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Aos sete dias do mês de Abril 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 Oitava 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 nesta noite, em especial as
autoridades presentes: Vereadores, ex. Vereador Benedito Eleutério da Mota, Dr.
Ubirajara Mori – ex. Prefeito de nosso município, Celso do PT, Vereador Rodrigo
Calzzeta do município de Boituva, Membros da Guarda Municipal, Servidores da
Casa, Funcionários Públicos, Senhores, Senhoras, Jovens e Crianças; Composta a
Mesa, em nome de “Deus” o Senhor Presidente, declarou aberto os trabalhos da
presente Sessão e prosseguiu com os trabalhos da noite, solicitando ao nobre Vereador:
João Manoel de Siqueira, que procedesse a leitura do trecho bíblico escolhido (Atos
dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 42 ao 47) 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: Nivaldo Aparecido de Oliveira,
Jefferson Branco de Moraes e José Antunes Fonseca, 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, especialmente o ofício com as respostas de autoria do
Executivo Municipal, aos Requerimentos de iniciativa dos nobres colegas Vereadores
da Casa, que foram aprovados durante as Sessões realizadas na Casa, cujo procedimento
foi prontamente atendido por ambas; Na sequencia, informou ainda à todos, que foram
protocoladas na Secretaria da Casa, 02 (duas) propostas de honrarias para serem
apreciadas e que diante desse procedimento, ficaria nomeada nos termos regimentais da
casa, 02 (duas) comissões formadas pelos nobres Vereadores: João Abílio Quevedo,
Rodrigo H.S. de Oliveira(Loló), Célio Cleto, João Manoel de Siqueira, Drª. Suzete
Magali Mori Alves, Lígia Fabíola Bottini de Paula, Felipe Simões de Almeida e
Giovani Antonio Menck, encarregando-os para sobre as propostas, emitirem seus
respectivos pareceres; Procedida referidas leituras conforme solicitado, o Senhor
Presidente franqueou a palavra e a Tribuna da Casa aos Senhores Vereadores
especificamente para se desejassem, realizar explicações sobre as matérias apresentadas,
recomendando para serem breves em seus pronunciamentos e observando a Presidência,
que ninguém manifestou o desejo de fazer uso da tribuna, passou adiante promovendo
consulta ao Plenário, indagando aos nobres pares, se as matérias lidas e justificadas,
estavam aptas para deliberação e não havendo qualquer manifestação contrária,
considerou-as deliberadas; Em seguida dando prosseguimento nos trabalhos, passou ao

item seguinte da pauta que tratava da concessão da palavra aos Senhores Vereadores
com inscrição prévia para abordagem de temas diversos e verificando uma vez mais,
que não houve inscrições, prosseguiu com os trabalhos anunciou a pauta e passou a
discorrer sobre a seguinte Ordem do Dia: 1.) Colocou em discussão, a ata da sétima
sessão ordinária realizada na casa no dia 31 de março de 2014 e tendo verificado que
ninguém desejou usar a palavra para comentários, colocou referida ata em votação,
sendo aprovada por unanimidade; 2.) Em seguida, dando sequencia nos trabalhos,
colocou em discussão, a Representação por Quebra de Decoro Parlamentar contra
os Vereadores: João Roberto Aparecido de Almeida (João Engenheiro) e Lígia
Fabíola Bottini de Paula, apresentada pelo PV – Partido Verde, que foi protocolada na
Secretaria da Casa, com requerimento para que as denúncias fossem devidamente
apuradas pela Câmara Municipal, ocasião em que o Senhor Presidente esclareceu que,
uma vez aprovada o pedido de instauração de uma CPI - Comissão Parlamentar de
Inquérito para apurar a eventual quebra de decoro parlamentar, será imediatamente
sorteados 03 (três) vereadores entre os desimpedidos, respeitando-se o princípio da
proporcionalidade partidária, para que, em 90 (noventa) dias concluam as investigações
e apresentem o competente relatório final. Esclareceu ainda que, se o pedido de abertura
de uma CPI - Comissão Parlamentar de Inquérito for aprovada pela maioria absoluta do
Plenário, os Vereadores investigados serão imediatamente afastados de suas funções,
tudo como determina o Regimento Interno da Câmara Municipal de Capela do Alto.
