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ATA DA PRIMEIRA (1ª) SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO SEGUNDO (2°) ANO 
LEGISLATIVO DA DÉCIMA SÉTIMA (17ª) LEGISLA TORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PIQUETE, convocada pelo Sr. Presidente através do Oficio Circular nº 01/2018, de 21102/2108, da 
Mesa do Legislativo Piquetense e de conformidade com o disposto no Regimento Interno desta 
Casa de Leis e na Lei Orgânica do Município, para tratar do seguinte assunto: - Escolha dos 
membros da Comissão Processante nº 002/2017. Aos vinte e seis (26) dias do mês de fevereiro do 
ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de dois mil e dezoito (2018), as dezenove (19) 
horas, realizou-se a reunião acima anunciada, com a presença de todos os Senhores Vereadores. Em 
seguida, o Ver. Mário Celso de Santana, Presidente da Câmara convidou os Senhores Vereados a 
ficarem em pé para entoarem o Hino de Piquete. Após a execução do referido Hino, o Sr. Presidente 
disse que em razão do assunto a ser tratado naquela sessão extraordinária que correspondia a 
escolha dos membros da Comissão Processante nº 002/2017, nos termos do que restou decidido 
pelo Douto Juízo da Comarca de Piquete, nos autos do processo nº 1000515-39.2017.8.26.0449, e 
pelo fato de haver sido aquele Presidente o autor da denúncia objeto daquela Comissão Processante, 
se declarou impedido para a direção dos trabalhos, razão pela qual, pediu vênia aos nobres pares 
para se ausentar, bem como, pediu ao Exmo. Sr. Ver. Rómulo Kazimierz Lusczczynsk, Vice
Presidente, que de ora em diante assumisse os trabalhos durante aquela sessão. A seguir, o Ver. 
Santana passou a Presidência ao Vice-Presidente, o qual retomando os trabalhos daquela sessão 
extraordinária, disse que daria sequência à escolha dos Vereadores que iriam compor a Comissão 
Processante. Disse que observaram que para aquela composição, a Câmara iria se utilizar dos 
critérios da proporcionalidade e sorteio, nos termos do que preceituava o artigo 5°, inciso II do 
Decreto Lei 201/67 c/c artigo 58, § 1 ºda Constituição Federal e artigo 30, § 1 ºda Lei Orgânica do 
Município de Piquete. Disse ainda que daquele modo, observando a proporcionalidade e o sorteio, a 
Comissão Processante seria composta por um membro sorteado dentre os quatro Vereadores 
desimpedidos pertencentes ao Bloco Parlamentar (tendo em vista que o Vereador Mário Celso de 
Santana estava impedido de participar daquele sorteio), um membro sorteado dentre os dois 
Vereadores pertencentes ao Partido da República - PR, e um membro sorteado dentre os Vereadores 
pertencentes aos dois partidos PHS - Partido Humanista da Solidariedade e PP - Partido 
Progressista, o qual representaria a minoria. O Sr. Presidente perguntou se existia dúvida ou alguma 
oposição por parte dos Senhores Vereadores com relação a forma que seria processado o sorteio dos 
membros? Não havendo dúvidas, o Sr. Presidente deu sequência aos trabalhos, dizendo que seria 
feito o sorteio do primeiro nome. A seguir, o Sr. Presidente solicitou ao Ver. Rodrigo que se 
dirigisse à mesa para que conferisse e fizesse a leitura das cédulas e respectivos nomes dos quatro 
Vereadores pertencentes ao Bloco Parlamentar que seriam colocados dentro da uma para o sorteio. 
Feita a conferência, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador Rodrigo que rubricasse as referidas 
cédulas e lesse em voz alta os nomes dos respectivos Vereadores, a saber: José Heloizio da Silva, 
Christian Uchoa Pietro, Maria Luiza Moreira Neta Ribeiro e Rómulo Kazimierz Lusczczynsk. Em 
seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador Rodrigo que colocasse as cédulas dentro da uma. 
Em seguida, o Sr. Presidente agradeceu a ajuda do Ver. Rodrigo e, para realizar o sorteio do nome 
referente ao representante do Bloco Parlamentar, solicitou ao Ver. Claudinei Luiz d Moraes que se 
dirigisse à mesa para o sorteio. O Ver. Claudinei tirou uma cédula e o nome sorteado foi do Ver. 
José Heloizio da Silva, o qual prontamente aceitou fazer parte da referida Comissão. Feito o sorteio, 
o Sr. Presidente solicitou ao Ver. Claudinei que conferisse os nomes dos três Vereadores não 

