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CAMARA MUNICIPAL DE ;J; 
,'la da 23ª Ses~ào ORDINA. RIA R PIQUETE PresJnte 
., cah t.ada em 04.112120 J 7 FI n º J.CIO 
i\l't\ DA VJGESIMA TI'RCFIRt\ (21ª S .. - . 
LEGISLATIVO DA DÉCIMA Sl~l'JM. l 'f-.SSAO ORDíNARIA DO PRIMEIRO (Iº) ANO 
PIQUf~IE. Aos quatro (04) cJias'cJ~ mêt ~l 7ª) I tG!SLATURA DA CÂMARA MUNlCIPAL DE 
Cnsto c.Je dois mil e dez'. "l, ("O l 7d)c dezembro do ano do na~c1mcn10 de Nosso Senhor Jesus 

' cssc e ' as dezenove ( 19) hora 1 -anunciada. Constatando ,10 1 d ' . . . • . s, rca 1zou-se a sessao acima 
pc ivro e presenças a ex1stenc1a de .. quorum" regimental com a 

prcse~çu de tod~s _os Scnh~rcs Vereadores, o Senhor Ver. Máno Celso de Santana DD P;cs1de11t~ 
Ja Camarn Mumc1pal de P1quet .. 1·nv( · d ã ' • . . .... ie,u~ o a proteç o de Deus para toe.los os presentes, declarou 
a_hcrta ª sessão. Em seguida, o Ver Máno Celso de Santana, Presidente da Câmara convidou os 
S~nhores Vereados ª ficarem cm pC pura entoarem o .limo de Piquete. Após a execução do referido 
lllno. o Sr Presidente colocou em úntca discussão a ala da 22ª sessão ordmána e como não 
hou\essc quem desejasse apresentar emendas à referida ala. a mesma foi colocada em única 
\Olação. aprovada por _unani~idadc e assmada pelos Senhores Edis. Em seguida. o Sr Presidente 
'ohcltou a Ver Mana Lu1za Moreira Neta Ribeiro, Iª Secretária. que fizesse a leitura dos 
documentos constantes do Expediente, os quais foram os segumtcs 1) Olicios GAB nºs 459 17. 
-160117, 461 17. 463/ 17, 464/ l 7, 465/17 e 466/17, todos de autoria da Prefeita Municipal de Piquete. 
respondendo várias proposituras de diversos Vereadores desta Casa de Leis (Arquivar); 2) Ofic10 
GAB nº 471/17. datado de 27/11/2017, de autoria da Prefeita Municipal de Piquete, encammhando 
para a apreciação do Egrégio Plenário desta Casa de Leis, o Projeto de Lei Complementar nº 03/17, 
de 27/11/17, que dispõe sobre alterações da Lei Municipal Complemenlar nº 193 de 04 de 1unho de 
2003 e dá outras providências (Ás Comissões de Justiça e Redação e de Educação, Cultura Saúde e 
Meio Ambiente); 2) Of GAB nº 471117, datado de 27/1112017, de autoria da Prefeita Municipal de 
Piquete, respondendo ao contido no Oficio nº 450/17, desta Casa de Leis e comunicando que está 
autonlàdo ao Pregoeiro da Prefcítura atuar na realização do Pregão a ser levado a efeíro pela 
Câmara no dia 11 de dezembro de 2017. conforme especificado no documento em questão 
(Arquivar); 3) Oficio s1nº, datado de 01/12/17, do Ver. Joaquim Alves da S1ha Júnior. Vereador 
nesta Casa de Leis e tíhado ao PP, na qualidade de Líder do referido Partido. vem pelo presente 
apresentar o presente pedido de desvmculação do PP do Bloco Parlamentar. bem como, que a partir 
da presente data. estarei à frente da Liderança do Parndo Prot,rress1sta junto a esta Câmara 
Mun1c1pal (Arquivar); 4) Cartão Convite da Presidência da Câmara Mun1c1pal de Tau bate!. 
convidando para a Sessão Solene comemorativa aos 372 anos de elevação do povoado de Taubaté à 
categoria de Vila, dia lº de dezembro de 2017, sexta-foi~ às 20 horas (Arquivar); 5) Olic10 
IBGE1Guaratmguetá nº 251/17, de 27111117, da Coordenador~ ~e Subárea~ª. Agt!ncía IBGF.dc 
Guaratmguetá Assunto. Segunda reunião do Censo Agropecuano no Mu111cip10 de Aparecida SP 
(Arqu1\'ar); 6) Of. nº 195/17. de 24111117, da Secrerána Municipal de Dc~ell\o.lnmento Social 
aspondcndo ao contido no Requerimento nº 127117. de aulon~ ~a Ver' ~arta Lu11,a t.fore1i:a Neta 

iro (Arquivar); 7) Of. nº 196117. de 24/11117. da Secretana ~1umc1pal de Desemolnmento 
tal, respondendo ao contido no Rcquenmenlo nº 127. 17 de aulona da V~r' Mana Lmza Moreira 

Rilleiro (Arquivar); 8) Oficio nº 26117, datado de 22JI 1/17, do Pr~sidcnte do CONSEG_ ~e 
1
. t d d~n.>nd~ncias desta Casa de_ Leis para a realização JUntamcnte com a Policia 

e, so 1c1 an o as e,,- i.: ' - - • 30 · • · 
d 

- 1 dor •l"•rido Conselho <lrn 28/11/17 as 19 horas e mmutos. Aud1encia e rcumao mensa i.: e · • . . . 
' 

1 
· entos à nnimlação dos trabalhos das policias de Piquete 

ca para esc arec1m ,... M 1 d E t. T . . d 
. · ) 9) Con\ itc da Presidência da Câmara untc1pa a s anc1a ~nst1ca e 

do.Arquivar· . 1 d. 26/11/17 às 19 horas cm comemoraçao ao 121º 
bé onvidando para a Sessão So cnc . ia . , 

. ·e . ão Polltico-Admimstrativa do Mumc1p10 (Arquivar): 10) Parecer n• 
o da Emanei paç t d, ?O 17 da Comissão de J ustlça e Redação, com relação ao 

o de 22 de no\ern 1ro e - . 



CÂMARA MUNICJI>AL DE PIQUETE 
,\ta Ja 23ª Scs~ão ORDINÁRIA Presidel)te 

Hnº .,,2_<")1 RealiJ:ada cm 04. 1212017 

pro.1c1u de Lei Complementar nº 02/ 17 1 p111uctc, 4ue d1~n.1... sohre 
0 

n<l\' l '. '.1 < ntn<ln de 12/09 '17, de autoria da Prefclla Municipal de 
., 1 ~"' · O ou1go 1 nhutân M 1 -

fo\'OrB\clrnente pela admissihiltd d. ~ 0 umc1pa Relator da C'~rn1ssao opinou 
. () . ª e e trum1t1t\·1l11 do refendo pro•eto de lei (A Comissão de 

Finan\aS e r\ amento para estudos • p. • . . 11 ' 
1 CI .1 · e arc~cr), ) Rcquenrncnto nº 114 17 datado de 01 1"117 do 

\cr 3llulOCI para4ucsejll1Jl1<;1·d 'I· . . - • - • 
1
. .1 • 1 , 

1 
ª 0 ª )(f11,t Sru l'rclc1ta Municipal de Piquete nnra que nos seja 

in om1auo a re açao los nomes d · 1 .1 .1 • ,_. 
. . . · · e Ouo~ ns scrv1uorcs puhllcos munic1pa1s que estão prestando 

~cí\ iç:is para '1 OS ~ro· Vidu. d1senm11m11do n pcriodo corrc~pondente a cstc(sJ empréstimo{s) (Pam 
a Ord1.:m do D1a). 1 ~) Rcquenmcnto n" 135117 datado d. (J 1112/17 d v CI d . , . · c • o cr. au me1, para que SCJª 
oficiado :i 1 sma Sra 1 refeita Municipal de P1qucte. para que nos seja informado com o envio da 
l'C'pccll\ a documentai,.ào (notas fiscais), todos os pagamentos realizados pela Prefeitura cm fovor 
da OS Pw-V1da durante o escrc1c10 de 2017 (Para a Ordem do D1aJ. 13) Requerimento nº 136 17, 
dataJo de O 1 12 17, do Ver l!elou10, para que seja oficiado a Exma. Sra Prefeita Municipal de 
Piquete. pedindo-lhe a gcnttleza de mformnr a este Vereador, sobre a poss1b1hdade de reahnr o 
conscno da sapata da ponte localizada na Rua Hononna de Hr110. 126, na Vila Esperança (Para a 
Ordem do Dia); 14) ~equerimento nº 137 17 datado de 01 112117, do Ver. Helo1L.10. para que SCJª 
oficiado a Empresa Aguas de Piquete S.A, solicitando o conseno do buraco locallZ3do na Rua 
Hononna de Brito. na Vtla Esperança, em frente ao nº 126 (Para a Ordem do Dia), 15) 
Requerimento nº 138/17, datado de 01/12/17. do Ver Helo1z10, para que seja otic1ado a Exma Sra 
Prefe1t2 Mumcipal de Piquete, pedindo-lhe a gentileza de infonnar a este Vereador, quando serão 
tomadas prov1dênc1as no sentido de resolver este problema, que é uma reclamação dos moradores 
da locahdade (Para a Ordem do Dia): 16) Requerimento nº 139/17, datado de 01 12 17, do Ver 
Claudinei, para que seja oficiado a flma Sra Secretária Municipal de Educação de Piquete, 
pedindo-lhe a gentileza de informar a este Vereador, se na grade cumcular do ensino publico 
municipal existe a matéria de Artes e o motivo pelo qual não é abeno processo sdell\O para a 
contratação de professor para lecionar esta matéria (Para a Ordem do D1al: 17> Requerimento nº 
140117, datado de 01112/17, do Ver Santana, para que seja oficiado a lima Sra Secretfma 
Municipal de Educação de Piquete, pedindo-lhe a gentilez.a de infom1ar a esta C .isa úe ~eis qual o 
\a)or efetivamente gasto com a iluminação natahna deste ano de 2017. bem como cópia integral do 
processo admm1scrat1vo que se destinou à contratação da empresa responsáH~I para o fomeCJmento 
de material e mão de obra para a refenda instalação (ParJ a Ordem d\l D1a). IS) Indicação nº 
122117, datado de O 1/12/17, <lo Ver Junhõ, indicando a n1.-cess1dade de ser reurado o entulho 
localizado na Rua Joaquim Bernardino, 86, na Vila Eleotcrio (A considera\-â1i da Senhora Prefeita), 
19) lnd1caçno nº 123/17, datado de 01 /12/17, do Ver lldm:rw, md11.1md\l 8 necc,~1dade urgente de 
retirar as barreiras da cs1rada que lii,ra a Tirolesa Garganta do Dragão no Bmrr\l do:- Manns (A 
cons1dcraçllo da Senhora Prefeita). 20) Moçllo nº 96 17, datadll de 01 1~ 17, do Ver Junhô, para 
que se.1a oficiado ao Sr l·dvaldo Josc da Sll\ a, uprescnwnJ,,.lhc Mvçfill de Apl~usos ~este 
~is l at1vo, pela reali1:u;üo do 4º Cumpconuto lnternll da l·sl·11lh1.nha Jc 1 utcbol Chumbmho, 

