Projeto de Lei nº. 006/2015 agora com emenda em discussão e tendo verificado que ninguém
mais desejou usar a palavra para discussão, colocou-o em votação, sendo aprovado por
unanimidade; 4.) Em seguida tendo registrado o acolhimento do Termo da Denúncia, conforme
consulta realizada ao Egrégio Plenário, o Senhor Presidente deu prosseguimento nos trabalhos e
anunciou que o inciso II do artigo 5º. do Decreto Lei nº. 201/67, assim dispõe: “De posse da
denúncia, o Presidente da Câmara , na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a
Câmara sobre o seu recebimento”; Em seguida, anunciou que à fim de resguardar os princípios
da impessoalidade, publicidade, da participação, princípio da supremacia do interesse público,
princípio da razoabilidade e proporcionalidade, submeteria à deliberação do augusto Plenário, o
recebimento do pedido de abertura de Comissão Processante à fim de, caso comprovada as
denúncias, ser cassado o mandato do Senhor Marcelo Soares da Silva - Prefeito Municipal;
Ciente o Plenário das imposições conforme determinação das Normas Regimentais, o Senhor
Presidente em seguida colocou em discussão o referido pedido de abertura, fazendo uso da palavra
para discussão, somente o nobre Vereador João Abílio Quevedo, que manifestou de antemão, ser
favorável ao acolhimento da denúncia; Não havendo mais interesse dos Vereadores em discutir o
pedido de abertura de comissão para analisar o caso, colocou em votação referido pedido de
constituição de uma comissão processante, à fim de apurar os fatos narrados na denúncia
formalizada pelo munícipe Eugênio Pereira de Britto, lembrando ao douto Plenário que se a
matéria fosse aprovada, o Senhor Prefeito Municipal poderia ser afastado de suas funções pelo
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período de investigação, nos termos dos artigos 49 da Lei Orgânica Municipal, 86 da
Constituição Federal e 49 da Constituição do Estado de São Paulo; Por fim lembrou à todos,
que o nobre Vereador Felipe Simões de Almeida, estava legalmente impedido de fazer parte da
Comissão, vez que guarda relação de parentesco com o Senhor Prefeito e que caso fossem
sorteados dois Vereadores do mesmo partido, o segundo seria cancelado, devido ao princípio da
proporcionalidade partidária; Feito esse esclarecimento, colocou a matéria em votação sendo
aprovada por 8 (oito) votos à favor e 3 (três) votos contrários, sendo eles dos seguintes
Vereadores: Felipe Simões de Almeida, Giovani Antonio Menck e Reginaldo da Silva Tonico; De posse do resultado da votação, que aprovou a instauração de uma Comissão Especial
de Investigação nos termos expostos, o Senhor Presidente deu sequencia nos trabalhos e solicitou
à Secretaria da Casa, que providenciasse os atos necessários ao regular sorteio dos Membros da
respectiva comissão processante e suspendeu a Sessão pelo período de 5 (cinco) minutos para
serem tomadas as regulares providências; Retomando os trabalhos, convocou a funcionária da
Casa Senhora Andressa Branco de Almeida, para que tomasse a direção dos trabalhos e
procedesse o devido sorteio; Uma vez tendo sido realizado o referido sorteio, ficou assim definido
os Vereadores que formarão a comissão: Reginaldo da Silva - Tonico; Rodrigo H. S. de
Oliveira (Loló) e João Manoel de Siqueira; Uma vez procedido o regular sorteio, o Presidente
da Casa determinou que os Vereadores sorteados se reunissem entre si e resolvessem acerca de
qual função cada qual desempenharia dentro da Comissão; Ato seguinte, foi imediatamente
informado pelos Vereadores sorteados, que as funções dentro da Comissão Processante seriam
desempenhadas da seguinte forma: Reginaldo da Silva - Tonico (Presidente); Rodrigo H. S. de
Oliveira - Loló (Relator) e João Manoel de Siqueira (Membro); Uma vez sorteada a Comissão
Processante e definida as funções as quais os Vereadores sorteados desempenharão dentro da
Comissão, a Mesa Diretora da Casa, imediatamente suspendeu por mais 05 (cinco) minutos a