1 sorteados que ficaram dentro da urna, a saber: Christian Uchoa Pietro, Maria Luiza Moreira Neta 
Ribeiro e Rómulo Kazimierz Lusczczynsk. Feito a conferência, o Sr. Presidente comunicou que o 
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primeiro nome sorteado foi do Ver. José Heloizio da Silva. Em seguida, o Sr. Presidente disse que 
fariam o sorteio do segundo nome e solicitou ao Ver. José Heloizio da Silva que se dirigisse à mesa 
para que conferisse e fizesse a leitura das cédulas e respectivos nomes dos dois Vereadores 
pertencentes ao Partido da República - PR que seriam colocados dentro da uma para o sorteio. 
Feito a conferência das referidas cédulas, o Ver. Heloizio leu em voz alta os nomes dos Vereadores, 
a saber: Claudinei Luiz de Moraes e José Donizetti Ribeiro da Silva. O Sr. Presidente pediu ao Ver. 
Heloizio que rubricasse as cédulas e as colocassem dentro da uma para o sorteio. Em seguida, para 
realizar o sorteio do nome referente ao representante do Partido da República, o Sr. Presidente 
solicitou ao Ver. Joaquim Alves da Silva Júnior que se dirigisse a mesa para o sorteio. O Ver. 
Joaquim Alves da Silva Júnior tirou uma cédula e o nome sorteado foi do Ver. Claudinei Luiz de 
Moraes. O Sr. Presidente comunicou que o segundo nome sorteado foi do Ver. Claudinei Luiz de 
Moraes. Feito o sorteio, o Sr. Presidente solicitou ao Ver. Joaquim Alves da Silva Júnior que 
conferisse o outro nome não sorteado que ficou dentro da urna. O Ver. Joaquim Alves da Silva 
Júnior tirou a referida cédula e leu em voz alta o nome do Ver. José Donizetti Ribeiro da Silva. 
Feito a conferência, o Sr. Presidente disse que fariam o sorteio do terceiro nome. A seguir, solicitou 
ao Ver. José Donizetti Ribeiro da Silva que se dirigisse a mesa para que conferisse e fizesse a 
leitura das cédulas e respectivos nomes do Vereador pertencente ao Partido Humanista da 
Solidariedade PHS e do Vereador pertencente ao Partido Progressista que seriam colocados dentro 
da uma para sorteio. Feita a conferência, o Ver. José Donizetti Ribeiro da Silva leu em voz alta os 
nomes dos Vereadores, a saber: Rodrigo Nunes Godoy e Joaquim Alves da Silva Júnior e em 
seguida, o Sr. Presidente solicitou ao referido Edil que colocasse as cédulas dentro da urna para o 
sorteio. Para realizar o sorteio do nome referente ao representante de um dos partidos que 
representava a minoria, o Sr. Presidente solicitou a Vereadora Maria Luiza Moreira Neta Ribeiro 
que se dirigisse a mesa para o sorteio. A Vereadora Maria Luiza Moreira Neta Ribeiro fez o sorteio 
e o nome sorteado foi do ver. Rodrigo Nunes Godoy. Em seguida, o Ver. Rodrigo Nunes Godoy 
disse que devido a compromissos profissionais previamente assumidos abria mão da sua vaga. O Sr. 
Presidente disse que considerando o fato do Ver. Rodrigo Nunes Godoy haver desistido de compor 
a Comissão Processante, fato que levava a abstenção do PHS, fez consignar que cabia ao PP -
Partido Progressista, que possuía um acento naquela Casa de Leis através do ver. Joaquim Alves da 
Silva Júnior, a incumbência de representar a minoria na Comissão nos termos do que preceituava a 
lei, dispensando, assim, em razão daquela excepcionalidade, a realização do sorteio para a escolha 
do terceiro nome, tendo perguntado aos nobres Vereadores se todos estavam de acordo. Como todos 
os Vereadores estavam de acordo e em razão do resultado obtido pelo sorteio a pouco realizado, o 
Sr. Presidente disse que a Comissão Processante seria composta pelos seguintes Vereadores: José 
Heloizio da Silva (do Bloco Parlamentar, Claudinei Luiz de Moraes (do PR) e Joaquim Alves da 
Silva Júnior (do PP). Após a escolha dos Vereadores que iriam compor a Comissão Processante, o 
Sr. Presidente suspendeu a sessão para que os referidos membros pudessem se reunir e escolher o 
Presidente e o Relator, nos termos do que preceituava o artigo 5º, inciso II do Decreto Lei 201/67, 
bem como , para que fosse elaborado o Ato da Mesa, nos termos do que preceituava o artigo 23, 
inciso i da Lei Orgânica do Município de Piquete, assim como o que ficou decidido na r. Sentença 
prolatada nos autos do processo nº 1000515-39.2017.8.26.0449. Decorrido o tempo necessário, o 
Sr. Presidente reabriu a sessão e dando prosseguimento aos trabalhos, solicitou a Senhora 1 ª 
Secretária que fizesse a leitura do Ato da Mesa nº 001/2018. Após a leitura na íntegra do referido 
Ato, não havendo nada mais para ser tratado naquela sessão extraordinária, o Senhor Presidente 
invocando a proteção de Deus, agradeceu a presença de todos os munícipes dando por encerrada a 
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sessão e para constar será lavrada a presente ata que depois de lida e discutida for julgada conforme, 
será aprovada e assinada pelos Senhores Vereadores. Piquete, 26 de fevereiro de 2018. Centésimo 
nonagésimo quinto (195º) ano da Independência, centésimo vigésimo oitavo (128º) ano da 
República e centésimo vigésimo sexto (126º) ano da Emancipação Político-Administrativa de 
Piquete.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- ... -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--

