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13ª. Legislatura
2ª. Sessão Legislativa
16ª. Sessão Ordinária
09 de Junho de 2014

Aos nove dias do mês de Junho do ano de dois mil e catorze, 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 João Roberto Aparecido de Almeida-(João Engenheiro), realizou a sua Décima
Sexta Sessão Ordinária da Segunda 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:Vereadores, Professores da Rede Pública de Ensino, Diretora Edna da Escola
Cel. Pedro Dias de Campos, Alunos da Rede Pública, Rogério Antonio Nunes – Juiz de
paz deste município, Membros da guarda municipal, Servidores Públicos, Funcionários
da Casa, Senhores, Senhoras, Jovens e Crianças; Composta a Mesa, em nome de “Deus” o
Senhor Presidente, declarou aberto os trabalhos da presente Sessão e deu prosseguimento na
pauta da noite, solicitando ao nobre Vereador: Giovani Antonio Menck, que procedesse a
leitura do trecho bíblico escolhido (Oseias, capítulo 6, versículos do 3 ao 6) e aos demais para
em pé, ouvirmos 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: Luis Bonádio, Clarice Claudino Francisco,
Olga Chagas Nogueira e José Francisco Leonor, o que de pronto foi atendido por todos os
presentes; Em seguida, dando continuidade nos trabalhos, o Senhor Presidente passou adiante
solicitando fossem lidas pela Primeira e Segunda Secretárias da Mesa Diretora Vereadoras:
Lígia Fabíola Bottini de Paula e Drª. Suzete Magali Mori Alves, as matérias constantes da
pauta da presente Sessão, conforme publicação no local de costume da Casa, cujo
procedimento foi prontamente atendido por ambas; Procedidas referidas leituras conforme
solicitado, o Senhor Presidente franqueou a palavra e a Tribuna da Casa, aos Senhores
Vereadores especificamente para explicações e justificativas sobre as matérias apresentadas,
recomendando para serem breves em seus pronunciamentos, da palavra fazendo uso os
seguintes Vereadores: Reginaldo da Silva (Tonico), Drª. Suzete Magali Mori Alves, Célio
Cleto, João Manoel de Siqueira e Josué Corrêa - Meneguetti, que se pronunciaram
parabenizando os colegas pelas propostas apresentadas; Ninguém mais desejando usar a
palavra para manifestação, o Senhor Presidente novamente indagou o Plenário se as matérias
apresentadas e lidas pelas nobres Secretárias na forma regimental, estavam aptas a serem
deliberadas e sob o silêncio do augusto Plenário, considerou as matérias deliberadas; Na
sequencia e dando prosseguimento nos trabalhos, o Senhor Presidente, tendo verificado a
existência de inscrições para uso da palavra e da tribuna da casa, deu continuidade na pauta e
franqueou aos inscritos, dela fazendo uso primeiramente, o nobre Vereador: João Abilio
Quevedo, que falou sobre a escolinha de futebol, ressaltando a data do pregão e falou também,
sobre a C.I. que será aberta para investigar os fatos, apresentando documentos alterando o
contrato social, onde consta a sua saída da Sociedade com Marcelo Conte; Mostrou ainda
durante sua explanação, várias fotos da escolinha de futebol em atividade e também uma
Moção que foi proposta e aprovada por esta Casa de Leis, ao Senhor Marcelo Conte;
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Finalizando, o nobre Vereador exigiu da Presidência da Casa, a instauração de uma C.I. para
investigar as afirmações descabíveis do Vereador João Manoel de Siqueira à respeito da
Escolinha de Futebol; Em seguida, franqueou a palavra e a tribuna da casa ao nobre Vereador
João Manoel de Siqueira, que falou sobre a falta de limpeza e desleixo por parte da
administração, no Trevo de Entrada da cidade principalmente das letras indicativas e também
sobre a terraplanagem do terreno da Empresa que está vindo se instalar no município; Por fim,
comentou sobre a sua posição em decorrência da C.I. interposta contra o Prefeito Marcelo
Soares da Silva; Na sequencia dos trabalhos, tendo certificando a ausência de outros pedidos
para uso da tribuna, o Senhor Presidente passou adiante e dando continuidade nos trabalhos,
anunciou a pauta e passou imediatamente a discorrer sobre a seguinte Ordem do Dia: 1ª.)