ido 110 dia 25/11/ l7, no hst:\dio Mu111c1pal "Ant1>1110 Brn~d1ml ', na \'1la l:sper9:r1ça (~ara a 
m do DmJ, 21) Moção nºlJ7/17, d11t 11d11de01112117, do \'cr Rl~mmho, pamque seja oficiado a 
Vieira Coura, apresentando-lhe M0<;Ih1 de Aplausos de~tc 1 eg1slatl\ o, por ter s~do o destaque 

)º v 1 y erra reahz.atlo no dia 19/11 17, no Jardim santa Isabel em nossa cidade, como o 
e ox ·O 'pa~iciilar da reknda compcll<;ào (Para a Ordem do Dia). 22) Moção nº 98 17, 

mais no\ a . . J p· 1 S w .1 L de Ol/ l'.'!/1 7, do Vi;r Rominho, para que se.1a ohc1a .ºao 1 oto. r. anuerson 
0

ourcnço
1 d li Moção d , Aplau~os deste Legislativo, por ter conquistado o 1 lugar na 

aprescntan o· te e · . 
' - C Iº \'·lox Tern realtzado no dia 19.11/17, no Jardim Santa Isabel cm a Prata da asa, no r.; · ' 



" 
CAMARA MUNICIPAL DE PIQUETE 
Ata da 23ª Sessão ORDINÁRIA Pr~ide e 

FI n.º ;l l.; Realizada em 0411 2120 17 

nossa cidade (Para a Ordem do Dia) 23) M ã o . • 
para que seja oficiado ao Piloto S 0 oç ~ n 99/17, datado de 01 /12117, do Ver. Romulo. 
Moção de Aplausos deste Le •isla:i·v smar Garcia Abdemun r:emandes Oliveira, apresentando-lhe 

00 1º Vclox Terra realizado n~ di ~· por ter conq~1stado o 1 lugar na Catcgona Nacional Livre. 
d Dia) ')4)Moçào o 

100117 
~I /ll / l7, noJardimSantaJ.sabelemnossacidade(ParaaOrdcm 

~ s' ~M . . n · atado de 01112117, do Ver. Rômulo para que se1a oficiado ao 
Piloto. r. o ises Diego Arantes, apresentando-lhe Moção de Aplauso's deste Legislativo por ter 
c~nqutstado 0 Iº lug~r na Competição Minas X São Paulo, ocorrida no 1º Velox Terra reallzado no 
dia 19/ 11'.17, no Jardim Santa Isabel em nossa cidade (Para a Ordem do Dia); 25) Moção nº 1O1/17, 
datado de Ol / ~2/ 17, do Ver. Santana, para que seja oficiado ao limo. Sr. Tenente-Coronel Ricardo 
Augusto Nascimento d: 'Mello Araújo, Comandante da ROTA Rondas Ostensivas Tobias Aguiar. 
apresentando-lhe Moçao de Aplausos dest~ Legislativo, pelo magnifico trabalho desenvo~vido 1 

durante todos estes anos ao Estado de Sao Paulo, trazendo segurança a nossa populaçao e, 
sobretudo, por haver completado 126 anos de história neste último dia primeiro de dezembro de 
2017 (Para a Ordem do Dia); A seguir, o Sr. Presidente franqueou a palavra de confonn1dade com 
as normas regimentais. Inscrito para falar, o Ver. Rodrigo cumprimentou os presentes, os 
intemautas e os ouvintes da Rádio Natureza FM e fez o seguinte pronunciamento: ~Eu costumo, nas 
duas últimas sessões do ano, fazer uma prestação de contas do meu mandato até aqui e não seria 
diferente hoje. Já mn ano se passou neste novo mandato ao qual o povo me confiou mais uma vez o 
cargo de Vereador. Então, cabe aqui registrar algumas lutas e algumas conquistas durante este ano, 
coisas simples até as mais complexas. Não foi um ano tão fácil em termos de relacionamento com o 
Executivo, mas procurei de fato exercer o meu papel e cumprir como fiscalizador intennediador dos 
fatos entre a população e os Poderes Constituídos, ser a ponte, falando urna língua mais clara, ser 
ponte entre o povo e o Poder Legislativo e o Poder Executivo. No começo do ano, deparei-me com 
um buraco que estava na Rua Comendador Custódio, centro da cidade, Praça da Bandeira, em frente 
à Bicicletaria do Roque, inclusive podendo provocar danos por conta da erosão, estava incluswe no 
meio fio e não no meio da rua, ele estava no meio no quase que imperceptível. A Prefeita estava no 
seu período de viagem quando o nosso Vice-Prefeito assumiu e eu fui até a Prefeitura, após 
verificar a situação do buraco, que inclusive com as águas de janeiro a situação poderia se 
complicar e prontamente o Vice-Prefeito, nos dez dias que este lá à frente da Prefeitura. e exerceu o 
cargo de Prefeito, atendeu e resolveu a situação. Também solicitei a Prefeitura à compra de uma 
roupa própria para retirada de abelhas em residências. Este ano, no começo do ano. em fevereiro ou 
março não me lembro ao certo, algumas residências estavam com esse problema em nosso 
município e alguns cidadãos me procumram para que eu tentasse intermediar a situação e a 
Prefeitura prontamente comprou essa roupa porque esse serviço (esse serviço era prestado pelo 
Corpo de Bombeiros) e hoje o Corpo de Bombeiros não faz mais esse serviço. não é qualquer 
cidadão que pode fazer e a nossa Prefeitura tem hoje somente um funcionáno que faz esse serviço. 
que mesmo antes da compra da roupa adequada, ele já fazia sem estar ~ev~damen~e ~cst1do e 
preparado para enfrentar a situação. A :r;fe~tura então. tomou as providencias cab1vc1s e .esse 
problema foi solucionado e wna das res1denc1as beneficiada foi na Rua Nadra Na~f. T~bem a 
pedido de moradores da região próxima ao SAMU, ah t!Dha um problema muito. seno. nos 
:CCJrredores paralelos ao SAMU com relação à escuridão, aqueles corredores eram muito escuros 
Gll:ldo margem a crimrnalidade e a colocação de h~l~fote para c~arcar, para tlu~mar aquele local era 

luta antiga. inclusive, no mandato passado sol1c.1te1 t.al serviço e s~m.ednte o.;ste adno os mora~ores 
~am t 1 dos ser beneficiados com a 1lummação nos re.en os corre ores e que 1111be .. ser con emp a , . bé d 

· · e ali ficavam Tal 1lwmnação beneficiou tam m os mora ores da Rua fe>uco os margrna1s qu · 
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RA MUNICIPAL DE PIQUETE 
.\ta da ''ª Scs.~o URDINARIA 

Rcah1nda crn 0411212017 l· I ~r~e; ?, 
1 n®lli.l Costa ~tanso "'lrqu • d · 

.~ e quem cscc d õ h 1 
ah ele S(\be aquele corredor ""ral 1 · 0 ni us 8 1 perto do SAMIJ não dá a volta., ele corta 

" •- co ao SJ\Mll 4 • · . pcng1lS(l r·oram c1ilocados dois h 1 ti uc e muito mais íáe1I e ali realmente estava 
....,1 · · o 11 111es cm cadn . •d ti 1m1 .... wrr, 1\U tentar 1n1bir 11 \Onduhsm () · corre or, oram colocados bem altos para 

reno,ação Jo l'urso Tccnico cm Àd 
11 

• ulrn ãslluaçiio ,'amhêm que eu vcJo com bons olhos foi à 
runna f11nnada. cu pude participar ~in;.straç 0 pelo Centro Pa~la Sour.a F.sse curso já teve uma 
Dan1J1\ que hoje 1nclusi\c e Ver •adª ormatdura e acompanhei o Coordenador do Curso, Prof. 

