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Aos vinte e nove dias 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 Vigésima 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, 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 sequência nos trabalhos e solicitou ao nobre Vereador: Célio Cleto, que procedesse a leitura
do trecho bíblico escolhido (Mateus - capítulo 8, versículos do 18 ao 22) 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: Nelsi Pinheiro Ribeiro Santos, Natan Augusto
Ribeiro e Célia de Jesus Machado, o que de pronto foi atendido por todos os presentes; Em
seguida dando continuidade nos trabalhos, o Senhor Presidente atendendo ao próximo item 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, conforme publicação já anunciada no início dos trabalhos,
especialmente os ofícios, requerimentos, respostas de requerimentos, indicações e
documentos que foram protocolados durante a semana na Secretaria do Legislativo Municipal,
especialmente o Termo de Denúncia cumulada com Pedido de Cassação de Mandato,
requerida pelo Senhor Marcelo Soares da Silva - Prefeito Municipal juntamente com o
munícipe Eugênio Pereira de Brito, cujo procedimento foi prontamente atendido pelos nobres
Vereadores; Procedidas referidas leituras com maior ênfase aos Requerimentos e Indicações de
iniciativa dos Senhores Vereadores da Casa e ao Termo de Denúncia protocolado na Casa, 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; Em seguida, deu sequência ainda 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 Sessão, conforme leituras anteriormente realizadas, recomendando para que
fossem breves em seus pronunciamentos, da palavra fazendo uso os seguintes Vereadores: João
Abílio Quevedo, que inicialmente desejou boa noite à todos e disse que não pretendia comentar
sobre o projeto de sua iniciativa, mas agradeceu a reunião realizada com o Secretário da Educação
Senhor Vanilton Machado, dizendo que foi muita produtiva e também a outras pessoas que o

procuraram para manifestar à respeito do projeto, acrescentando que é isso que todo mundo espera
da comunidade e do empenho desta Câmara de Vereadores para que sempre haja transparência;
Continuando o seu pensamento, deixou bem claro ainda, que o projeto aprovado pela casa, é bem
diferente do que está acontecendo na mídia, sugerindo a administração, quando houver outra
oportunidade de ter audiência pública, que seja bem divulgado pois muitos pais reclamaram da
falta de divulgação dessa audiência; Disse finalmente, que ficou muito triste quando soube que o
Bispo Diocesano Dom Gorgônio, encaminhou uma carta ao Senhor Prefeito tratando do assunto
de identidade de gênero e que o assunto comentado no documento, não foi repassado à esta
Câmara de Vereadores que também tinha grande interesse na discussão do assunto; Finalizou seu
pronunciamento, acrescentando ainda que o Projeto de Lei que foi analisado nesta Câmara, foi
protocolado na casa de última hora e por isso não teve tempo de comunicar os demais Vereadores
para refletir sobre o seu conteúdo antes do debate final; Drª. Suzete Magali Mori Alves, que
inicialmente cumprimentou à todos desejando as boas vindas a esta Casa de Leis e aproveitou a
oportunidade, para justificar os requerimentos de sua iniciativa que foram lidos no expediente da
presente Sessão, dizendo tratar-se de assuntos ligados aos funcionários que estão trabalhando no
município em desvio de função, prejudicando os servidores concursados que ficam impedidos de
tomar posse dos cargos, citando exemplos de tratoristas e motoristas de caminhão cujas funções
são ocupadas por ajudante geral e sobre o pedido de requisição de cópias de processo licitatório
realizado pela administração, justificando que outras respostas iguais as que normalmente chegam
aos requerimentos concedendo vistas no processo, não são nem serão mais o suficiente,
acrescentando que de agora em diante, deseja o fornecimento de cópias para vistoria de todos os
vereadores, manuseio e arquivo na Secretaria desta Casa de Leis, concluindo que se não for
atendida como deseja nos requerimentos, tomará as providências cabíveis para que o atendimento
seja completo; Em seguida, verificando o Senhor Presidente que ninguém mais dos Senhores
Vereadores desejou usar a tribuna para comentários sobre as matérias protocoladas e lidas
conforme costume, deu continuidade na Sessão, considerando as matérias lidas devidamente
deliberadas de acordo com as normas regimentais; Na sequência dos trabalhos, tendo constatado a
inexistência de inscrições de Vereadores para tratar de outros assuntos de acordo com as normas
regimentais da casa, passou imediatamente ao ítem seguinte de suas anotações e anunciou a
seguinte pauta para a Ordem do Dia: 1ª.) Colocou primeiramente em discussão, a ata da décima
nona Sessão Ordinária realizada na Casa no dia 22 de Junho de 2015, devidamente digitada e
analisada pelos Membros do augusto Plenário e verificando que nenhum dos Senhores Vereadores
