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ATA DA PRIMEIRA (lª) SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO (1°) ANO LEGISLATIVO DA'· 
DÉCIMA SÉTIMA (17ª) LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICfPAL DE PIQUETE. Aos dois 
(02) dias do mês de janeiro do ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de dois mil e 
dezessete (2017), às dezenove ( 19) horas, realizou-se a sessão acima anunciada. Constatando pelo 
livro de presenças a existência de "quorum" regimental, com a presença de todos os Senhores 
Vereadores, o Senhor Ver. Mário Celso de Santana, DD. Presidente da Câmara Municipal de 
Piquete, invocando a proteção de Deus para todos os presentes, declarou aberta a sessão e convidou 
os Senhores Vereados a ficarem em pé para entoarem o Hino de Piquete. Após a execução do 
referido Hino, o Sr. Presidente solicitou a Ver". Maria Luiza Moreira Neta Ribeiro-Malu, lª 
Secretária, que fizesse a leitura dos documentos constantes do Expediente, os quais foram os 
seguintes: 1) Os Ofícios GAB nºs 584/16, 585/2016, 586/2016, 587/2016 e 589/2016, todos de 
autoria da Prefeita Municipal de Piquete, respondendo ao contido nas proposituras de diversos 
Vereadores da Legislatura anterior (Arquivar); Usando da palavra pela ordem, o Ver. Claudinei . 
Luiz de Moraes solicitou que a Secretaria enviasse aquelas respostas aos respectivos Vereadores. O 
Sr. Presidente disse que a sugestão do Ver. Claudinei seria acatada. 2) Of GAB nº 595116, datado 
de 21/12/16, de autoria da Prefeita Municipal de Piquete, comunicando que, nos termos da alínea 
"c" do artigo 44, combinado com o artigo 45 da Lei Orgânica do Município combinado ainda com o 
§ lº do referido Diploma Legal, decidiu Vetar_integralmente, o Projeto de Lei Ordinária CM nº 
05/2016, de autoria do Ver. Carlos Ávila, que "toma obrigatória à inspeção anual do estado geral de. 
saúde dos alunos dos estabelecimentos da rede pública municipal de ensino" (A Comissão de 
Justiça e Redação); 3) Of. GAB nº 597/16, datado de 22/12/16, de autoria da Prefeita Municipal de 
Piquete, comunicando que, nesta data, foram sancionados e promulgados os Projetos de Leis 
Ordinárias CM nº 04/2016 e CM nº 06/2016, ambos de autoria do Ver. Carlos Manoel Ávila Santos, 
os quais receberam, respectivamente, os números 2036 e 2037 das Leis Ordinárias (Arquivar); 4) 
Of. Especial/2016, datado de 31/12/16, de autoria da Prefeita Municipal de Piquete, encaminhando, 
anexo a este, a Declaração dos seus Bens e Direitos, nesta data, em cumprimento aos termos do 
artigo 67 da Lei Orgânica do Município, tendo em vista o término de seu Mandato no cargo de 
Prefeita Municipal de Piquete, no periodo de OI de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2016 

1 (Arquivar); 5) Of. nº 4844/16-JUR, datado de 07/12/2016, do Promotor de Justiça/Assessor/São · 
i
1 
Paulo, encaminhando cópia da decisão versando sobre o arquivamento do protocolado em epígrafe, . 

1 relativo à análise de eventual inconstitucionalidade de Resolução nº 419/2016, do Município de ' 
Piquete (Arquivar); 6) Of. nº 23/2016, datado de 23/12/2016, do Gerente Geral da Agência da Caixa 
de Piquete, respondendo ao contido no oficio nº 531/2016/CP (Arquivar); 7) Requerimento nº 

. 01/2017, do Ver. Claudinei Luiz de Moraes, para que seja oficiado a Exma. Sra. Ana Maria de, 
'Gouvêa, Prefeita Municipal de Piquete, pedindo-lhe a gentileza de informar a este Vereador se ' 
1 existe estudos junto ao setor competente deste Executivo quanto a possível elaboração de Projeto de : 
, Lei para a criação da Atividade Delegada em nosso município (Para a Ordem do Dia); 8) Indicação 
! nº 01/2017, datada de 02/01/2017, do Ver. Claudinei Luiz de Moraes, indicando a necessidade de, 
' . através da Secretaria de Obras e Serviços, determinar a realização de limpeza e capina, bem como a 
•pintura do meio fio das ruas da Vila Araçá (A consideração da Senhora Prefeita); 9) Moção nº 
' : 01/2017, datada de 02/01/2017, do Ver. Claudinei Luiz de Moraes, para que seja oficiado aos 
i Senhores Anderson Carlos Di Marqui, José Dito e Nê Pacheco, apresentando-lhes Moção de i 
Í Aplausos deste Legislativo, pelo belíssimo trabalho voluntário na "Queima de Fogos" realizado em : 
1 nosso município na passagem do ano, extensivo aos demais voluntários, pois sem eles não haveria a 1 