· e or na c1 ade de Cachoeira Pa 1 t od d rernl\3Ção de~e curso no m • r u is a. cm 1 o processo e 
end d · · unicip10 :m preciso renovar o curso era precrso ter uma turma nova 

at cn o a11 numero mrn1mo de inscritos para 0 vesttb 1 · h ' 
P q ~1e Gra "'" De · . u 1n o para que o curso não morresse cm 1 uc lf••S 3 us ~os tivemos a conquista do número minimo e do Centro Paula Souz.a mais 
uma \i!Z acreditar em ~1quete e manter o curso hoje na Escola Anton10 João. Também uma coisa 
que e simples. murto simples e que deveria ser quando a gente pede no Executivo e que muitas 
\CZCS não somos .atendidos, mas quando somos cabe agradecimento, que é o conserto de bueiros 
Nossa cidade esta repleta de situações de exemplos dessa natureu. Eu solicitei o conserto de um 
bueiro na Rua Hertor Vilela Nunes e foi consertado esse bueiro. Também uma situação de 
calçamento na Rua Boa Vista foi solicitada, inclusive, pela funcionária da Câmara que mora na Rua 
Boa Vista, eu estive no local vi e solicitei ao Setor de Obras da Prefeitura e fui atendido. Eu 
também acompanhei a colocação e não digo que esse serviço foi uma conquista minha porque 
outros Vereadores aqui lutaram comigo por isso, a colocação parcial da iluminação pública no 
bairro São José, a parte baixa esse ano recebeu a iluminação pública e aqueles moradores lutaram 
muito porque era uma situação bastante critica, era um bairro afastado, longe da cidade A pane alta 
estava com problema em um poste e também foi solucionado, pois eu estive no local conversei com 
o s moradores, eu acompanhei no dia em que os técnicos estavam lá para fazer a instalação. Então 
acredno que este ano também foi bom nesse sentido por atender os moradores do bairro São Jose 
Outra luta antiga e não é Emenda Parlamentar minha, não é pedido meu. já era um recurso que 
havia sido pedido na Prefeitura e a Prefeita buscou reativá-lo. é o calçamento parc1aJ da Estrada do 
Pomp1lho A Estrada do Pompilho parciaJmente foi calçada e eu me lembro que ha quatro anos nos 
estávamos aqui insistindo, brigando como Executivo para que isso acontecesse, eu esule la 
conversando com os moradores e vi o quanto eles sofriam com o barro nas epocas das chu' as e 
muitas residências ali roram beneficiadas com esse calçamento. Outros sen1ços tambem foram 
atendidos como a limpe7.a da Rua Minas Gerais. da Rua Sete~ Set~mbro, a limpeza da Praça João 
Pessoa, do Escadão do Josephina Quero agradecer os dors S1.-crelànos Mun1c1pa1s que tl\C mais 
contato, quem eu mais cobrei o Secretário de Obras e Servrc;os e o Sr. Nicolas. Secretáno.de Saude. 
sendo que em algumas situações eu íu1 atendido com relação a pacientes que necessitavam de 
medicamentos e fornecimento pela rarmácia do hospital Agora quero falar sobre a m1.n~ condi~o 
.-.iw na C!mara Municipal na qualidade de Presidente da (.~~missão de l·ducação, Saude e Meio 
A-L. F 1 ·d E ped .. nte da Casa e entrou um projeto dessa natureza alterando alguns 
~tente. 01 1 o no ·x 1... . . • • , • • d Pr " ã ·dade eu recebi um oficio da APl'.C>l·SI a \:lasse os orcssores e n o 
lltip e na m~ma opodartuC~1 sã de l·duca.,ão mas também como Professor eu tenha essa 

como Presidente om1s o T • • • . d d 
. . ·dentro de lutar pela classe Quero tàzer aqui a leitura na 1nte~rra o cont1_ o no 

iJODsabthdade aqui d "A APFOI·SP-Sindicato dos Proíessores do Ensino Ofic1aJ do 
que a APEOESP me man ;;· que abrange os municípios de Lorena, Canas, Piquete e 
de São Paulo, ~ubsede . ~~ rdenador waimir Gonçalves Santos, vem perante Vossa 

1 

•ra Paulista.. por •~tennédio ~ diência Publica sobre questões do Magistério Público 
requerer a reahzação de .um• N u 0 de 2o 12, a APEOESP conseguiu limitar na justiça 
de Piquete. o que segue. a) o an 

4 



CÂMARA MUNICIPAL DE J>IQUETE 
Ata da 23ª Sessão C)ROIN/\. R n 'cJ IA Rcahz.ada em 04 1212017 ,. re\1 emc 

. llnº :Z"1l, 
p.1ra o c_urn~nmcnto rmcdrato da Lei n" 1 1 7311 d • 
do ~1ag1sléno e até o presente niom . à ' e l008 que versa ~obre o piso salurral profissronaJ 
nº 11 . 738, de 2008 esta ... ·lc··c r~ ··1.:ntn 11

' 0 hnu\c cumprimento total <ln refenda l1m1nar b) 1\ Ler 
• ' "" ~ . ..,os para que · 1· r d . um nO\O l.statuto do Magistcnn e Plano de c.'.1' ª, .sta 11 da Federação ou Mun1c1p10 elaborem 

elaboração e aprovação de ·unhos ai~ . . ldarn:ira. porem, .Ili 11:11do expirado o pn110 para 
• · 1.: a presente uta o mun1c1p10 d • I" t ·1 d anugos contrariando a Lei l·ederal ) 1\ . e rquc e continua ui! 11an o os 

Atnhu1ção de Aulas com r • ' . I· e_ te a p~csente data não foi publicado uma Resolução de 
· cgr,is caras e espec1l1cas para rcali,.ação de todo o prou:s>O o que gera 

msegumni,;a e 1nccrtc1as para u categonu o t. 1 " · · · d A d ·. · I> bl mn e lo exposto 1az-se necessano a real 1zação urgente e.: udniad du icCnlcia u rca corn a presença de representantes da Secretaria Municipal da 1:-.duc~r~o e 
o:;.1111 a e e asse a i\PEO~·SP · .....,. • · · ·· para que esta Casa de Leis possa cumpnr com maior precisão e 
1Jnnsparcnc1a seu pa"-'I de fiscal1z.ar 1>00 E l · • 1·~ · o er xecutrvo e utar para que sejam cumpndos os direnos 
da populaçao At~nc1osamentc. Waln1ir Gonçalves Santos-Coordenador Geral da APEOESP Aqui 
ofic1almentc ~a _1 nbuna eu recebi essa semana, na sexta-feira, esse Oficio da APEOESP e eu 'ºu 
tomar a$ pro' 1denc1as que aqui o oficio está solicitando e também já 11ve conhecimento do projeto 
que entrou para estudos nesta Casa hoje durante o Expediente e que não vai ser votado nesta sessão, 
nesta noite porque o referido documento já foi encaminhado pelo Presidente às Comissões de 
Justiça e Redação e de Educação, Cultura, Saude e Meio Ambiente. Então, quero deixar claro a 
todos os professores que como Professor e conhecedor da classe eu estou aqui para lutar por \OCês. 

Aqui hoje nós te1nos representantes da classe dos Professores e co1110 Presidente da Comissão de 
Educação vocês podem contar co1DJgo nesta Casa de LelS. Muito obrigado pela atenção, Boa none a 
todos··. O Sr. Presidente esclareceu que encaminhou o referido documento às Comissões 
competentes para que pudessem estudar melhor o assunto e postenonncnte exararem seus 
pareceres, evitando assim urna aprovação às pressas con1 risco de prejudicar os servidores 
munic1pa1s da categoria. Inscrito para falar, o Ver Claud1nei cumprimentou os presentes. os 
intemautas e os ouvintes da Radio Natureza FM e fez o segwnte pronunciamento. -~1a1s um ano 
que se passa e o que Já não fedia não está cheirando bem. Nós temos o côncavo e o convexo Quero 
hoJe aqui agradecer a Senhora Prefeita Ana Maria de Gouvêa por não atender as nunhas indicações 
apresentadas nesta Casa de Leis este ano e pedir a ela que contmuc não atendendo. porem. quero 
também deixar patente que os pcctidos que eu apresenteí não são meus, eu não os 1n\'entc1. são sim 
re1v1ndicaç<ies de vários munícipes de nossa cidade e que pagam seus impostos em d1u Eu estou 
aqui cumprindo co1n o meu papel de Vereador de 1nd1car a Prefeita um pedido feno pelo muruc1pe 
A Preft:ita tem vários Secrctános Mun1c1pa1s e Secre1ános l\dJuntos. que de\ennn1 circular 
diariamente pela nossa cidade e verificar as necessidades da nossa população, o 4uc <l1sp.:nsaria a 
apresentação das indicações dos nobrc..'S Fd1s. /\ Prefeita durante a c?n1panha clc.:1toral andou com os 
Vidros do seu carro uhertos, pas~ado o p..:nodo clc1toral, cln ugom Sll anda con1 l" '1dros fechados e 
pode justificar que é por causa do ar co11d1c1onado F. cnrn isso .. a Jll:r1~~açàl1 n .~"lida dra que passa 
sofre com a falta de inelhorías na sua rua. no seu ha1rro e por não ti.:r seus pedidos atendidos pel? 