Colocando a matéria em discussão e verificando o Senhor Presidente que nenhum dos
Senhores Vereadores desejou usar a palavra, colocou referida matéria em votação,
sendo a mesma Rejeitada por unanimidade, com a abstenção do voto da nobre
Vereadora Lígia Fabíola Bottini de Paula; 3.) Em seguida, dando continuidade na
pauta, o Senhor Presidente colocou em discussão o Requerimento de Informação de
iniciativa da nobre Vereadora Drª. Suzete Magali Mori Alves, que recebeu o nº.
015/2014, conforme leitura da matéria realizada no expediente da presente Sessão e
ninguém desejando da palavra fazer uso, colocou a matéria em votação, sendo aprovada
por unanimidade; 4.) Em seguida, dando continuidade na pauta, o Senhor Presidente
colocou em discussão o Requerimento de Informação de iniciativa da nobre Vereadora
Drª. Suzete Magali Mori Alves, que recebeu o nº. 016/2014, conforme leitura da
matéria realizada no expediente da presente Sessão, usando a palavra para manifestação
os seguintes Vereadores: Drª. Suzete Magali Mori Alves, Josué Corrêa – Meneguetti
e João Manoel de Siqueira; colocada a matéria em votação, foi aprovada por
unanimidade; 5.) Finalmente, encerrando a Ordem do Dia, o Senhor Presidente colocou
em discussão a Moção de Repúdio de iniciativa da nobre Vereadora Drª. Suzete
Magali Mori Alves, contra a atitude tomada pela Administração de fechamento da
Rádio Comunitária Capela FM, conforme matéria lida no expediente da presente
Sessão, usando a palavra para discussão, os seguintes Vereadores: João Abílio
Quevedo, João Manoel de Siqueira e a nobre Vereadora subscritora da iniciativa
Drª. Suzete, que apresenta pedido de retirada da matéria para melhor análise numa
outra oportunidade, cuja solicitação foi analisada e aprovada por unanimidade pelos
membros do Plenário; Esgotada a pauta e havendo tempo disponível, o Senhor
Presidente, franqueou ainda a palavra e a tribuna da casa, ao vereador que dela desejasse
fazer uso para saudação, explicação pessoal e considerações finais, dela fazendo uso os
seguintes Vereadores: Lígia Fabíola Bottini de Paula, que dentre seus comentários,
falou da injustiça da denúncia contra sua pessoa e da pessoa do Senhor Presidente da
Mesa Vereador João Engenheiro; Célio Cleto, João Manoel de Siqueira, que também
se posicionaram contra os termos da denúncia contra os colegas Vereadores,
acrescentando que “esse cara que tentou cassar a Vereadora Lígia e o nobre

Vereador João, é o mesmo que vai na igreja com uma fitinha vermelha amarrada
no pescoço e o que ele está fazendo lá? finalizou o Vereador e Drª. Suzete Magali
Mori Alves; Ninguém mais desejando manifestar-se e nada mais havendo a tratar na
presente Sessão, o Senhor Presidente 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,
especialmente os nobres Vereadores dos municípios de Guarulhos e de Boituva,
recomendando abraços ao povo dos municípios e entregando-os, MAFIFESTAÇÃO
LEGISLATIVA DE BOAS VINDAS pedindo que retornem sempre nas Sessões
costumeiras que aqui são realizadas todas as segundas feiras, à partir das dezenove
horas, à fim de acompanharem de perto os trabalhos da casa e o exercício de cada
Vereador; Por fim, agradeceu a visita da guarda civil municipal que a nosso convite
compareceram para maior segurança dos trabalhos que foram realizados na Casa 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, em nome do bondoso “Deus”, declarou às vinte horas e trinta 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.