A NETA RIBEIRO (MALU) 

VER.C~HOAP 

VER CLAUDINEI LUIZ 

j_ /f_ ' 
VE~IM ALVES DA SILVA JÚNIOR (JUNHÔ) 

. O DA SILVA (HELOIZIO DOS MARINS) 

VER ROD 
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ATA DA PRIMEIRA (!3) SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO SEGUNDO (2º) ANO 
LEGISLATIVO DA DÉCIMA SÉTIMA (17ª) LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PIQUETE, convocada pelo Sr. Presidente através do Oficio Circular nº 01/2018, de 21/02/2108, da 
Mesa do Legislativo Piquetense e de conformidade com o disposto no Regimento Interno desta 
Casa de Leis e na Lei Orgânica do Município, para tratar do seguinte assunto: - Escolha dos 
membros da Comissão Processante nº 002/2017. Aos vinte e seis (26) dias do mês de fevereiro do 
ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de dois mil e dewito (2018), as dezenove (19) 
horas, realizou-se a reunião acima anunciada, com a presença de todos os Senhores Vereadores. Em 
seguida, o Ver. Mário Celso de Santana, Presidente da Câmara convidou os Senhores Vereados a 
ficarem em pé para entoarem o Hino de Piquete. Após a execução do referido Hino, o Sr. Presidente 
disse que em razão do assunto a ser tratado naquela sessão extraordinária que correspondia a 
escolha dos membros da Comissão Processante nº 002/2017, nos termos do que restou decidido 
pelo Douto Juízo da Comarca de Piquete, nos autos do processo nº 1000515-39.2017.8.26.0449, e 
pelo fato de haver sido aquele Presidente o autor da denúncia objeto daquela Comissão Processante, 
se declarou impedido para a direção dos trabalhos, razão pela qual, pediu vênia aos nobres pares 
para se ausentar, bem como, pediu ao Exmo. Sr. Ver. Rômulo Kazimierz Lusczczynsk, Vice
Presidente, que de ora em diante assumisse os trabalhos durante aquela sessão. A seguir, o Ver. 
Santana passou a Presidência ao Vice-Presidente, o qual retomando os trabalhos daquela sessão 
extraordinária, disse que daria sequência à escolha dos Vereadores que iriam compor a Comissão 
Processante. Disse que observaram que para aquela composição, a Câmara iria se utilizar dos 
critérios da proporcionalidade e sorteio, nos termos do que preceituava o artigo 5°, inciso II do 
Decreto Lei 201/67 c/c artigo 58, § 1° da Constituição Federal e artigo 30, § 1° da Lei Orgânica do 
Município de Piquete. Disse ainda que daquele modo, observando a proporcionalidade e o sorteio, a 
Comissão Processante seria composta por um membro sorteado dentre os quatro Vereadores 
desimpedidos pertencentes ao Bloco Parlamentar (tendo em vista que o Vereador Mário Celso de 
Santana estava impedido de participar daquele sorteio), um membro sorteado dentre os dois 
Vereadores pertencentes ao Partido da República - PR, e um membro sorteado dentre os Vereadores 
pertencentes aos dois partidos PHS - Partido Humanista da Solidariedade e PP - Partido 
Progressista, o qual representaria a minoria. O Sr. Presidente perguntou se existia dúvida ou alguma 