Prefc E P
r ·ocupei cin ser oposu;llo e hoJC digo nn\'a1ncntc que sou oposição a 

ena • u nunca me e p r. 1 ~~1 Administra ão da Preleita rcca Gouvêa. Porcrn , quero <l11cr u nos,.1 re ena que e a """'e contar 
ç 1 e conl 0 rncu trabulho para tcn111r angana1 o apoio dos Vereadorcs para 

lempre com o meu crnpen 10 e· d 1 e 1 -
d · . los que 0 E..xccutivo enca1111nha a esta asa e eis om re açao ao 

~contra os projetos es ruxu b 1 õe d L·· M l . . · d E . 11 0 Municipal que dispõe so rc o teraç s a c1 un1c1pa 
Pl'OJeto de lei de autona 0 x;:~ ' l'lano de Carreira e Rcmuncn1çào do Magistério Público 
Complementar nº 193, que Ira d' 0 e d~ Url!e·nc·18 Especial porque se o meu pedido fosse 
~-- · • • • TI pc Jr fel!lm C • 
101U111c1pal, eu ate pensei e! . , · ria r ·jciiado A meu \Cf, n Prefeita de, ena por ética ter 

ado hoj e mesn10 o retendo projeto se e . 
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con' ocndti os professores da rede muni . 1 .,,.m a Câmara com 0 ª"ª' d, d cip.i par~ di~cutir o assunto para depois enviar o projeto 
r-·· e to os os lun1:1onanos do M · é p · bl · · 1 O Vereadores sabendo do aval dus 1 f·. : . . ag1st no u 1co Mun1c1pa. s 
com a aprovação do Plenario <; 1 ro cssorcs com certeza ina pedir Urgcnc1a Especial no projeto e 

. . • nprovarm1n na pauta da Ordem d [) d . · · • M • prclt:1la enviou o pro elo sim 11,, , , , . o ID esta sessao. as nao, a 
. ~ 1 es111en1e, menosprezou a 1n1ehg(!nc1a dos nobres Vereadores achando 

t'lle n1ngucm 1na estudar os n1ccJ1dos ali c t'd · ' J d ., • • . , on 1 as e a tera as e que nós 1rlamos aprová-lo em regime 
de Urgencn1 [spec1al Aqui gr•1çus •1 J) • · v d • · · , . • • · • cus. os erea ores sao 1ntchgcntcs e atentos e estudando 
1:1dh~r 0 assu~to acharam ~or bc111_ nào pedir rcgirnc de Urgência 1 •special, com o propósito de 
~studar niais detalhadamente a 1cfcndu propositura E, mais uma vez contem com o meu empenho 
e c0111 nieu apoio. para que po~samos derrubar tudo que vem para cá que não seja de interesse da 
mun1c1pahdade. Quero quesllonar lambem, pois apresentei um Requerimento nesta noite, 
sohcttando a Secrctána Municipal de Educação se na grade curricular do ensino público murucipal 
C.'\IS~e a matena d~ Artes e o motivo pelo qual não é aberto processo seletivo para a contratação de 
professor para lecionar esta matéria Talvez exista uma nonna ou uma lei que tirou essa matena da 
grade cumcular e eu não sei, então, vou aguardar a resposta da referida Secretária para esclarecer 
melhor esse assunto. Na semana passada fui questionado a respeito de um processo seletivo da área 
da Saude e eu tenho esse Edital de convocação do processo seletivo da área da Saúde, seria feito 
pnmeiramenle análise de currfculo, após seria feita a convocação daqueles CUJOS currículos foram 
aprovados para finalmente fazer o processo seletivo. Como fui indagado a respeito do referido 
processo seletivo resolvi verificar o Edital que consta que após análise dos currículos seria lixado 
no Paço Municipal e na Secretaria de Saúde o nome dos candidatos que tiveram os currículos 
analisados para que fosse feito o processo seletivo no domingo que passou Após ler a pane do 
Edital que descrevia como seria feito o processo seletivo, o Ver Claudinei conlinuou a sua 
explanação dizendo: "Então, cu fui ate a Prefeitura conferir se realmente foi cumprido o que esta'l<a 
no Edil.ai e chegando la constatei que não bnha a relação dos nomes dos candidatos e nem mesmo o 
Edital estava afixado no quadro da Prefeitura. Uma das pessoas convocadas para fazer a pro\ a me 
disse que ligaram para ela dizendo que a prova seria no domingo dia 03 de dc7embro às no,·e horas, 
porém, não sabia se os nomes dos candidatos foram publicados nos locais indicados no Edital 
Quando eu estava na Prefeitura vendo o quadro de aVlSOS, o Chefe de Gabinete veio e me p<!rguntou 
se eu precisava de alguma ajuda ou de alguma informação, ele foi bastante atencioso e. então, cu 
perguntei sobre o refendo Edital e ele disse não saber do assunto Co1ncidentementc, naquele día 
estavam na Prefeitura o Vice-Prcfc1lo e o Secretáno de Saúde e. depois de con\cr,;ar com o Chefi.: 
ele (iabincte ele foi lá dentro e ligou para o responsável e veio e 1nc disse que 1nam publicar 
llquclc dia 'Eu não concord1.:1 porque Jll c.:ra quinta-feira. dia 30 de no\e111hr0 e a publicação tinha 

ter sido tcilo cita 27, na segunda-feira e ate mostrei o Edital par~ ele Tan1bem suge~ a 
mie;nsão do processo seletivo, para que pudessem publica~ nnqu~le dia e fíz~cm o refendo 
moesso na proxima semana O Vice-Prefeito concordou com1g0. ll Sccretnn11 de Sautle entrou no 

nete e ligou para 0 responsãvcl pela OS Pr~-Vu.la e .:lc concord0~ ~m suspcn~er, ~lcga.ndo que: 
provas não estavam prontas O que interessa e que suspenJ~rJ~ o rc.lcndo pr~e~'º selell\O, mas 

· da - - en·i-1car os non1cs tias n.>ssoas sclee1onaJ.1s e a pubhcaçao desses nomc:s 11n nao consegui v · 1-- - • _ • • . 

., · " 'speci fic·ido no Edital porque nao e a pr1111eira vez que eu recebo isa ser 1e1ta con1orme e • . . . . ·d tão vainos ficar atentos e cobrar. Em sessões anteriores Jª tratei dcssc 
ação nesse senll o, en · · d d r · · 'b - lusi'vc falei c1ue estavam convocan o apenas pessoas e 1ora e 

to aqui nesta Trt una. inc · • - - d E v · . . - i e ual 0 interesse, entao, \atnos venl1cor lu o. ~ aparte, ~ er 
qu1et1nhos .. nao se 1 . . , .. ·. ara 0 Ver Claudinei caso ele quisesse verihcar l l 

an disse que tJnha os curnculos e passana p 
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Ver Claud1nc1 disse que ina \eril-

1 P 
1c11r sim mas ach· hosp1ta e na refe11ura n.cirêin n' 
1 1• '

1
• ava que naquele dia Já unham pubhcado no ·' ' ,,. • ·•t o1 vcn icar se e 

licJ1uos ao V1cc-Prcli:11o e 1.1 e• t·•\'"I ·' umpnrom rcalmcnic o que falavam Fiz dois 
· • ·' " " n ·.cnuo atcnd1d ã · Prefeita manda desfazer < 'ucri• .• . 1 os, n. 0 vou lalar du 11ue se trata se não a . ~ • uc1xur 1cm claro q • ~ é d ' 

rc1.,.1ndicação da populaçi1u que pagu lln osto e uc noo ~ ido .meu parti~lar não, e 
comentar aqui outro assuuto Nu seinunar .... d quer os mclhoramc_nios bas1cos de direno Quero 
,,união do C.'ONSr:G e eh.: ricou nurnu si r~~sa ª ~ nosso V1cc-Prcfc1to cMeve aqui na Câmara na 
l obraran1 do nosso Vicc-Prcl• t t.l

1
'.ª"ªº bastante complicada e cu, 1nclu.~1vc, até U\e dó dele 

. . . i.:i o nuquc a oportunidade o que se cobrava desde a instalação do 
( <1NSf (, eni nossa cidade. atravcs de olic1os do CONSEG atravé d 
inc lusl\ e incu co 1 - . • · · • s e olic1os dos Vereadores, 

· - m re açao a s1tuaçao do bairro Santo Anton10, tendo o nosso V1ce-Prefe110 
l'omprometid~ a resoh:er aquela questão Espero que a Prefeita tenha a sabedona de não deixar que 
ª' pala\ ras ditas aqu1 nesta Ca~a de Leis. na reunião do CONSEG pelo nosso V1ce-Prcfe110 
c:ussem n~ esquecimento com relação ao problema da ponh! na Av. J~sé Ribeiro dos Santos. no 
bairro Jardim Josefina. A gente ouve muito no rádio e até aqui na cidade e também dentro da JgreJa, 
a Pr~fe1ta c~t:Jcar os Vereadores e falar sobre a herança maldita deixada pela Adm1rustração 
antcnor. Entao, quero saber o que a Prefeita tem a dizer sobre a sentença do Auditor do Tnbunal de 
Contas com relação à contração irregular de pessoal na área da Saúde e isso aqui não é herança 
maldita porque é da gestão dela, do mandato anterior dela mesma Contrataram uregulannente 
vãrios funcionários na área da Saúde, a Prefeita tem conhecimento do assunto porque foi ela quem 
assinou o contrato, foi ela que1n autorizou as referidas contratações. agora se ela não tem pessoas 
competentes do lado dela. então não crítica os outros. Consequências podem vir. então. cuidado 
com o que fala. Eu fui nesta Casa oposição ao Prefeito antenor cm mandatos antenores e nem por 
isso vou ficar lamentando o que aconteceu. estou preocupado sim com o que esta acom.:ceado 
agora O Parecer do TC nº 0876989116-Prefcitura Municipal de P1quete-respon..o;a,el Prefeita . .\na 
Mana de Gouvêa- Admissão de Pessoal Tempo determinado Atendente do SAMU-6. Condutor do 
SM1U- 6, Enfenneira do SAMU -1. Técnica Enfennagem do SAMU-7, considerando as refendas 
contratações ilegais e além de outras detenn1nações. aphcando tambc:m multa de 200 UFESP e com 
certeza outras irregularidades aparecerão e como a responsab1hdade e do E'\ecull\O. ele \'lll 

responder pelas mesmas. O Ver Claudinci teceu outros comentários sob~ o assunto e enc~rrou as 
suas palavras. O Ver Santana informou que as palavras do Ver C'laud1nc1 podenam ser \enficadas 
no sistema eletrôntco do l 'nbunal de Contas do Estado de São Paulo ""\' tce sp g11\ ?r lnscnto 
para falar, 