Colocou primeiramente em discussão, a ata da Décima Quarta Sessão Ordinária realizada
na casa no dia 26 de Maio de 2014 e verificando que ninguém desejou usar a palavra para
manifestar-se, colocou referida ata em votação sendo aprovada por unanimidade; 2ª.) Em
seguida, passando ao item seguinte da pauta, colocou em discussão, a ata da 15ª. Sessão
Ordinária realizada na Casa no dia 02 de Junho de 2014, usando a palavra para discussão o
nobre Vereador João Abilio Quevedo, que requereu a suspensão da discussão da matéria,
tendo em vista que desejava que ela fosse retificada, para constar em ata na íntegra, as palavras
do Vereador João Manoel de Siqueira, quando referiu-se a escolinha de futebol que é
desenvolvida no município; Diante do pedido do nobre Vereador, o Senhor Presidente
consultou o Plenário e suspendeu a matéria para discussão numa próxima oportunidade; 3ª.) Em
seguida, dando sequencia nos trabalhos, o Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto
de Lei que recebeu o nº. 030/2014, matéria de iniciativa do nobre Vereador: Josué Corrêa
- Meneguetti, que assim declara “Fica oficializada e discriminada “Travessa José
Machado”, a um logradouro público existente no bairro do Itarassú neste município e dá
outras providências”, conforme leitura da matéria realizada no expediente da Sessão
Ordinária realizada na Casa no dia 02 de Junho de 2014 e verificando que ninguém desejou
usar a palavra para discussão, colocou referida matéria em votação, sendo aprovada por
unanimidade; 4ª.) Em seguida dando prosseguimento nos trabalhos, o Senhor Presidente
colocou em discussão o Projeto de Lei que recebeu o nº. 031/2014, de 27 de maio de 2014,
matéria de iniciativa dos nobres Vereadores: Josué Corrêa – Meneguetti e Reginaldo da
Silva (Tonico), que assim declara “Fica oficializada e discriminada “Travessa Oleno
Machado de Arruda”, a um logradouro público existente no Bairro do Iperó neste
município e dá outras providências”, conforme leitura da matéria realizada no expediente da
Sessão Ordinária realizada na Casa no dia 02 de Junho de 2014 e verificando uma vez mais que
ninguém desejou usar a palavra para discussão, colocou referida matéria em votação, sendo
aprovada por unanimidade; 5ª.) Em seguida dando prosseguimento nos trabalhos, o Senhor
Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei que recebeu o nº. 032/2014, de 28 de Maio
de 2014, matéria de iniciativa da presidência da Casa Vereador João Engenheiro que assim
declara: “Fica oficializada e discriminada “Rua Olga Barbosa Mori”, a um logradouro
público existente no distrito do Porto neste município e dá outras providências”, conforme
leitura da matéria realizada no expediente da Sessão Ordinária realizada na Casa no dia 02 de
Junho de 2014 e verificando uma vez mais que ninguém desejou usar a palavra para discussão,
colocou referida matéria em votação, sendo aprovada por unanimidade; 6ª.) Em seguida dando
prosseguimento nos trabalhos, o Senhor Presidente colocou em discussão o Projeto de Lei que
recebeu o nº. 033/2014, de 03 de Junho de 2014, matéria de iniciativa do nobre
Representante do Executivo Municipal que “Dá nova redação aos artigos 1º. e 3º. da Lei
nº. 1.678, de 05 de novembro de 2012 e dá outras providências”, conforme leitura da
matéria realizada no expediente da presente sessão e verificando uma vez mais, que ninguém
dos Senhores Vereadores desejou usar a palavra para discussão, colocou referida matéria em
votação, sendo aprovada por unanimidade; 7ª.) Finalmente encerrando a Ordem do Dia, o
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Senhor Presidente colocou em discussão, o Requerimento de Informação que recebeu o nº.