Sessão, à fim de que a Secretaria da Casa, convertesse o resultado do sorteio e a composição das
funções em Projeto de Resolução, que recebeu a rubrica nº 003/2015, que “Dispõe sobre o
recebimento de denúncia e a constituição de Comissão Processante e dá outras providências”
e para a elaboração de Projeto de Decreto Legislativo, o qual recebeu a rubrica nº 009/2015,
que “Dispõe sobre o afastamento temporário do excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal e
dá outras providências”, conforme determina o Regimento Interno da Casa e as Constituições
Federal e Estadual; Reaberta a Sessão, solicitou aos nobres Secretários da Mesa Diretora, que
procedessem a leitura do Projeto de Resolução nº. 003/2015 e do Projeto de Decreto
Legislativo nº. 009/2015; Procedidas referidas leituras, o Senhor Presidente primeiramente
consultou uma vez mais o Plenário, para saber se as matérias lidas, estavam aptas a serem
deliberadas e no silêncio do augusto Plenário, considerou-as deliberadas; 5.) Posto isso, Retomou
a palavra e prosseguiu com as matérias previstas para serem apreciadas na Ordem do Dia e
colocou em discussão, o Projeto de Resolução que recebeu o nº. 003/2015 que “Dispõe sobre o
recebimento de denúncia e a constituição de Comissão Processante e dá outras
providências”, tendo da palavra feito uso os seguintes Vereadores: Felipe Simões de Almeida
que relatou a sua indignação sobre a proposta ora apresentada e os malefícios que ocorrerão no
município em decorrência do afastamento do Senhor Prefeito Marcelo, neste período de transição,
encerrando o seu pronunciamento, requerendo para constar em ata a sua manifestação frente ao
caso em estudo, sendo acolhido o pedido do nobre vereador após a consulta realizada ao Egrégio
Plenário, sendo esta nos seguintes Termos: “Senhor Presidente, integrantes da Mesa, Nobres
Colegas Vereadores quero ter aqui minha indignação, quero ter aqui, respeito os votos dos nobres
Vereadores, nós estamos aqui com essa denúncia acatada, com a Comissão formada e essa
denuncia chega às treze horas e trinta e cinco minutos fazendo mais ou menos as contas, menos,
aproximadamente oito horas essa denúncia veio a essa Casa de Leis, o Senhor Eugenio de Brito e
quando olho aqui nessa plateia não vejo esse Senhor estar aqui interessado se essa denúncia foi
acatada ou não, gostaria de dizer também Senhor Presidente que nós estamos aqui votando o
Decreto Legislativo afastando o Senhor Prefeito por tempo determinado até que seja apurado
todas as irregularidades que está sendo dita nesse processo, mais o que eu fico mais entristecido

5

Senhor Presidente é que em menos de oito horas que esta Casa de Leis preza, preza tanto que
seja discutido, que seja conversado e em menos de oito horas estamos acatando a denúncia,
acatando também o afastamento com Decreto Pronto pra ser votado, o afastamento do Senhor
Prefeito, isso pro nosso município pode ter certeza Senhor Presidente, vou deixar bem claro que
isso vai ser pra nós um tiro no nosso pé, afastando o Senhor Prefeito, tenho certeza que para
todos esses projetos que está sendo feito em beneficio dessa cidade, nós poderíamos ter Senhor
Presidente discutido, conversado para ter acatado essa denúncia, o que eu fico muito indignado
é a pessoa que nem conheço, sendo eu um cidadão que moro há quarenta anos nessa cidade seu
Eugenio Pereira Brito, olho na plateia e não vejo ele interessado se foi acatada ou não, fica um
ponto de interrogação, quem será esse Senhor? Só vejo em documentação, não aceito esse
Decreto que está aqui pedindo o afastamento do Senhor Prefeito, acredito que já fazendo parte de
outra gestão sabendo e acompanhando todo o processo da DDR, acompanhei de perto e
novamente venho aqui pedir para que seja reaberto, e vendo o Senhor Tonico está nas mãos que já
está no Ministério Público, já está apurando o Senhor Marcelo, está sendo apurado, agora afastar o