0 
Ver. Santana passou a Pn.:sidcnc1a no Vice-Presidente e. c.h: 1n1c1l>, cumpnmentou os 

presentes, ein especial, os ex-Vereadores Si~nc1 Magalhães e Jc.1~0 lnac'.o e c.'.s Prc.1fessores da _Red~ 
f\1unicipal os intemautas e os ouvintes da Radio Naturc:111 l·J\1 \ou 1n1uar ns 11110~' pala\ ras hoje 
e prct ·nd~ tenninar iainbéin 0 1neu discurso co1n un111 frase Jircc111nada no ( hefc do Poder 
Execu~\O e a ucm a carapuça seí\lr, ou seJa ~os i!,'llOrantes que uchan1 que sabe tudo pn,am-se 

de d 
q r~~cr··s d·i v•·'n c.iuc é 0 aprcnJertt f"stou uprendl'ndo 1nu1to nesta Casa de Leis 

um os maiores p "' ~ • .u f 1~ • . 
desde irucio do meu mandato e c.1uero Jc1'\<lf ben1 clarc.1 a tcxl11s que u1 e cito nao ~ ser 

0 
1-1 

. r .111 ,~1, ll Fu nãc.> pron1e11 nada. cu n1e comprometi com 
•11 p r. ta mas s1111 p·1n1 ser u t 'o u .~ . opos1ç o a re ci • ' . V •r •. 1.,11r eu ina trabalhar cc.1m resp.!tto e honestidade en1 

1 
, e ao assun11r co1no e e. u . 

os meus e e1torcs qu • · I· ã E >dern ter certc:t.a cu 1an1a1s vou trair quem confiou em 
favor dos interesses da nossa popu •

0
1Ç
2
• c.d' d• pt inbro sabado passtldo cu uvc o prazer de fazer pane.: 

. No din e czc , • . . 
mim, que1n votou em nuin 'SD ual se encontrava1n presentes, ale1n das Lideranças 
de um encontro do meu part.1d.o 1 d ' ~?. q a e. Tecnologia, Gilberto Kassab e o ex-Prefeito de 
Estadual e Regional, o Sr. M1n.1stro ~ ~~n:_i fot feito um pedido ao retendo Ministro e depois 
Mog1 das Cruzes. Marco Bcrtatole Na ocas1ao 
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1111t: ele nnal1sou he1n u situu""o .1 

1 d · ...., uo nosso 1nun1clpro ele . . · 
~11nto.:111p a o co11101'iogrania Internet .. 

1 
d . me prometeu que Prquclc serra 

c~tno passando P1>dcn1 ter cei1c.ra quel:·,1~~ 1:.:~b~·s, cm virtude du_diliculdade que muitos mun1cipios 
J~rc1 'osscgo a eh.: cnqu·into no.. . ar d<~ Ministro < 11lherto Kassab tal progr.ima e não 
c~nforme bcrn coluc ido ~nu1 "";so rnhun1Vc1p10 não for contcmpludu No inicio do nosso mandato, 

• -. 1·- o no rc er Rodngo durante as r· da Do V Prcfl.'110, eh: nssunuu a Prefeitura e d. • • ena? nana, o nosso rce-
. o.:u conta do recado Isso sem duvida ele mostrou que tem compctcnc1a s1n1 paru Ad t ' · . : . . . • n11n1s rara nossu cidade. Pnme1ro ponto pos1tJvo para ele, a maneira como 

1ru111u os nossos ser"1dores mun1c1pa1s a classe do fi . 1 · · 1 · h 
,alano digno e no n1i111mo merece s ·r· 1' 't· d . . _unc1ona ism~ mun1c1pa Já não gan a um 

. ·e ra a o com respeito e d1gn1dadc, e o nos.so V1ce-Prefe1to 
soube ~orn maestna du~ante os dias que ele ficou à frente da nossa Prefeitura, ele soulx: conduzir 
mu1t1ssimo ~ma sua lunção à frente do Poder ExccutJvo As outras colocações do Ver. Rodngo, 
Vos~ excelen:1a esta de parabéns pelos atendimentos no locante as medicações porque eu.. 
1nfclt7Jllcntc, "'.1º estou obtendo êxito lnclus1ve hoje. fiz contato com o Secretário Municipal de 
Saude. o Dr Nicolas e cobrei dele porque o filho do Sugala, ele toma uma medicação controlada e 
esta sem remédio há tempos. Esse rap:u trabalha no Supermercado do nosso V1ce-Prefe1to. 
inclusive o Xeroso está ajudando financeira1ncntc porque ele não pode ficar sem os remédios 
controlados. F.. pasmem, o Sr. Nicolas diz que o hospital não tem 1ais medicamentos, que não tem, 
que não chegou. acho que ele está me enrolando. Então Ver Rodngo. Vossa Excelência está de 
parabéns pelos medicamentos conseguidos através da Secretana de Saúde. Outro fato que o Ver 
Claudíne1 comentou nesta Tribuna, como sempre fala em seus pronunciamentos. o que o Vereador 
pede é porcana no bom sentido, ou seja, são coisas fáceis de serem resolvidas, só que ela não atende 
Vereador Em frente a nunha residência tinha um buraco, esse buraco virou uma cratera, que está 
colocando em nsco a vida dos motorista~. ciclistas e motoqueiros que passam pela A'en.ida 
Tancredo Neves, simplesmente porque a Prefeita não quer atender pedido de Vereador. E 
lamentável tal situação. mas é a forma como a Prefeita Administra a nossa cidade. lnclus1\'e hoje 
fiquei sabendo que a Prefeita xingou un1 funcionário da Prefeitura que questionou sobre o refendo 
buraco Então, vou continuar batendo na tecla até o final do meu mandato, mas quero deixar bem 
claro que eu tenho vergonha na cara. Eu J31nais, enquanto cu for representante do JlO'º nt:sta Casa 
de Leis, cu Jamais me posicionarei favoravel a esses atos que a Prefeita esta come1endo contra o 
nosso po\O. O nosso povo não merece ser tratado dessa maneira, nosso po'o merece ser tratado 
com respeito e educação. J loje assim que cu estava c~egando ncsta Ca.sa. por Yolta das no' e e meia 
da manhã, um funcionário público me procurou dizendo que qul.'na conversar Clln11go, mas o 
fUncionário é proibido de conversar com Vereador, é lamcnliivcl, e o cú~ulo do abs~rdo. Quem a 
Prefeita pensa que é ? E, aproveitando o ensejo. eu csllve nu:i1a ~olen1~de no 6 Bat~lhão de 
Infantaria na cidade de (.'açapava e as palavras de Donana. não suo 111111has, são ~la\ros de Donana 
e ontem eu ouvi, ela falou a 1nesma coisa na praça Fu não ~e1 , ach11 que ela csla articulando. está 
llllliando passar de bo,izinha. ela tentou n1ostrar para os M1htan.:s e eu ou\ 1 cl~ falar _cl~ra~ente o 

t .. ''Art 5º da Constituição federal-todos nús somos 1gua1s perante a lei A Btbha diz que: 10 
e . b • oda cois;as t: ao prú"<uno como a s1 mesmo" l)onana toma vergonha na cara. 

m.ra Deus so rc t s as · h · · ·- l . 1 . . Senhora n.'lrtiet"" d;1s missas, a Sen ora vat as reun1ocs na greJa e 
Senhora esta na greJa, a ,.- •·- . . · · · d · . d · · 0 maltratando os func1onanos mun1c1pa1s, ate quan o isso vai 

ts sru maltratan ° ~-tro;im. ~omentou cm seu discurso sobre a forma como a Prefeita hoje 
urar? O nobre Ver. au ine1 tdros fechados, sendo que em época de campanha política ela i 

de carro JJC!ª cidade con~o~o~rc Vereador, hoje ela anda co1n os vidros fechados porque não 
va com os vidros a~ertos. . 