desejou usar a palavra para discussão, colocou referida matéria em votação, sendo aprovada por
unanimidade; 2ª.) Em seguida, tendo passado ao próximo ítem, colocou em discussão, o
Requerimento de Informação que recebeu o nº. 036/2015, de iniciativa da nobre Vereadora
Drª. Suzete Magali Mori Alves, conforme leitura da matéria realizada no expediente, usando
a palavra para discutir a matéria somente a nobre Vereadora autora da matéria, que mais uma vez
argumentou os assuntos por ele tratados nos requerimentos, que são questões de responsabilidade
da atual administração, que vem deixando a desejar como por exemplo no assunto da creche do
idoso abordado pela munícipe Joana quando usou o microfone desta Casa de Leis; questões sobre
a creche do Cercadinho que está tomada de mato; questões sobre os brinquedos do lado da lagoa
que estão esquecidos no tempo e enferrujados, trazendo perigo para as crianças que inocentemente
brincam no local; Ninguém mais desejando usar a palavra para discussão, colocou referida
matéria em votação, sendo aprovada por unanimidade; 3ª.) Em seguida, dando prosseguimento nos
trabalhos, o Senhor Presidente colocou em discussão, o Requerimento de Informação que
recebeu o nº. 037/2015, de iniciativa da nobre vereadora Drª. Suzete Magali Mori Alves,
conforme leitura da matéria realizada no expediente e tendo verificado que nenhum dos
colegas Vereadores desejou usar a palavra para discutir a matéria, colocou-a em votação, sendo
aprovada por unanimidade; 4ª.) Em seguida, dando prosseguimento nos trabalhos, o Senhor
Presidente colocou em discussão o Requerimento de Informação que recebeu o nº. 038/2015,

cuja matéria foi de iniciativa da nobre vereadora Lígia Fabíola Bottini de Paula, conforme
leitura da matéria realizada no expediente e tendo observado uma vez mais que nenhum dos
Senhores Vereadores desejou usar a palavra para discussão, colocou referida matéria em votação,
sendo aprovada por unanimidade; 5ª.) Na sequencia ainda dos trabalhos, o Senhor Presidente
colocou em discussão, o Projeto de Lei de iniciativa do Executivo Municipal, que recebeu o nº.
013/2015 que “Dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o
exercício de 2016 e dá outras providências”, conforme leitura da matéria realizada no
expediente da Sessão Ordinária realizada na Casa no dia 04 de Maio de 2015, sendo nesse
momento anunciado pelo primeiro Secretário, que foi apresentado por unanimidade dos Senhores
Vereadores, uma proposta de emenda supressiva ao mencionado Projeto de Lei, cujo texto da
proposta foi lido perante à todos, conforme solicitação do Senhor Presidente; Após a leitura, o
Senhor Presidente primeiramente colocou a proposta de emenda em discussão que seguida de
votação, foi aprovada por unanimidade; 6ª.) Aprovada a Emenda, o Senhor Presidente
imediatamente colocou em discussão, o mencionado Projeto de Lei devidamente acompanhado da
emenda aprovada e tendo verificado uma vez mais que nenhum dos Senhores Vereadores desejou
usar a palavra para discussão, colocou referido projeto em votação, sendo aprovado por
unanimidade; 7ª.) Finalmente encerrando a Ordem do Dia, o Senhor Presidente colocou em
discussão o Termo da Denúncia cumulado com pedido de cassação contra o Vereador Célio
Cleto, conforme leitura da matéria realizada no expediente da presente Sessão, usando a palavra
para discussão, os seguintes Vereadores: Drª. Suzete Magali Mori Alves, que iniciou o seu
pronunciamento, dizendo quem não se lembra dos comentários do Senhor Prefeito quando junto
ao Senhor Eugênio disse que era um Senhor de setenta anos, que não sabia o que estava fazendo
e engraçado como aprendeu rápido e agora sabe, assinando o documento denegrindo a imagem do
colega Vereador; É lamentável continuou a justificar a nobre Vereadora pois, até um Boletim de
Ocorrência o autor dos fatos orientado pelo advogado do Senhor Prefeito registrou, deixando
ainda mais clara a manipulação e o desespero do Senhor Prefeito em desejar vingar a atitude,
tentando prejudicar o vereador Célio Cleto; A Vereadora concluiu sua discussão perante o caso
dizendo, que o Senhor Eugênio não é uma pessoa séria, pois veio aqui na Câmara e protocolou
um documento que ele portava, sendo extremamente verídica essa afirmação, pois as câmeras
instaladas no prédio da Câmara, registrou todo esse procedimento, não restando mais dúvidas;
Quanto ao boletim de ocorrência que foi registrado, não representa nada pois sabe-se que só terá
efeito, após o inquérito se for aberto; Soube ainda a existência de relatos, de que a comissão eleita
para apurar os fatos, está causando despesas cujo recursos, poderiam ser usados em outros setores
a bem do município mas, frisou que a comissão, foi formada de acordo com as normas desta Casa
de Leis e se existiu irá até as últimas consequências para apurar a verdade; Não se pode confundir
coisa séria com atitude medíocre, como fez o denunciante que desejou o acontecimento e depois
procurado pelo Senhor Prefeito, voltou atrás; isso é muito feio e ridículo é bom que o Senhor
