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13ª. Legislatura
3ª. Sessão Legislativa
21ª. Sessão Ordinária
03 de Agosto de 2015

Aos três dias do mês de Agosto 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 Primeira 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 e ex. autoridades
constituídas presentes, 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 realizado através do Vereador Presidente, este deu
sequência nos trabalhos e solicitou ao nobre Vereador João Manoel de Siqueira, que procedesse
a leitura do trecho bíblico escolhido (Matheus capítulo 14, versículos do 13 ao 21) 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 durante o mês de Julho (mês de recesso da câmara) e recentemente no
município: Gabriel Francisco Pontes, Vicente Ferreira Pinto, Antonio Mestre Severino,
Aparecida de Jesus Vieira Rodrigues, Ondina Rodrigues, Antonio José de Oliveira, Maria
Aparecida de Moraes, Etelvina Gonçalves Pereira e Emilio Ribeiro de Moura, que de pronto
foi atendido por todos os presentes; Em seguida, tendo verificado a presença unânime dos
Senhores Vereadores, solicitou à Secretaria da Casa para colher as assinaturas dos Vereadores
presentes no livro próprio de presenças, cujo procedimento foi imediatamente realizado; 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
formação de Comissão Processante protocolizada pelo Munícipe Marcos Roberto Valencio,
com a finalidade de cassar o mandato político do Senhor Marcelo Soares da Silva - Prefeito
Municipal e ainda dos ofícios, requerimentos, indicações e demais documentos que foram
protocolados durante o mês de Julho (recesso) e 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
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Executivo Municipal, mesmo sabendo que o resultado dessa intermediação, somente depende da
vontade do digno responsável pela Administração Municipal; Isso posto, 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: João Manoel de Siqueira, que inicialmente cumprimentou à todos e
aproveitou a oportunidade para justificar a indicação de sua iniciativa; Argumentou que antes de
apresentá-la, esteve visitando o Ginásio e a aglomeração da água que junta no local a ainda, pode
reparar que o telhado está bastante furado necessitando reparos urgente; Finalmente encerrou seus
comentários, falando da denúncia que foi lida mas, que no seu entender apesar da boa intenção do
denunciante, ela não tem cabimento e por isso a sua opinião, deve ser arquivada; Drª. Suzete
Magali Mori Alves, que inicialmente também cumprimentou à todos e prosseguiu justificando a
sua indicação, dizendo que já faz algum tempo que a mencionada via pública Maria Elza,
encontra-se com um trecho ainda sem a pavimentação asfáltica, prejudicando os moradores das
imediações, que vem prometendo tomar as providências para realizar as benfeitorias, já que esse
procedimento ficou esquecido pela atual Administração; Reportando para outros descasos da atual
administração, relatou um problema com uma munícipe, que não consegue assistência para a sua
filha e quando reclamou para o Dpto de Direção da Unidade Mista, foi destratada pelo Secretário
da Saúde que fez Boletim de Ocorrência e para que a Senhora não tivesse que responder processo,
teve que pagar acordo judicial de prestação de serviços comunitários; finalizou seus assuntos
lamentando toda essa ocorrência e principalmente o sofrimento que essa mãe de família foi
submetida, atribuindo mais uma vez a culpa dessa ocorrência a atual administração; Ninguém
mais desejando se manifestar com relação as matérias apresentadas, o Senhor Presidente
retomando a palavra, deu sequência ainda nos trabalhos e verificando a existência somente de uma
inscrição para uso da palavra e da tribuna da casa, franqueou-a imediatamente ao nobre Vereador
João Manoel de Siqueira, que de posse da palavra, manifestou grande insatisfação com os
seguintes itens até agora esquecidos pela administração, requerendo tomada de conhecimento e
quais as providências que serão tomadas: Construção atrás do ginásio de esportes no centro,
que se encontra parada; Placa do ginásio que está caída e fora do local; Campo de Futebol
do bairro do Cercadinho, que parou na terraplanagem; Obras no Cercadinho do programa
minha casa-minha vida, (várias denúncias de que o emprego de material de má qualidade e
mal feito, as portas das casas estão caindo); Obra da construção do PS junto a Unidade
Mista, cujo prazo já terminou e nem a laje ainda não foi colocada; Obra da escola do
Cercadinho - atrasada; Recinto de Festas do município - está servindo particulares para
confinamento de bois; Obras de escolas paradas; Banheiro público deteriorado; Lixo
acumulado por tudo que é canto da cidade; Criação da taxa CIP e a cidade está no escuro;
máquinas quebradas; casa do cemitério abandonada e espaço reservado para o
estacionamento do cemitério em mau estado de conservação; Reclamação da Merenda
Escolar que vem sendo servida; Transporte escolar irregular; Patrol nova quebrada e
estragada; situação comprometedora dos funcionários públicos; Ginásio do Porto - estrutura
comprometida e por fim, irregularidades na Unidade de Saúde Pública - pacientes que
necessitam de oxigênio domiciliar e não vem sendo atendidos; Tendo o nobre Vereador
encerrado o seu pronunciamento, retomou a palavra o Senhor Presidente e deu sequência nos