, realização de tão bonito evento (Para a Ordem do Dia); Terminada a leitura dos documentos, o Sr. · 
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Presidente franqueou a palavra de conformidade com as normas regimentais. Inscrito para falar, o 
Ver. Claudinei Luiz de Moraes iniciou a sua fala cumprimentando os companheiros de Plenário, o 
público presente, os intemautas, os ouvintes da Rádio Natureza FM. Em seguida, falou da sua 
satisfação depois de quatro anos de fazer parte novamente do Legislativo Piquetense. Em seguida, 
teceu pequeno comentário sobre o Projeto de Lei Complementar nº 003/08, de 09/12/2008, de 

i autoria do ex-Prefeito Otacílio, autorizando a outorga, sob regime de concessão, a prestação dos 
J serviços públicos de abastecimento de água e tratamento de esgoto sanitário em 2008, esclarecendo 
! que a referida propositura foi aprovada por cinco votos favoráveis e três contrários, inclusive um era 
i daquele Edil. Comentou ainda que em 2009, tiveram que fazer um Projeto de Emenda à Lei 
1 Orgãnica para regularizar a terceirização dos serviços locais de abastecimento de água e tratamento 
! de esgoto sanitário, sendo que na época foi o Relator da Comissão de Justiça e Redação exarando 
1 parecer favorável pela aprovação da referida emenda, pois a licitação já havia sido realizada pela 
Prefeitura, já tinha uma firma vencedora, porém, a mesma não poderia ser contratada. O orador 
disse que na época a Câmara não teve outra escolha a não ser aprovar a referida Emenda, pois só , 
com a aprovação da mesma aquele problema seria resolvido e foi o que fizeram. Disse ainda que ~ 
durante as campanhas políticas de 2016, tentaram colar cópias do referido parecer nos comércios 
locais, na tentativa de alertar a população que aquele Edil foi responsável pela contratação da CAB 
em Piquete. O Ver. Claudinei comentou que seria a última vez que tratava daquele assunto naquela 
Tribuna, acrescentando que aquele Vereador votou contra o referido projeto de lei, embora tivesse • 
votado favorável apenas pela aprovação da Emenda à Lei Orgânica. Comentou novamente que tal 
assunto foi bastante tratado durante a campanha política por alguns candidatos ao cargo de 
Vereador, que quiseram prejudicar o seu trabalho, soltando para a população que aquele Edil na 
época votou favorável pela contratação da CAB. Em seguida, o orador deixou bem claro que votou ' 
contra a terceirização dos serviços públicos de abastecimento de água e tratamento de esgoto i 
sanitário em 2008, ou seja, foi contra a contratação da CAB e esperava que aquele assunto fosse 
encerrado naquela noite. A seguir, comentou sobre a reeleição da atual Prefeita por uma diferença 
de !09 votos, acrescentando que aquele Edi 1 entendeu diante dos resultados obtidos de todos os 
candidatos a Prefeito, mais os votos em branco e nulos, que a população não queria nenhum dos 
candidatos a Prefeito porque não estava satisfeita com a maneira como nossa cidade vinha sendo 
administrada. Disse que na reunião que tiveram com a Prefeita, com exceção do Ver. Rominho que 
estava viajando, durante a conversa que tiveram aquele Edil ficou pensando que diante do resultado 

! das eleições de 2016 em nosso município, a Prefeita teria a humildade de entender que foi reeleita 
sim, mas precisava ouvir mais, pois não foi eleita com uma expressiva porcentagem de votos. A 
seguir, parabenizou a Prefeita eleita e acrescentou que a diferença de votos mostrou que a 
população não estava satisfeita com o governo dela e, com certeza, precisava haver um bom 
relacionamento entre Executivo e Legislativo para que o nosso município crescesse. O Ver. 
Claudinei disse ainda que respeitava a opinião e posição de cada companheiro de Plenário, mas a 
seu ver, ninguém ali foi eleito sozinho, nenhum Vereador ali conseguiu o quociente eleitoral 
exigido para eleger um Vereador, todos precisaram do apoio do grupo para se eleger. Em seguida, 
teceu outros comentários sobre o assunto e disse que desde o início sabia que o grupo de cinco i 