oposição por parte dos Senhores Vereadores com relação a forma que seria processado o sorteio dos 
membros? Não havendo dúvidas, o Sr. Presidente deu sequência aos trabalhos, dizendo que seria 
feito o sorteio do primeiro nome. A seguir, o Sr. Presidente solicitou ao Ver. Rodrigo que se 
dirigisse à mesa para que conferisse e fizesse a leitura das cédulas e respectivos nomes dos quatro 
Vereadores pertencentes ao Bloco Parlamentar que seriam colocados dentro da urna para o sorteio. 
Feita a conferência, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador Rodrigo que rubricasse as referidas 
cédulas e lesse em voz alta os nomes dos respectivos Vereadores, a saber: José Heloizio da Silva, 
Christian Uchoa Pietro, Maria Luiza Moreira Neta Ribeiro e Rômulo Kazimierz Lusczczynsk. Em 
seguida, o Sr. Presidente solicitou ao Vereador Rodrigo que colocasse as cédulas dentro da urna. 
Em seguida, o Sr. Presidente agradeceu a ajuda do Ver. Rodrigo e, para realizar o sorteio do nome 
referente ao representante do Bloco Parlamentar, solicitou ao Ver. Claudinei Luiz de Moraes que se 
dirigisse à mesa para o sorteio. O Ver. Claudinei tirou uma cédula e o nome sorteado foi do Ver. 
José Heloizio da Silva, o qual prontamente aceitou fazer parte da referida Comissão. Feito o sorteio, 
o Sr. Presidente solicitou ao Ver. Claudinei que conferisse os nomes dos três Vereadores não 
sorteados que ficaram dentro da urna, a saber: Christian Uchoa Pietro, Maria Luiza Moreira Neta 
Ribeiro e Rômulo Kazimierz Lusczczynsk. Feito a conferência, o Sr. Presidente comunicou que o 
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primeiro nome sorteado foi do Ver. José Heloizio da Silva. Em seguida, o Sr. Presidente disse que 
fariam o sorteio do segundo nome e solicitou ao Ver. José Heloizio da Silva que se dirigisse à mesa 
para que conferisse e fizesse a leitura das cédulas e respectivos nomes dos dois Vereadores 
pertencentes ao Partido da República - PR que seriam colocados dentro da urna para o sorteio. 
Feito a conferência das referidas cédulas, o Ver. Heloizio leu em voz alta os nomes dos Vereadores, 
a saber: Claudinei Luiz de Moraes e José Donizetti Ribeiro da Silva. O Sr. Presidente pediu ao Ver. 
Heloizio que rubricasse as cédulas e as colocassem dentro da urna para o sorteio. Em seguida, para 
realizar o sorteio do nome referente ao representante do Partido da República, o Sr. Presidente 
solicitou ao Ver. Joaquim Alves da Silva Júnior que se dirigisse a mesa para o sorteio. O Ver. 
Joaquim Alves da Silva Júnior tirou uma cédula e o nome sorteado foi do Ver. Claudinei Luiz de 
Moraes. O Sr. Presidente comunicou que o segundo nome sorteado foi do Ver. Claudinei Luiz de 
Moraes. Feito o sorteio, o Sr. Presidente solicitou ao Ver. Joaquim Alves da Silva Júnior que 
conferisse o outro nome não sorteado que ficou dentro da urna. O Ver. Joaquim Alves da Silva 1 