trabalhos e 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.) Colocou primeiramente em discussão, a ata da vigésima Sessão Ordinária, realizada na
Casa, no dia 29 de Junho de 2015, conforme matéria prevista para discussão na pauta da
presente Sessão afixada no local de costume e verificando que ninguém desejou usar a palavra
para discutir a matéria, colocou-a imediatamente em votação, sendo aprovada por unanimidade;
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2.) Prosseguindo com os trabalhos, colocou em discussão a ata da Terceira Sessão

Extraordinária, realizada na Casa no dia 13 de Julho de 2015, conforme matéria também
prevista na pauta afixada, para ser analisada na oportunidade e verificando uma vez mais, que
nenhum dos Senhores Vereadores desejou usar a palavra para manifestar - se, colocou referida
matéria em votação, sendo aprovada por unanimidade; 3.) Em seguida ainda, analisando as
propostas previstas para votação, colocou em discussão, o Requerimento de Informação que
recebeu o nº. 039/2015, de iniciativa da nobre Vereadora Drª. Suzete Magali Mori Alves,
conforme leitura da matéria realizada no expediente da presente Sessão e verificando uma vez
mais, que nenhum dos Senhores Vereadores desejou usar a palavra para manifestar-se, colocou a
matéria em votação, sendo aprovada por unanimidade; 4.) Finalmente encerrando a Ordem do Dia,
o Senhor Presidente colocou em discussão, o Requerimento de Formação de Comissão
Processante, protocolizado pelo munícipe Marcos Roberto Valêncio, com a finalidade de
cassar o mandato político do Senhor Marcelo Soares da Silva - Prefeito Municipal, usando a
palavra para discussão, os seguintes Vereadores: Drª. Suzete Magali Mori Alves, que esclareceu
que o pedido do nobre munícipe restou prejudicado, porque não esclarecia devidamente qual era a
pretensão desejada e principalmente porque veio desacompanhada de documentos essenciais e
necessários para instruir o pedido e por isso no seu entender, novo documento com a correta
descrição do fato e instruído de documentos necessários deveria ser protocolado nesta Casa de
Leis para posterior análise do augusto Plenário; João Abílio Quevedo, que também justificou
porque é contrário ao acolhimento da denúncia da forma que foi digitada e protocolada na Casa de
Leis, endossando ainda as palavras da colega Vereadora Drª. Suzete de que a denúncia se tornou
nula, embasado ainda no parecer jurídico da casa quando na acertada conclusão disse, que
faltaram documentos para instruir o pedido o qual pressupõe que sem provas documentais, o
Requerente não está apto a apresentar a denúncia e João Manoel de Siqueira que usando a
palavra mais uma vez, ressaltou que nesta Casa de Leis não há nenhum processo parado e com
relação a denúncia em comento, baseado no parecer jurídico da Casa e nos demais comentários
conforme relatado pelos colegas Vereadores, não resta mais dúvidas que a proposta está nula;
Ninguém mais desejando usar a palavra para discussão, o Senhor Presidente colocou referida
proposta em votação, sendo rejeitada por unanimidade; Diante do resultado da votação, o Senhor
Presidente determinou a Secretaria da Casa para tomar as providências necessárias quanto ao
documento analisado e a procedência de seu arquivamento de acordo com as normas legais;
Esgotada a pauta e tendo o Senhor Presidente verificado a existência de tempo disponível,
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 os seguintes Vereadores: João
Abílio Quevedo, que aproveitou a oportunidade para parabenizar os colegas Vereadores pela
decisão tomada com relação a denúncia e fez breve adiantamento quanto as questões levantadas
pelo colega Vereador João Manoel de Siqueira, informando o colega que todas as obras paradas
no município, são de âmbito federal e que que se encontram nesse estado, por falta de repasse de
verbas do governo federal, com exceção do Portal que é obra do município; Drª. Suzete Magali
Mori Alves, que aproveitou a oportunidade para reiterar o assunto do problema do lixo municipal
e as justas reclamações de nossos munícipes; finalizou dizendo que os munícipes estão cobertos de
razão e que por isso a Câmara de Vereadores vai continuar insistindo nas cobranças junto a
Administração, para acabar esse ponto negativo que tanto deixa feio nossa cidade; Com relação ao
mesmo assunto, manifestou ainda com réplica o nobre Vereador João Abílio, dizendo que o
problema do lixo é lamentável e concordou plenamente com os argumentos defendidos pela
colega Vereadora e Lígia Fabíola Bottini de Paula, que usou a palavra para falar do sofrimento
da população com relação ao lixo domiciliar pois no seu entender, até o horário para deixar o lixo
para ser coletado em frente de casa tem que ser controlado, para não ter que dividir o problema
com os cachorros soltos nas ruas que vem e espalham o lixo por todos os lados; Ninguém mais
desejando manifestar-se, o Senhor Presidente tendo certificado uma vez mais que nada mais havia
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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 colegas
Vereadores: Giovani e Felipe Simões e os Servidores da Casa: Toninho Menck, Dr. Adilson e
Lucinéia, apresentando em nome da Casa, os mais sinceros desejos de parabéns e em nome do
pai Celestial, declarou às vinte horas e vinte e nove 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.