031/2014, cuja matéria é de iniciativa da nobre Vereadora: Drª. Suzete Magali Mori Alves,
conforme leitura da matéria realizada no expediente da presente Sessão e confirmando uma vez
mais, que nenhum dos Senhores Vereadores desejou usar a palavra para manifestação, colocou
referida matéria em votação, sendo aprovada por unanimidade; Esgotada a pauta e confirmando
a existência de tempo disponível, o Senhor Presidente deu sequencia nos trabalhos e franqueou
a palavra e a Tribuna da Casa, para o Vereador que dela desejasse fazer uso para saudação,
explicação pessoal e considerações finais, da palavra fazendo uso os seguintes Vereadores:
João Abílio Quevedo, que requereu constasse em ata o pronunciamento do colega vereador
João Siqueira, requereu ainda que fosse aberta uma C.I. para investigação da denúncia do
Vereador João Manoel de Siqueira contra a escolinha de futebol do município e solicitou
finalmente, que a Mesa estudasse a possibilidade de reabrir a C.I. contra o Senhor Prefeito
Municipal de Capela do Alto; Drª. Suzete Magali Mori Alves, que falou que apesar do nobre
Vereador João Siqueira ter se manifestado contrário a C.I. contra o Senhor Prefeito, prevalece
o respeito que o Plenário deve levar em consideração ao nobre Vereador; João Manoel de
Siqueira, que durante seus comentários, falou sobre a sua preocupação política no município;
Rodrigo H.S. de Oliveira (Loló) que disse ao tecer seus comentários, que os vereadores estão
fazendo a sua parte, precisa também que o Senhor Prefeito faça a parte dele; Felipe Simões de
Almeida, disse que o caso C.I. nesta Casa está saturado e que lamenta essa discussão que não
leva a lugar nenhum e que no exercício da função que exerce no Legislativo, ele e o colega
Vereador Tonico, conquistaram a vinda do asfalto para o Bairro Higino Moreira; Reginaldo
da Silva (Tonico), por sua vez também se manifestou, dizendo do orgulho sentido ao
conquistar a pavimentação asfáltica para o Bairro Higino Moreira e o Vereador Célio Cleto,
que aproveitou a oportunidade para parabenizar os colegas Vereadores Felipe e Tonico, pela
conquista do asfalto para o importante bairro nesta localidade; Em seguida, tendo verificado o
Senhor Presidente que ninguém mais desejava manifestar-se e nada mais havendo a tratar na
presente Sessão, 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 aos Senhores visitantes que compareceram para prestigiar os trabalhos que foram
realizados pela Casa, pedindo que retornem sempre nas Sessões costumeiras que aqui são
realizadas todas as segundas - feiras, acompanhando de perto o exercício de cada Vereador; Por
fim, agradeceu os Senhores internautas e a visita da guarda civil municipal que a nosso convite
compareceu para maior segurança dos trabalhos que foram realizados na Casa, aos alunos e
professores para que sempre voltem a nos prestigiar 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, especialmente o nobre Senhor
Prefeito Marcelo Soares da Silva, que completou mais um ano de vida nesta data,
apresentando a ele e à todos os demais, os mais sinceros desejos de parabéns e em nome do
bondoso “Deus”, declarou às vinte e uma horas e cinco minutos, encerrada a presente
Sessão, da qual para constar eu, Lígia Fabíola Bottini de Paula – Vereadora Primeira
Secretária, 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.
