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13ª. Legislatura
2ª. Sessão Legislativa
24ª. Sessão Ordinária
08 de Setembro de 2014

Aos oito dias do mês de Setembro 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 Vigésima Quarta Sessão Ordinária da Segunda Sessão Legislativa, Décima
Terceira Legislatura. Feita a chamada e registrando-se somente a ausência justificada do
nobre Vereador Rodrigo Hernandes Sales de Oliveira (Loló), 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:
Marcão - ex. prefeito do município de Iperó; Benedito Eleutério da Mota - ex. Vereador
da Casa; Alunos da ETEC; Henrique Leme - Presidente da APAE; Senhor Marcelo
Soares da Silva - DD. Prefeito Municipal de nosso município, Servidores Públicos
Municipais; Funcionários da Casa; Senhores, Senhoras, Jovens e Crianças; Composta a
Mesa, o Senhor Presidente, deu continuidade nos trabalhos da presente Sessão e prosseguiu
apresentando à todos os presentes, as matérias que constavam para serem apreciadas na pauta
da noite, conforme cópia do documento que encontrava-se afixado no local de costume desta
Casa de Leis; Em seguida, comunicou que em razão da ausência por motivo justificado do
nobre Vereador Rodrigo Hernandes Sales de Oliveira (Loló), o qual é presidente da
Comissão de Justiça e Redação e devido a ausência de parecer da citada Comissão nos
projetos de Decretos Legislativos 10, 11 e 12/2014, a apreciação das referidas matérias, não
poderão ser realizadas pelo Plenário da Casa, sob pena de nulidade, ficando dessa forma e
consequentemente sobrestadas as demais matérias constantes da pauta da Ordem do Dia; Na
sequencia deu prosseguimento nos trabalhos, solicitando ao nobre Vereador: Célio Cleto, que
procedesse a leitura do trecho bíblico escolhido (Mateus, capítulo 1, versículos do 1 ao 23) 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: Maria Francisca de
Almeida, Ademir Machado e o saudoso amigo conhecido Celso do PT, 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 do Legislativo Municipal, especialmente os ofícios e comunicados, que deram
entrada na Secretaria da Casa e foram protocolados durante a semana, cujo procedimento
foi prontamente atendido por ambas Vereadoras; Procedidas referidas leituras conforme
solicitado, o Senhor Presidente franqueou a palavra e a Tribuna da Casa, aos Senhores
Vereadores para nesse momento, especificamente discorrerem com explicações e
justificativas sobre as matérias apresentadas conforme leituras, recomendando para serem
breves em seus pronunciamentos e verificando a ausência de pronunciamentos, observou o
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silêncio do augusto Plenário, considerando as matérias lidas deliberadas. Na sequencia da
pauta, deu continuidade nos trabalhos, franqueando a palavra e a Tribuna da Casa, quebrando o
protocolo e com permissão do Plenário, aos Senhores Marco Antonio - ex. prefeito do
município de Iperó que pela ordem: teceu elogios aos Vereadores e ao Senhor Prefeito
Marcelo, pela incansável busca de recursos para o município de Capela do Alto e ao Exmo.
Senhor Marcelo Soares da Silva – DD. Prefeito Municipal de nosso município, que iniciou
seu comentário, procedendo o protocolo e a entrega parcial dos documentos da empresa True,
solicitados pelos Vereadores desta Casa de Leis e justificou que os demais documentos, ainda
não foram entregues, por falta de assinatura do responsável da Empresa e que no mais tardar
até 5ª. (quinta) feira próxima, estará protocolando o restante do documento; aproveitou ainda a
oportunidade e apresentou mais de 15 (quinze) produtos que são fabricados pela “Empresa
True North”, para que os presentes degustassem; finalizando seus comentários, pediu ao
Senhor Presidente que se tudo tivesse ok! com os projetos da empresa e em estudo pela casa,
para se possível que as matérias entrassem em pauta na próxima Sessão; Em seguida aos
pronunciamentos das nobres autoridades, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos
Senhores Vereadores, conforme inscrição no livro de protocolos, da palavra fazendo uso, os
seguintes Vereadores: Josué Corrêa - Meneguetti, que iniciou seus comentários falando da
reunião proveitosa que foi realizada com o Secretário da Segurança Pública do Estado de
São Paulo; sobre a Copa Chuts Sports e sobre a postagem que o Senhor Prefeito
maldosamente fez no “face book”, denegrindo a imagem dos Senhores Vereadores; finalizou
seus comentários, procedendo uma pergunta ao Senhor Prefeito Marcelo, indagando de sua
pessoa, quem seria contra a instalação da empresa “True” em nosso município, dizendo que
não existe razão para quem quer que seja ser contra a vinda da empresa e que esta Casa de Leis,
apenas solicitou documentos para checar a idoneidade da Empresa; João Manoel de Siqueira,
que iniciou seu comentário agradecendo o Senhor Marcos (ex. prefeito de Iperó) pela visita
em nossa Casa; ressaltou ainda, os grandes incentivos conseguidos junto à Secretaria da
Segurança Pública e junto ao Quartel general da PM, durante a visita que realizaram
recentemente; comentou sobre a lamentável polêmica que surgiu em virtude da postagem por
parte do Senhor Prefeito Marcelo no “face book” e finalizou, convidando à todos os
presentes, que sempre retornem em nossa Casa, para assistirem as Sessões e os debates que
aqui ocorrem, destacando o esforço de cada Vereador; João Abilio Quevedo, que iniciou seus