1 
fi . l "ta.. então ela quer mais que o povo se lasque, ela quer 

llOlde mais do munícipe, pois eª 01 rcc i;i • 
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inais que (l nosso pnvo e a nossa c1dude ucohe crn ru. . F • • • . .. 
i ·mpo de receber uqui cm ine G h . inus .u llvc (> prazer e o desprazer an mesmo 
·1~ íamos essa inulher nos d u 1 .ª incle du?s senhoras, us qun1s me disseram o seguinte "Nós 
'Po lh · ois Peitos 1 u lalc1 1nfeli11nenle porque depois da história que essas 
duas mu ercs nie 1:011tarnn1 partiu 1neu c . ã E l • oraç o ·ssas mu h1.:res me disseram que n Prefeita as 
maltratou, atendeu el;is no meio do pa' tio desfez delas Es··"s ~enhona· d d f: t d na - ·I . , . · · · ·~ • " cv1 o a um a o ocorn o 
cJucaçao 1.: .as rcsoh cram me procurar para convcr~r a rcsp..:110 Uma delas me das.se que o neto 
dela ia se_ tormar e esta\am cohrJndo RS 20.00 mensais para n formatura e que o neto da outra 
scnhora nao unha d1nhe1ro para poder part1c1par da formatura e ai quem não paga~sc 1a part1c1par 
apenas de uma pa~e da fonnatu.ra Agora como se explica essa situação para uma criança, que 
1ergonha: que dó. Essa é a Administradora de nossa cidade, que nós temos. Quero deixar patente 
qu_c a C~11ara M~n1c1pal não está aqui com baixaria não, nós Vereadores somos responsáveis. 
1Joneos. tomos clcuos pelo povo e estamos cumprindo da melhor maneira poss1vel o nosso papel de 
Vereador nesta Casa de Leis. Aqui não tem criança. agora, se tem alguém aqui que joga dos dois 
lados. eu tenho cenel3 que em 2020 o povo saberá se posicionar numa urna eletrônica e dar um 
basta nessa situação, porque não adianta cu me posicionar nesta Tnbuna a favor do po\o e por 
promessas futuras lançar a minha candidatura do lado da atual Prefeita e querer apoio, não tem 
coerência. não é Justo. Eu preciso dar uma resposta a Enfermeira do SAMU e hoje. 
lamentaveln1cntc, eu estive lá juntamente corn a Ver" Malu e ela nos tratou de forma inadequada. 
ela tentou fazer uma inversão de valores, dos papeis, ou seja, nós que somos agentes fiscalizadores 
tínhamos que dar satisfação a ela e não é bem assim. Como bem falou o Ver. Claud1nci no tocante 
aos processos seletivos que não estavam afixados nen1 na Prefeitura e nem no hospital, para a mtnha 
surpresa. o local onde funciona o SAMU está irregular, não tem alvará de Bombeiro, não tem 
A VCB do Corpo de Bombeiro, não tem alvará da Vigilância Sanitâria Quero deixar bem claro que 
o Ver. Santana não é contra o SAMU, mas da forma como a Prefeita esta tratando os func1onanos 
municipais e a classe do mag1sténo de nosso município, lá no SAMU está tudo irregular e sem 
dúvida o Ministério Público vai ser comunicado por escrito sobre a referida situação do SAl'vfU. 
Com relação ao Passe Livre para o transporte público coletivo. ela entrou junto ao Tribunal de 
Jusuça do Estado de São e derrubou através de liminar a l .c1 aprovada pela Câmara Para ela os 
idosos, os deficientes fis1cos não merecem tal beneficio. eles têm que andar a pé n1es1no. tem que se 
arrastar, pedir esmolas. Então, peço a população em geral que guardem bem o que essa mulher esta 
fazendo, quem ela irá apoiar no próximo pleito porque o povo de nossa cidade não merece ser 
tratado dessa torma, pois a Prefeita falia com o respeito com todo mundo. A lei da morda~a sai do 
Gabinete da Pr1.:fe1tu e passa por todos os seton:s e eles falam amérn São todos asponcs que estão 
ali apenas para Jcvur o dinheiro e com um detalhe, não 1cm cm Piquete n1ngut!n1 con1pctentc para 
exercer as Seçretarias Municipais Prefeita deixa de ser ardiloso, cu tenho 1ergonha de ver a 
Senhora agindo dessa fonna e ainda ter o apoio de alguns mcdíocn:s que se acham sup-:_r 1orcs a ~udo 

porque tem urn pouquinho mais de condições financeiras que o (lUlro. que~ pobre l ~I~ me cn!1~a 
e fala para todo mundo que eu sou maldoso, mas cu não sou n1uld11so não E.u. tral,alhc1 na Pohc1~ 

anos e sempre procurei cumpnr com o nicu papel da melhor rnunc1ra poss1\cl Eu scm~re andei 
cabeça erguida, eu sempre executei o rneu trabalho d~ ~1nna h~_ne~ta e digna, ta~to e. quando 

lnc:eii 
8 

minha candidatura ao cargo d..: Vereador nesta Casa, as pessoas para quem cu pedi voto'. 

ll
lhec' t • b· lho confiaram cm mirn e \Otaran1 em m1n1. me elegeram Então. estou aqui 

iam o meu ra a · · · d d 1 • 

d ã . · os meus eleitores como o n1u111c1p10 to o. to a a popu açao p1quctensc. 
representan o n· o so · 51 b 1· dir Emenda Parlan1entar apenas para 1 pessoas. os ene 1c1os qu1.: cu pcço 
•eu não vou pe . . para a cidade inteira. Consegui duas viaturas no,as para a Pohc1a 

para todos os mun1c1pcs. 

9 



,. 
CAM ARA MUNICIPAL PIQUETE DE 
A13 da 23ª Sessão ORDINÁRIA Prc~idt>n lc 

llnº Jl9'1 Realiz.ada em 04112/1017 

'-lrhtar, tentei hoje tambêm agendar uma A d • . 
pretendo rei\ 1nd1car alguns bcnclicios ar.i 

3 
~ rencr~ com ~ Governador Geraldo Al~l..111111, pois 

mandato urna l:n1enda Parlai11,.ntar p 
1 

d ossa cidade. Eu consegui com apenas Ires 111escs de 
~ no \a or e RS 25000000 . · 

na A\. Tancredo Nc\C~ e agora conse ur · • para ser aphcnda cm infraestrutura 
mrnha pessoa pode ter certei.a ue · ~ J~nto ao Mi~islro Kassab Então àqueles que cnllcam a 
cabeça erguida t>uscando m •lh q · po mais que v~es tentem me prejudicar, estllre1 sempre de 

• · e onas para a nossa cidade Só e s h Do , erconha na cara e passe a tratar . · spcro que a . cn ora nana tome 
~ 1• 1. · · as pessoas. o pobre pnncrpalmente com mais respc110 e dignidade 

porque in e 11n1entc tern multa pe ·so • ·d ' 
d 

, s. a cm nossa c1 ade passando fome sem ter o que comer dentro 
de casa ocnte sen1 remed10 · · · · · ' . · • : · . , s nccessanos, que precisa sim de a1uda. mas muito mais de respe110, de 
:er . ou~ ido. de ser tratado com cannho e dignidade como merecem. O Fundo Social de 
Sohdan~dade de nossa cidade não recebe ninguém.. prova disse é a situação vista por todos com 
relação. aquc:las pessoas que dormem e passam o dia na Praça do lambeiro, uma situação bastante 
lan1en1avel. ao lado da Secretaria da Promoção Social e ninguém faz nada para ajudá-los. um 
absurdo. A refenda Secretaria nunca é culpada dessa ou daquela situação, o culpado é sempre o 
Verea_dor. a Policia, agora, a meu ver, se não tem competência. se estão ah só para receber o 
dtnhe1ro. passa o boné e vai embora, mas não coloque a culpa e1n quem não merece em quem 
realmente esta trabalhando cm prol do bem estar da comunidade. Eu não hnha con1gem de vir a 
Câmara e não fazer nada e depois receber o subsidio de Vereador numa boa. Eu tcna vergonha. com 
certeza não iria conseguir dcirar e dormir tranquilo, co1n certeza eu não iria conseb'Ulr ficar com a 
minha consciência tranquila Agora se os Secretários Municipais pensam dessa forma, quen1 sou cu 
para Julgá-los, ou melhor. eu não estou julgando ninguém, apenas estou fazendo uma colocação. 
Para encerrar. cu recebi da Gerência Executiva Negocial da Caixa Econõmtca de São José dos 
Campos, comunicando o bloqueio no cita 21/11/2017 de um recurso no valor de RS 114 662.04 de 
um contrato de repasse firmado com a Prefeitura. e assinado e1n 30/12/2014 rcfrcnte ao Prograina 
Planejarnento Urbano sob gestão do Minjstério da Cidade. Esse recurso está bloqueado e P1quc1c 
\aJ perder mais R$ 114.662,04 e isso é a herança maldita que ela vai deixar para o próximo 
Prefeito, para o Sucessor dela. O ver Santana teceu outros cornentanos sobre o assunto e. 
agradecendo a atenção de todos, encerrou as suas palavras. Inscrito para tàlar, o Ver. Rômulo, V1ce
Prcsidc:nte passou a Presidência ao Ver. Santana e, de irucio. cumprimentou os presentes, em 
especial, a Sra. Prof' Lúcia. os 1ntemautas e os ouvintes da Radio Naturelll fM e fez o seguinte 
pronunciamento "Quero hoje aqui fazer uma retrospcctiva sobre o meu trabalho neste um ano de 
rnandaro como Vereador desta Casa de Leis. Com relação ao Pro1cto de: l.e1 de minha autona 
aprovado por esta Casa de Leis sobre a gratuidade do transporte: publ~co colcu' o para idosos ac1~a 
de 60 anos e deficientes fis1cos, infelizmente, recebemos urna not1c1a essn semana que a Prefeita 
entrou com uma ação dt: conslltuc1onalidade barrando a referida_ propositura Quero tnm?c!n1 deixar 
bent claro a todos que na nossa Lei Orgânica fala de idosos acima de 60 anos e a Prclelt? entrou 
corn essa ação de inconstitucionalulade, que não é de~n1uva. cabendo reeur-;o ainda Eu ~stou 
estudando junro ao Jundico desta Casa que, a meu \er. e bastan1c compe1ente, para que a rcl~n?a 

· 1110 s~1a c:oloeadu em vigor para beneficiar os idosos de nosso mun1c1p10. propositura no prox1mo t .... , . • 