Senhor Prefeito, podíamos nós ter pedido pra todos aqui não ter acatado e nós todos pensados
bem mais , escute bem o que eu to falando quero que fique registrado nesta Casa de Leis, quero
que conste em Ata Senhor Presidente que os Benefícios que isso vai trazer para a nossa cidade
serão poucos, com o afastamento do Senhor Prefeito no meio do ano, com as complicações
financeiras que temos no município, com as complicações financeiras que todos nós sabemos,
eu como Vereador estou sabendo das complicações financeiras, vai assumir o Vice-Prefeito por
três meses o maleficio será pior para o nosso município Senhor Presidente fica aqui o meu
ponto de interrogação para todos será que vamos trazer beneficios com essa denuncia, eu tenho
certeza eu não, tenho certeza que o afastamento do Senhor Prefeito no mês de junho onde
começamos a nossa arrecadação cair vai ser difícil a gente segurar o que vem por ai nós
sabemos que não vai ser fácil mês de junho, de julho e por ai em diante até o mês de Dezembro,
três meses noventa dias o prefeito que já está acompanhando, sabendo do seu Orçamento, o
beneficio será pouco pra nossa cidade sou contrario”; João Abílio Quevedo, que aproveitou a

oportunidade para endossar os comentários dos colegas Vereadores e Lígia Fabíola Bottini de
Paula que iniciou os seus comentários, falando do entendimento e respeito aos pronunciamentos
dos nobres colegas, mais acima de tudo acredita no trabalho do Vice-Prefeito Donisete Menck
frente ao Paço Municipal; Ninguém mais desejando usar a palavra para discussão e colocada a
matéria em votação, foi aprovada por 9 (nove) votos à favor e 2 (dois) contrários, sendo eles
dos Vereadores: Felipe Simões de Almeida e Reginaldo da Silva - Tonico; 5.) Em seguida,
procedeu da mesma forma e colocou em discussão o Projeto de Decreto Legislativo que recebeu
o nº. 009/2015 que “Dispõe sobre o afastamento temporário do Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal e dá outras providências” e verificando que nenhum dos Senhores
Vereadores desejou usar a palavra para discussão, colocou referida matéria em votação, sendo
aprovada por 8 (oito) votos à favor e 3 (três) votos contrários, sendo eles dos Vereadores: Felipe
Simões de Almeida, Giovani Antonio Menck e Reginaldo da Silva - Tonico; Diante do
resultado da votação das matérias, o Senhor Presidente procedeu o seu encaminhamento para a
Secretaria da Casa para, à fim de que fossem realizada a devida promulgação e publicação das
matérias e para a tomada das demais medidas de praxe; 6ª.) finalmente encerrando a Ordem do
Dia, o Senhor Presidente, colocou em discussão o Requerimento de Informação de iniciativa do
nobre Vereador Reginaldo da Silva - Tonico, conforme sua leitura realizada no expediente da
presente Sessão e verificando novamente, que nenhum dos colegas desejou usar a palavra para
manifestar-se, colocou referida matéria em votação, sendo aprovada por unanimidade; Esgotada a
pauta e tendo o Senhor Presidente verificado a existência de tempo disponível, diante da
prorrogação solicitada e aprovada pelo Plenário, franqueou a palavra e a tribuna da Casa ao
Vereador que dela desejasse fazer uso, para saudações, agradecimentos e considerações finais, da
palavra fazendo uso somente o nobre Vereador João Abílio Quevedo, que aproveitou a
oportunidade para parabenizar as indicações dos colegas Vereadores: Lígia Fabíola Bottini de
Paula e Reginaldo da Silva - Tonico, conforme matérias levadas a público na oportunidade;
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
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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 os 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 colegas Servidores do município, apresentando em nome da Casa, os mais
sinceros desejos de parabéns e em nome do pai Celestial, declarou às vinte e duas horas e doze
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.