comentários falando da reunião havida com o Secretário da Segurança Pública do Estado de
São Paulo, dizendo ter sido muito proveitosa; Disse ainda ao Senhor Prefeito Senhor Marcelo
presente na oportunidade, que em nenhum momento foi questionado a vinda da empresa para
Capela do Alto pelo contrário, tem curiosidade para agendar uma visita a empresa, à fim de
conhecer como funciona o processo de produção dos gêneros alimentícios, que foram trazidos
nesta Casa para conhecimento de todos; falou ainda sobre as injustiças que estão sendo feitas
com os Senhores Vereadores, nas redes sociais da internet, endossando a comentário do colega
Vereador Meneguetti dizendo, que ninguém é contra a vinda da Empresa para Capela do Alto,
porque tem a certeza que vai ser extremamente útil principalmente para os jovens residentes no
município e que portanto as coisas se tornam muito simples, é só cumprir a Lei; finalizando,
disse que acredita no potencial e na idoneidade da empresa Trio e que tem a certeza que sua
instalação nesta localidade, é o começo do progresso de nosso município; Lígia Fabíola
Bottini de Paula, iniciou seus comentários, falando da evolução do ex. prefeito Marcos da
cidade de Iperó, agradecendo-o pela visita em nossa casa e parabenizando pelo poder e
capacidade do ex. prefeito, quando em pleno exercício da função naquele município; seguindo
seus comentários, parabenizou e agradeceu os colegas de Plenário pela explanação sobre a
empresa Trio, em avançada preparação para instalar-se em nosso município; disse ainda que
lamenta os comentários surgidos nas redes sociais por parte do Senhor Prefeito, criticando o
Legislativo Capelense, esclarecendo que ao contrário do que disse o Executivo, ela usa os
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recursos das redes sociais, para recorrer e atender os pedidos dos munícipes, dentro do que
estão precisando; Lamentou o descaso por parte do Executivo, feito a ela e ao colega Vereador
João Abílio, quando não puderam auxiliar a Administração na área de cada um; finalizando,
falou sobre a falta de atendimento que tem testemunhado e que vem acontecendo no PS da
Unidade Mista de Saúde local, sendo interrompida pelo colega João Abílio, que pediu aparte
e sendo concedido, disse que a intenção dele e da colega Vereadora Lígia, de fato era continuar
auxiliando a administração exercendo um trabalho voluntário, sendo que essa afirmação, teve o
incondicional endosso da nobre Vereadora, que disse ser exatamente o que o nobre colega
expôs; Ninguém mais desejando usar a palavra para manifestação, o Senhor Presidente deu
sequência nos trabalhos e tendo certificado a ausência de outros pedidos para uso da tribuna,
passou adiante anunciou a pauta e passou a discorrer sobre a seguinte Ordem do Dia: 1ª.)
Procedeu primeiramente, a seguinte observação com relação aos Projetos de Decretos
previstos para votação durante a Sessão: Compulsando os autos dos Projetos de Decretos
Legislativos 010, 011 e 012/2014 previstos para análise e votação nesta oportunidade, verificase a falta de Parecer da Comissão de Justiça e Redação, requisito esse que impede a deliberação
das matérias na presente Sessão. O artigo 300 do Regimento Interno desta Casa de Leis, dispõe
que “Não se votará proposição sem que tenha ela se submetido à tramitação regimental
prevista, sob pena de nulidade do ato”; Diante do exposto e ante a expiração do prazo para a
apreciação dos Decretos Legislativos nºs. 10, 11 e 12, as demais matérias ficam sobrestadas
até a apreciação dos referidos Decretos Legislativos”; 2ª.) Diante dessa observação que
declarou prejudicado o andamento das discussões das demais matérias previstas para
apreciação na pauta da noite, o Senhor Presidente, somente reiterou as suas declarações com os
avisos de praxe; Esgotada a pauta e havendo tempo disponível, o Senhor Presidente ainda deu
sequencia nos trabalhos e franqueou a palavra e a tribuna da casa, ao Vereador que dela
desejasse fazer uso para saudação, explicação pessoal e considerações finais, da palavra
fazendo uso os seguintes Vereadores: Drª. Suzete Magali Mori Alves e João Abilio Quevedo,
que agradeceram a presença de todos, principalmente das autoridades que compareceram para
prestigiar os trabalhos da casa e reiteraram seus comentários à respeito de tudo que foi
abordado na oportunidade, principalmente dos assuntos relativos a “Empresa Trio North”;
Em seguida, tendo verificado o Senhor Presidente que ninguém mais desejava manifestar-se e
que nada mais havia a tratar na presente Sessão, fez um agradecimento pessoal e particular ao
amigo Marcos - ex. prefeito do vizinho município de Iperó, pela visita deixando esta Casa
sempre de portas abertas para recebê-lo; determinou a remessa das matérias apreciadas e
legalmente aprovadas nesta oportunidade para as providências de estilo da Secretaria,
aproveitou ainda a oportunidade 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, 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 ainda todos os aniversariantes que
completaram mais um ano de vida na vigência deste exercício, especialmente o nobre
Servidor da casa Senhor Edinelson pelo aniversário ocorrido no último dia 04 de
Setembro e todos os outros que aniversariaram nesta data, apresentando em nome da
Casa, os mais sinceros desejos de parabéns e em nome do bondoso “Deus”, declarou às
vinte horas e cinquenta 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.

4