E tã · 1 . d 15 Ver~adores desta Casa e podenl ter certeza que eu vou ale o llm, não 
n o e uma uta nossa, ' "' · . b 

d
• 

1
-

1 
l X>rque se trata de um projeto importante que cneftc1erá a nossa 

vou c:s1st1r ac1 n1cn t:, 1 • E d p 1 . · b · atraves do Deputado Vaz de Lnna uma men a ar a111cntar no 
comunidade Consegui tani em · s 'd A ~ ·d 1 · d · · a wsição de um veículo para a arca da au e. re1en a .n1en u Já lo1 
valor de R$ 70.000,00 para q h da da inesma e assim que o município receber os R$ 
bbe da · . , tamos aguardando a e cga . ra e nos cs . . ue a população possa estar a par de tudo Na arca do 
70 000,00 cu postarei nas redes sociais para q 
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Pre-.11lclllt-

fol n _3v-O 
1 ~pi1r1c 101 leito o l'roictn d1: 1 ci p·ts" 1 , ~ 

. . •• >ollll u de rl.J raru (() .1 J s 1 ,11nscgu1 unia \crha 1111 \alor d, 1,c 71 
1 11noq os ruoS11~ e na 11rc11 a aut e 

e ,.., 1 ()()() ()() par·1 Ç( r 1pr d 1 e· 1 -1 ducac,:ào, sahcnclo Ja, ncccssid·t 1 • d · • 11 
11 e um vc1cu o om rc aç;.io a 

ftirça do meu Partido e l'.on~c.gui ~1\c~ ,º' 11."~:"º' !ºvens hu<;e1ucr fllnto 110 Deputado Paulinho da 
1 J 

ogns p.11.1 o< ur'u de Au~11tur Adm1n1strauvo sendo que esse 
cur'o a cm e capal·11·1r o alu 1 • . • no, 11 íl uno a1nd<1 e remunerado /\ pessoa de bllll(ll renda que íor 
lontemplada l11n1 a refenda '''"ª ·la f· ~ • " ' e • vai .t.lcr um cxcck'Jllc curso de capacitação e \'81 ganhar 
lJm!x'ITI RS 3 '0.00 ni~nsal como a1uda l'1quc1c li11 ;i única cidade do fundo do Yale que foi 
contcmpl:ida con1 11 _relendo curso Corno lodos sabem nosso mur11cip10 tem menos de qu1n7.e mil 
hahitan~c~ ~.e. d•l.1c11 ~onscgu1r 1 1ncndas l'arlamcnlares porque matematicamente para o<: 
rnrla1n1::ntarcs não cc11npcnsa a.1udar n nossa cidade, mas graças a Oeu5 estamos lendo êxito Junto 
aos nnssos l?cputudos Alêm dessa harrc1ru do mun1cip10 ser pequeno, temos runda outro ponto 
ba,tante dcshl\or:l\el, que é o nosso Chcíc do Executivo Mun1c1pal, que não colabora e nem apoia 
ª' 1n1c1at1\'8s <los Vereadores Mas graças a Deus nosso mun1c1p10 íot contemplado e a parur de 
J~CITO do prox1mo ano eu irei acompanhar o andamento desse curso que esta programado para 
1n1e1ar no final de Janeiro de 2018 Com relação ao Espone eu rcahze1 os campeonatos de futsal. de 
\Õlct de areia e o meu Objetivo para o próximo ano é tentar faler vános campeonatos como de 
atlel1smo. <le futebol amador. lnfeltzmcnte, para rea11iar esses campeonatos precisamos da 
autorização do lxeeut1vo e con10 o Executivo não apoia as 1n1c1ativas de nos Vereadores. na 
ma1ona das vezes lica niuito co1nphcado querer fazer alguma coisa na cidade m=o que seja com 
recursos nossos. l:spero que no próximo ano Deus ilumine mais a caheça da nossa Prefctta dando
lhe sabcdona para que ela possa abnr o coração dando mais oponunidades para os nossos Jo,ens. 
Na area do turisn10 ha quanto tempo àquela rampa de asa delta ficou parada. abandonada? A cidade 
não tem empresa e nt:m incentivo para instalação de empresas, o que prejudica mwto a popular;ão 
Temos que íocnr no tunsmo. tunsmo é fonte de renda. ganha a cidade. ganha os moradore~. 
atraindo mais turistas aumenta a arrecadação do município. Quero de1-;ar bem claro que íu1 eu com 
recursos prõpnos lfUem restaurou aquela rampa, arrumei a estrada que da uc:i..-ssn a ela, cerca de 330 
m de eslrada que estava abandonada. cheia de mato e buracos. não n.'Cehi uma BJUJa ~ ... quer da 
nos!.8 Prefeitura ' Iodo rnaquináno usado paro acertar aquela estrada foi pago Jo m.:u boi'º· não 
ll\'C ajuda de ninguém, contratei uma tinna particular para làzcr 11s sei'\ 1.;os E muno grau ficante 
\ ocê vê as pessoas usufruindo daquela ra1npa, isso não tem pn.-ço Agora se quer UJUdar cu aceno, 
mas se não ajudar eu pago, íaço questão porque é para o bem <l.1 nlls~a c1da<k 1'a arca <lo lun,mo 
foi fena a rev1talt.l'.nçi\o da estrada. Nosso n1un1c1p10 ten1 um nu\O b.:1_,tanle- e-\prc''"º de 
motociclista na área do MotoCross A 1.:1dadc rnats pr11\1n111 .1qu1 d,1 Fund,1 do Vale e Delfim 
More1ra, la h:rn unia pisla de MotoCross que é hus111ntc uti111J1da pchis n1,1t1>e~ch''ª' aqui da nossa 

ão mas é urn pouc.:u distante paru os esporl1stas l·nti\11, \cndo C"Sll '11un\·;1,1 l·o11stn11 urna pista 
Mo;oCross lá 1111 hauro Santa ls.1hcl , o qu.: Ji111111u1 bas111111c a J1,t.111.:1a para'',:; llllltoc1chstas. A 

foi ín.1.er uma pista de J'vlutoCross na c1111nda de 1'1q11c1c pan~ e11rur1ar a d1s1anc1u e não de1-;ar 

05 
motociclistas chegasscrn uté 1 )(:11 nn Morc1ro. ª's1111, ek•s hc"'1nam no mun1c1p10 e geranam 

llRIK financeiros para a cidade Na tireu de e\entos, nll mê.~ de JUiho reahz.:1 o 1º Festival de 

08 
cidade contou com a prcsenç.1 111at:I\'ª da popuh1çi\u e de'ª"º~ tunstas, ~~do com cencza 

ã
' . 1 1 ra as nuss·is l·rt1111~·1s No mês d.: 1JO\Cn1bro rcahze1 o l Velostcrra que 

uma opç o ui: a.1.er pa " . • · . , .• l da·'. N • ·' • .•• . contou coni \anos espo111stas di:ssa rnoua 1 uc. o mi:s ui.:: u.::zembro 
foi um suçcsso e . 1 d · · · . d· Voo Livre no bairro da Tabulcl!I que, a i:n1 e incentivar o tunsn10 na 

1 0 1º ('.am~onato e . . .1 • ·da · - d 
1 . ara gostar cn1 nosso mun1c1p10, e se1n uuv1 n1a1s uma opçao e 

trazendo rnais tuNns as P ana vou 8 São Paulo par1tcipar de uma reunião con1 n l.1der.1nça 
para a população esta sem 
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MUNICIPAL DE PIQUETE i 
~ta da 23" Sessão OR!)INÁRlA Pre1>idc l.)lC 

Rcalii.1da em 04112/2017 11 no 30' 
do S1ndu.:ato dos l"rabalhadorcs do Fstado d . 
d1,cr,:is \Ctcs durante 0 ano nc•t" C . d 

1 
e São Paulo e do Brusrl, porque como já foi dito 

·' ... usa e eis a cl<I! d f d 
Clllllll ~alüno base valor inferior ao .. 1• '_ · · sse o uncronalismo funcional está ganhan o 

sa ano m1n1mo do pais é um ab d f • t 1 n:auvar o S1nd1cato Municipal . d. . · · sur o ·ntao, estamos ten an< o 
pumhsa tudo. porque é um di;elt~a~~ cpois ,qu:m sabe com o S1nd1cato funcionando aí a gente 