saiba Senhor Eugênio e com certeza a comissão vai apurar a verdade do que aconteceu finalizou;
João Manoel de Siqueira, que inicialmente cumprimentou mais uma vez à todos e disse que não
conhece o denunciante somente o viu por duas vezes entrar nesta Câmara de Vereadores; Quanto
ao caso da denúncia havida, disse que vê a coisa como dois pesos e duas medidas pois quando a
acusação é contra o Senhor Prefeito, o homem tem setenta anos e é um coitadinho mas quando, a
acusação pesa contra um Vereador aí sim ele é íntegro de modo que o assunto, está mais
parecendo uma forma de tentar tirar de foco a empresa DDR que ficou de certa forma
comprometida com a Administração Municipal; Outra coisa que ficou estranha, é que ele firmou
uma certidão pública dizendo que desconhecia o assunto narrado na denúncia e isso é muito sério,
porque ele não pensou nas consequências que essa decisão poderá jogar ele na fogueira; Concluiu
seu pronunciamento, pedindo aos colegas Vereadores que rejeitasse o pedido pois é a moral da
Câmara que agora está em jogo e embora respeitasse a opinião de todos, achava que o bom senso
naquele momento, era a reprovação do pedido; Felipe Simões de Almeida, que inicialmente

cumprimentou mais uma vez à todos e requereu com urgência ao Senhor Presidente, para que
fosse formada uma comissão à fim de modificar urgente o Regimento Interno desta Casa de Leis,
para adequá-lo de acordo com as alterações que surgiram na vida do município que continua o
mesmo desde sua existência; não é possível acatamento e recebimento de matérias para que o
Legislativo tenha que tomar decisão imediata como foi o caso da denúncia contra o Senhor
Prefeito e hoje novo documento de denúncia contra Vereador, protocolado na véspera da Sessão;
Esse procedimento é ilegal e incorreto, pois os denunciados não tiveram direito a um prazo para ao
menos tomar ciência das ocorrências que lhes dizem respeito; hoje são eles, amanhã poderá ser
qualquer um de nós, portanto colegas Vereadores, solicito Senhor Presidente para que o Senhor
estude com carinho essa mudança e conte desde já com nosso apoio; Com relação a denúncia
contra o colega Vereador Célio, comunicou a abstenção do voto; Ninguém mais desejando
discutir a proposta, o Senhor Presidente colocou referida matéria em votação, sendo rejeitada por
seis votos contrários, um voto à favor do nobre Vereador João Abílio Quevedo e quatro
abstenções sendo elas dos Vereadores: Felipe Simões de Almeida, Giovani Antonio Menck,
Reginaldo da Silva – Tonico e do denunciado Célio Cleto; De posse desse resultado,
comunicou à todos o encaminhamento da matéria para que fosse arquivada obedecendo os termos
regimentais da casa;
Esgotada a pauta e havendo tempo disponível, o Senhor Presidente ainda franqueou a palavra e a
Tribuna da Casa, ao Vereador que dela desejasse fazer uso para saudações e consideração final,
tendo da palavra feito uso os seguintes Vereadores: João Abílio Quevedo, que aproveitou a
oportunidade para justificar o seu voto favorável a acolhida da denúncia; Célio Cleto que
aproveitou a oportunidade para agradecer a votação sobre a matéria que pedia sua cassação e
inconformado com o pedido disse, que os fatos existem e são verdadeiros e só apurar e que os
Vereadores estão nesta Casa, para realmente fiscalizar as atitudes do Senhor Prefeito e não para
ficar dormindo ou bebendo água; Quanto a atitude do cidadão que denunciou e voltou atrás, disse
não ser ele homem de palavra pois tem testemunhas que viram o compromisso que assumiu antes
de protocolar o documento na Secretaria da Câmara e isso vai ainda ser apurado; Disse ainda que
esse Senhor está perdido pois uma hora diz que assina e assume o que fez; Em outro momento,
volta atrás dizendo que não sabia o que estava assinando, mais parecendo uma brincadeira de
moleque para quem tem setenta anos, essa é a verdade finalizou o Vereador com o pedido de
desculpas pelo desabafo e agradecendo à todos pelo apoio recebido e Drª. Suzete Magali Mori
Alves, que aproveitou também a oportunidade, para agradecer à todos que acompanham as nossas
Sessões e aos colegas Vereadores pela oportunidade de mostrar mais uma vez que a justiça nesta
Casa prevaleceu; o Senhor foi derrotado referindo-se a denúncia de co-autoria do prefeito
Marcelo; Com relação a Câmara de Vereadores, disse estar muito satisfeita e sentir-se honrada
por fazer parte dela juntamente com os colegas Vereadores, frisando uma vez mais que felizmente
a justiça prevaleceu; Ninguém mais desejando manifestar-se, o Senhor Presidente tendo verificado
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 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 Servidores Municipais, o Servidor da Casa Senhor
Antonio Aurilo Moreira e o nobre Vereador: Giovani Antonio Menck que aniversariam no dia
dois e no dia quatro do corrente mês, apresentando em nome da Casa, os mais sinceros desejos

de parabéns e em nome do mesmo pai Celestial, declarou às vinte e uma horas e quinze
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.