Júnior tirou a referida cédula e leu em voz alta o nome do Ver. José Donizetti Ribeiro da Silva. 
Feito a conferência, o Sr. Presidente disse que fariam o sorteio do terceiro nome. A seguir, solicitou 
ao Ver. José Donizetti Ribeiro da Silva que se dirigisse a mesa para que conferisse e fizesse a 
leitura das cédulas e respectivos nomes do Vereador pertencente ao Partido Humanista da 
Solidariedade PHS e do Vereador pertencente ao Partido Progressista que seriam colocados dentro 
da urna para sorteio. Feita a conferência, o Ver. José Donizetti Ribeiro da Silva leu em voz alta os 
nomes dos Vereadores, a saber: Rodrigo Nunes Godoy e Joaquim Alves da Silva Júnior e em 
seguida, o Sr. Presidente solicitou ao referido Edil que colocasse as cédulas dentro da urna para o 
sorteio. Para realizar o sorteio do nome referente ao representante de um dos partidos que 
representava a minoria, o Sr. Presidente solicitou a Vereadora Maria Luiza Moreira Neta Ribeiro 
que se dirigisse a mesa para o sorteio. A Vereadora Maria Luiza Moreira Neta Ribeiro fez o sorteio 
e o nome sorteado foi do Ver. Rodrigo Nunes Godoy. Em seguida, o Ver. Rodrigo Nunes Godoy 
disse que devido a compromissos profissionais previamente assumidos abria mão da sua vaga. O Sr. 
Presidente disse que considerando o fato do Ver. Rodrigo Nunes Godoy haver desistido de compor 
a Comissão Processante, fato que levava a abstenção do PHS, fez consignar que cabia ao PP -1 
Partido Progressista, que possuía um acento naquela Casa de Leis através do Ver. Joaquim Alves da \ 
Silva Júnior, a incumbência de representar a minoria na Comissão nos termos do que preceituava a 
lei, dispensando, assim, em razão daquela excepcionalidade, a realização do sorteio para a escolha 1 

do terceiro nome, tendo perguntado aos nobres Vereadores se todos estavam de acordo. Como todos 
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os Vereadores estavam de acordo e em razão do resultado obtido pelo sorteio a pouco realizado, o 
Sr. Presidente disse que a Comissão Processante seria composta pelos seguintes Vereadores: José 
Heloizio da Silva (do Bloco Parlamentar), Claudinei Luiz de Moraes (do PR) e Joaquim Alves da 
Silva Júnior (do PP). Após a escolha dos Vereadores que iriam compor a Comissão Processante, o 
Sr. Presidente suspendeu a sessão para que os referidos membros pudessem se reunir e escolher o 
Presidente e o Relator, nos termos do que preceituava o artigo 5°, inciso II do Decreto Lei 201/67, 
bem como, para que fosse elaborado o Ato da Mesa, nos termos do que preceituava o artigo 23, 
inciso i da Lei Orgânica do Município de Piquete, assim como o que ficou decidido na r. Sentença 
prolatada nos autos do processo nº 1000515-39.2017.8.26.0449. Decorrido o tempo necessário, o 
Sr. Presidente reabriu a sessão e dando prosseguimento aos trabalhos, solicitou a Senhora 1ª 
Secretária que fizesse a leitura do Ato da Mesa nº 001/2018. Após a leitura na íntegra do referido 
Ato, no qual constou que a Comissão Processante nº 002/2017 ficou assim composta: Ver. José 
Heloizio da Silva- Presidente, Ver. Claudinei Luiz de Moraes - Relator e Ver. Joaquim Alves 
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da Silva Júnior - Membro e não havendo nada mais para ser tratado naquela sessão 
extraordinária, o Senhor Presidente invocando a proteção de Deus, agradeceu a presença de todos os 
munícipes dando por encerrada a sessão e para constar será lavrada a presente ata que depois de lida 
e discutida for julgada conforme, será aprovada e assinada pelos Senhores Vereadores. Piquete, 26 
de fevereiro de 2018. Centésimo nonagésimo quinto (195º) ano da Independência, centésimo 
vigésimo oitavo (128º) ano da República e centésimo vigésimo sexto (126º) ano da Emancipação 
Político-Administrativa de Piquete.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. -
. -. -. -. -. -. -.-.-. -.-. -. -. -. -. -. -. -. -. -.-.-. -. -. -. -.-. -. -. -.-.-.-. -. -.- -. ------------------------------...... ................... .. .. .. 

VER. MÁRI CE DE SANTANA (SANTANA) 

WtJ~ " 1 VER. ROMULO KAZ LUSZCZYNSKI (ROMINHO) 

~~ !Ts-~ 
VER. JOAQUIM ALVES DA SILVA JÚNIOR (JUNHÔ) 

1~--1( 

TI RIBEIRO DA SILVA (Prof. DONI) 

VER. JOSÉ HELOIZIO DA SILVA (HELOIZIO DOS MARINS) 
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