1 todos_ Entao, quero agradecer a Lodos que confiaram em m1m 
e me e cgcram para Vereador e toda a população de Piquete que acredita no meu trabalho e confiam 
cin n11111 como seu representante na Câmara Sou o Vereador mais novo do Legislativo quando 
ganhei para Vcrea~or desfizeram da minha pessoa, falaram que cu fui eleito porque sou .:bonito" 
mas que cu não ttnha ca -d d - ' · . pac1 a e para ocupar o refendo cargo. Então, está aqui uma pequena 
dc1nonstração do qu_e foi realizado este ano nesta Casa de Leis por este Vereador O meu lema é 
trabalho e estou aqui para lutar pelos interesses da nossa população. Os 226 votos que eu conqu1ste1 
foi por causo do meu trabalho, cu se1nprc trabalhei em prol da nossa munic1pahdade e podem contar 
sempre com o me~ trabalho. Obrigado a todos e uma boa noite. A seguir. como a Plateia estava 
lotada. o Sr Presidente consultou o Plenário sobre a possibilidade de continuar a sessão sem 
intervalo O Plenário concordou e o Sr Presidente solicítou a Sra lº Sccrctána que fizesse a leitura 
dos documentos constantes da pauta da Ordem do Dia, a saber 1) Requerimento nº 134/ 17, datado 
de O 1/ 12/ 17, do Ver. Claudinei, para que seja oficiado a Exma Sra. Prefeita Municipal de Piquete, 
paru que nos seja infonnado a relação dos non1cs de todos os servidores públicos municipais que 
estão prestando servíços para a OS Pró-Vida, discriminando o período correspondente a este{s) 
crnpréslimo(s). Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi 
colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 2) Requerimento nº 135 17, 
datado de 01/12/17. do Ver. Claud1ne1. para que seja oficiado a Exma Sra Prefeita Municipal de 
Piquete, para que nos seja informado com o envio da respecuva documentação (notas fiscais). todos 
os pagamentos realizados pela Prefeitura cm favor da OS Pr<).. Vida durante o exercício de :!O 17. 
('orno não houvesse quem dcsc1asse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em 
unica votação e aprovada pelo Plcnáno por unanimidade. 3) Requenmento nº 136/17, datado de 
01/12/ 17. do Ver Heloizio, para que seja oficiado a Exma. Srn. Prefeita Municipal de Piquece. 
pedindo-lhe a gentileza de informar a este Vereador, sobre a possibilidade de realizar o conserto da 
sapata da ponte localizada na Rua 1-lonorina de Brito, 126, na Vila Esperança Como não houvesse 
qucn1 desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma fo1 colocada em unica vocação e 
aprovada pelo Plenário por unanimidade. 4), Requcrim~nto nº 137/17. ~alado de 01/12, 17. do Ver 
Heloizio, para que seja oficiado a Empresa Aguas de Piquete S.A., sohc1lando o consert_? do buraco 
localiz.ado na Rua Honorina de Bnlo, na Vila Esperança, cm frente ao nº 126. Como nao houvesse 
quc01 desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada cm unica \Otaçào e 
1PR>Wda pelo Plenário por unanimidade. 5) Requerimento nº 138117, datado de 01/1:! 17. do Ver. 

R 1 ·a oficiado a Ex.ma Sra. Prefeita Municipal de Piquete. pedindo-lhe a gcnnlez.a 
-1.01zio, para que SCJ -d. · • d d • 1 . . 

mformar a este Vereador, quando serão tomadas provi cnc1as no se nu o e n:so \er. este 
itlema uc é uma reclamação dos moradores da localtdad_e. Como n:1o hou' esse quem deseJ~s~e 

' q · ·da . · tura a mesma foi colocada em un1ca "otação e aprovada pelo Plenano 
sob~e ª redJ:n

6
) f~º':e~mento nº l39/17, datado de 01/12/17, do Ver Claud1ne1, para ~ue se.1a 

aianimida e. q . . M nicipal de Educação de Piquete, pedindo-lhe a genuleza de 
a 1 hna Sra Secretaria u . 1 , . 

rradc curricular do ensino público 1nun1c1pa existe a 1natena de 
a est~ Vereador, s

1
e ~~~ gé aberto processo seletivo para a contratação _de profess?r para 

e o motl\O JJ:Clo qua h .
5

, quem desejasse falar sobrl! a refenda propositura, n 
esta 1naténa. C?"'.1º não ~uv~s e vada pelo Plenário por unan11nidadc 7) Requerimento 

fot colocada em un1ca votaçao e apro 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PIQUETE 
Ata da 23ª Sessão ORDINÁRIA 

Rcah7.ada em 0411212017 
Preside te 

FI n ° 3c.J..ü 
nº 140. 17, datado de 01 / 12/ 17, do Ver San _ . . 
~funicipal de Educação de Piqi 't. d · d. tana. para que se1a oficiado a lima Sra. Secretana 

ic e , pc 1n o-lhe a genuleza d • - 1· C d L · 1 Hllor efetivamente gasto com 1 ·ã . e 1n ormar a esta asa e eis qua o 
u 1 un1111aç, o nalalina deste ano d • 2017 b ó 1 d nroccsso admin1slrallvo l]U, s, .1,. . e . em como c pia integra o 

,. e . e ucs1111ou a contratação da empr · . á 1 ' · t <k 111íllerial e mão de obríl ara •f• . . csa rcspons ve para o 1omec1men o 
•f. d . P ª rc ~nda Instalação. Como não houvesse quem dese1asse falar sobre 

il rc ~ri ª propositura, ª 1nesma 101 colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por 
unun11111dadc. 8} Moção nº 96117 datado de 0 1/12117 do ve r h' · fi · d s d . ld 1 • d s · • r. • un o, para que se1a o 1c1a o ao r 
1, ~a 0 ._ose a, tiva, apresentando-lhe Moção de Aplausos deste l.cgisla11vo, pela realização do 4º 
lampeona~? lnten:io da Escol.?1nha de Futebol Chumb1nho. ocorrido no dia 25111117, no Estádio 
~unic1pal Anton10 Bras1hno • na Vila Esperança Como não houvesse quem desejasse falar sobre 
a rc~en~a propos1tu~ a mes1na foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por 
unan1m1~de. 9) Moçao nº 97/ 17, datado de 01 /12117. do Ver. Rominho, para que seja oficiado a 
Da' 1 V1e1ra Coura, apresentando-lhe Moção de Aplausos deste 1 .egislat1vo, por ter sido o destaque 
do 1º Velox Terra, realizado no dia 19111/17, no Jardim santa Isabel cm nossa cidade, como o 
Piloto mais novo a part1c1par da refenda competição. Como não houvesse quem desejasse falar 
sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por 
unan11nidade. 10) Moção nº 98/ 17, datado de O 1/12/17, do Ver. Rominho, para que seja oficiado ao 
Piloto Sr. Wanderson Lourenço Ribeiro, apresentando-lhe Moção de Aplausos deste Legislativo. 
por ter conquistado o 1° lugar na Categoria Prata da Casa, no Iº Velox Terra realizado no dia 
19/l lt17, no Jardim Santa Isabel em nossa cidade. Como não houvesse que1n dese1asse falar sobre a 
retenda propositura, a 1nesma foi colocada c1n única votação e aprovada pelo Plenario por 
unanimidade. 11) Moção nº 99117. datado de 01/12/17, do Ver. Rõ1nulo. para que seja oficiado ao 
Piloto Sr. Osmar Garcia Abdcmun Fernandes Oliveira, apresentando-lhe Moção de Aplausos deste 
legislati\o, por ter conquistado o 1° lugar na Categoria Nacional Livre, no 1° Velox Terra realizado 
no dia 19/J 1117, no Jardim Santa Isabel em nossa cidade. Como não houvesse quem desejasse falar 
sobre a referida propositura, a mcs1na foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenario por 
unanimidade. 12) Moção nº 100/17, datado de 01/12/17, do Ver Rõmulo. para que se1a oficiado ao 
Piloto Sr. Moisés Diego Arantes, apresentando-lhe Moção de Aplausos deste Legislati\'O, por ter 
conquistado o 1° lugar na Competição Minas X São Paulo, ocorrida no 1° Velox Terra realizado no 
dia 19/J 1/17 no Jardim Santa Isabel e1n nossa cidade. Co1no não houvesse quem desejasse falar 

' sobre a referida propositura, a mcs1na foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por 
unanimidade. 13) Moção nº 101/17, datado de OJ/12/17, do Ver Santana. para que s.:ja ofic1ad? ao 
limo. Sr ·renente-Coronel Ricardo Augusto Nascimento de Mello ArallJO, Comandante da RO 1 A -
Rondas ()stensivas Tobias Aguiar, apresentando-lhe Moção de Aplausos deste Legislativo, pêlo 
magnilii;o trabalho desen\'olv1do durante todos estes anos ao l~~tado de São _P~ulo. ~e~do 
segurança a nossa população e, sobretudo, por haver completado 1.6 a~os de. h1stona neste ult1n10 
dia d dezembro de 2017. Como não houvesse que1n d.:scJnssc talar sobre a refenda primeiro e PI - - ~ 'dad 
propositura_ a mesma foi colocada cm única votação e aprovada pcl1l enano por ~an1m1 e. 
Como nada matS houvesse para ser tratado naquela sessão, o Senhor Presidente mvocando a 

prol ~ d D uradc -•u a prcsen1·a de todos os mun1c1pcs dando por encerrada a sessão e para eç .. o e eus, a.,. ce y · - - 1 d t• · 
c:onstar li.>J lavrada a presente ato que depois de lida e d1scut1da lor JU ga a con orme, sera aprovada 

· S 1 v 'r •adores Piquete 04 de dezcn1bro de 2017 Centes1mo nonagésimo 
e assinada pelos enda1orer sd c cdênc1~ ccntés1;no vigesimo oitavo ( 128º) ano da República e 
quinto ( 195º) ano n epcn • · d · · d p 

. . ( 126º), no da Eniancipação Polillco-A m1n1s1rat1vu e 1qucte.-.-.·.·,· -.-
lés1mo v1ges1mo sexto a • ____ • _. _ •.• _ ·.•.• .. ·.·.· .- _. ___ -.·.- ·.-.·.-.- _ 

-·~···- .. . . . .. . ... -----... - ----.-.... --.-.- -.-.... . . . . . . . ' . . 
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" 
CAMARA MUNICIPAL DE PIQUETE 
,\ta da 21• Sessão ORDINÁRIA Real1Z.ada em 04'1212017 Prc~id te 

l·I n ° ~"3 

TANA (SANTANA) 

• 

USZCZYNSKI (ROMINllO) 

VER. MARIA LUIZA NETA RIBEIRO (MALU) 

VER. JOAQUIM ALVES DA SlL VA JÚNlOR (JUNHÔ) 

VER 

VI.:R JOSÉ . L IZJO DA SLL VA (HE!.01/10 DOS Mi\RfNS) 
v 

VER. RODRI UNES GODOY 
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