A presente ata foi retificada, nos termos requeridos pelo nobre Vereador João Abílio
Quevedo, constando no texto da presente, o seguinte trecho do pronunciamento do
Vereador João Manoel de Siqueira durante o uso da Tribuna:
Agora voltando a falar da CPI, no caso aí se é tão grave assim gente, CPI ou CI seja lá o que for
o Vereador, diz que eu não sei, eu sei demais da conta viu, se engana aquele que pensa que eu
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não sei; quando se fala lá se é tão grave assim, nós podemos averiguar, podemos averiguar se
agente errô, vamos ver onde está o erro, ninguém entendeu o que eu quis dizer na época, eu só
não quis aprová porque não adianta aprová se não demos o direito de defesa, até eu questionei
com a nobre colega que me xingô mais eu perdoo ela né (olhando para a vereadora Drª. Suzete), é
então é o seguinte: Vossa Excia sabe muito bem que o direito de defesa , se não der o direito de
defesa, não tem consistência né, Vossa Excia sabe muito bem disso, então foi isso que eu fiz,
não demos o direito de defesa para ele mais depois lendo no jornal aqui, eu tive lendo um jornal
que diz assim o prefeito falou bem assim: teve um jornalista que fez assim, quantas indicações
Senhor Prefeito dos Vereadores que se dizem poucos atendidos e o que o Senhor diria, preste
bem atenção, os Senhores querem fazer justiça diz ele aqui: é oportuna a questão e mais uma
vez falo agora publicamente, que o que há são uns interesses, isso aí que pesou e em nome do
Legislativo em trabalhar pelo Executivo, dizer depois eu não barganho com qualquer político,
já deixei bem claro isso, tá escrito aqui no jornal eu vou pular porque o tempo tá curto, eu não
vou falá tudo que tá aqui não, diz aqui que o prefeito fica bem claro aqui que a discussão existe
e tenho gravado e registrado todos os momentos que adentrei as dependências da Câmara
Municipal, muito gentilmente atendido, porém o resultado final de cada discussão são diversas,
porque normalmente aí vem o que eu vou falar agora, são alguns Vereadores que se colocam
em seus interesses particulares e não coletivo é o que diverso de sua função certo, então
enquanto o Vereador procura o interesse próprio aí dá no que deu com mais um detalhe, isso
que tá escrito que os Senhores viram escrito, os Senhores já viram dizer que o papel aceita
tudo, minha gente, eu tenho uma indústria que dá emprego para setenta pessoas fiquei sabendo
hoje, fiquei contente e preocupado é claro, mais tá dando setenta pessoas só que tem um
detalhe: Se forem procurar João Manoel de Siqueira lá, vocês não vão achar, eu sô quase o
dono, eu só não digo que sou dono, porque tenho sócio; Agora eu não sou obrigado a acreditar
que alguém não seja sócio para entrar e querer ganhar dinheiro da Prefeitura, para querer uma
“teta” aí na Prefeitura então, esse jornal aqui, dá sustentação pra tudo que foi minha ideia de
falá certo, agora toda pessoa que tenta ganhá meu voto com chantagem, eu vejo a pessoa como
é uma flor que não se cheire sim, porque eu não admito chantagem de jeito nenhum; Bem, eu
acho que esse assunto já foi por demais certo por demais e é discutido e volto a refletir, se
houve erro sim, existe jeito sim de discutir, num, num..pode tá tranquilo, é igual o caso por
exemplo, vou dar mais um exemplo para os Senhores: esse caso vou explicar num pequeno
detalhe para os Senhores me ajudarem raciocinar, o prefeito ganhou uma industria que vai dar
emprego para mil e tantos muito bem, eu concordo, só até falei pro nobre colega Vereador, ele
concordou comigo, só que a prefeitura para fazer a limpeza do terreno, é muito lógico e
evidente eu tô de acordo mas, quando a prefeitura faz terraplanagem que nem tá fazendo, tem
alguma coisa que eu acho que não tá certo, mas também não vou dar certeza que não tá certo,
porque eu não conversei ainda, mas até conversei com o nobre colega e agente vai conversar
isso aí e vai ser resolvido, então não adianta por exemplo chorá o leite derramado, até falo pro
nobre colega João Abilio, se Vossa Excia quiser reabrir de novo a C.I., eu concordo mas desde
que dê o prazo para o Prefeito se defender, aí nós não vamos ficar com a consciência pesada,
acho que não tem que falar mais nada sobre isso aí certo, porque chorá o leite derramado num
vai adiantá nada e os Senhores que vieram aqui pra escutá a respeito disso, reflitam um
pouquinho e os Senhores vão ver que eu tenho razão de tudo isso aí certo, não que eu teja
apoiando o prefeito, eu prá mim, é o seguinte: qualquer coisa que não seja claro e bem
esclarecido, eu não sou obrigado apoiá certo, isso vai apontá o que tá acontecendo agora e vai
acontecer sempre isso aí; eu creio que os Senhores deve ter entendido direito , espero também
que os internautas que eu tenho uma confiança legítima nos internautas pra fazer uma ligeira,
um ligeiro juízo disso aí e que vai eu tenho a certeza que vô ficar com a razão. Senhor
Presidente muito obrigado pelo tempo excedente e eu creio que ficou mais ou menos
equilibrado o tempo, muito obrigado.
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