Vereadores elegeria a Presidência da Câmara porque fariam um bloco majoritário e mesmo se fosse i 

maioria simples, o PR abriria mão da segunda secretaria como fez. Continuando o seu discurso, ! 
' disse ao Ver. Rominho que respeitava a posição dele de ter assinado para a formação do Bloco i 

Parlamentar, porém, como nenhum Vereador foi eleito sozinho, tinham um grupo que foi formado': 
para as eleições e antes de qualquer coisa, precisavam respeitar esse grupo e principalmente o , 
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' Presidente do Partido pelo qual foram eleitos. O Ver. Claudinei agradeceu a atenção de todos e : 
encerrou as suas palavras. Em seguida, como não houvesse mais nenhum Vereador inscrito para ' 
fazer uso da palavra, o Sr. Presidente suspendeu a sessão por tempo indeterminado para a 
composição das Comissões Permanentes da Câmara, de acordo com o artigo 6º, inciso I, combinado 

: com o artigo 21, do Regimento Interno da Câmara. Reabrindo os trabalhos, o Sr. Presidente após 
manter acordo entre os Senhores Edis nomeou as Comissões Permanentes da Câmara, as quais 

: ficaram assim constituídas: COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO: Ver' Maria Luiza Moreira! 
' ' 

: Neta Ribeiro-Presidente, Ver. Claudinei Luiz de Moraes-Membro e Ver. Christian Uchoa Pietro- i 
, Membro; COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO: Ver. Rômulo i 
'Kazimierz Luszczynski-Presidente, Verª Maria Luiza Moreira Neta Ribeiro-Membro e Ver. , 
! Joaquim Alves da Silva Júnior-Membro; COMISSÃO DE URBANISMO E ' 
: INFRAESTRUTURA MUNICIPAL: Ver. Claudinei Luiz de Moraes-Presidente, Ver. Joaquim: 
, Alves da Silva Júnior-Membro e Ver. José Heloizio da Silva-Membro; COMISSÃO DE : 
: EDUCAÇÃO, CULTURA, SAÚDE E MEIO AMBIENTE: Ver. Rodrigo Nunes Godoy-. 
' Presidente; Ver. Rômulo Kazimierz Luszczynski-Membro e Ver. José Donizetti Ribeiro da Silva- 1 

i Membro e COMISSÃO DE ÉTICA: Verª Maria Luiza Moreira Neta Ribeiro-Presidente, Ver. 
' José Heloizio da Silva-Membro e Ver. José Donizetti Ribeiro da Silva-Membro e Suplentes: Ver. 
· Claudinei Luiz de Moraes, Ver. Rômulo Kazimierz Luszczynski e Ver. Christian Uchoa Pietro. Em 
seguida, o Sr. Presidente suspendeu a sessão por quinze minutos, findos os quais reabriu-a na pauta 

; da Ordem do Dia. Decorrido aquele tempo, o Sr. Presidente reabriu a sessão e pediu a Sr". l ª 
, Secretária que fizesse a leitura dos documentos constantes daquela pauta, a saber: 1) Requerimento 
• nº 01/2017, do Ver. Claudinei Luiz de Moraes, para que seja oficiado a Exma. Sra. Ana Maria de 
Gouvêa, Prefeita Municipal de Piquete, pedindo-lhe a gentileza de informar a este Vereador se 

: existe estudos junto ao setor competente deste Executivo quanto a possível elaboração de Projeto de 
Lei para a criação da Atividade Delegada em nosso município. Como não houvesse quem desejasse 

, falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário 
'por unanimidade. 2) Moção nº Ol/2017, datada de 02/01/2017, do Ver. Claudinei Luiz de Moraes, 
, para que seja oficiado aos Senhores Anderson Carlos Di Marqui, José Dito e Nê Pacheco, 
' apresentando-lhes Moção de Aplausos deste Legislativo, pelo belíssimo trabalho voluntário na 
i "Queima de Fogos" realizado em nosso município na passagem do ano, extensivo aos demais 
' voluntários, pois sem eles não haveria a realização de tão bonito evento. Como não houvesse quem 
: desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo 
Plenário por unanimidade. Como nada mais houvesse para ser tratado naquela sessão, o Senhor 

; Presidente invocando a proteção de Deus, agradeceu a presença de todos os munícipes dando por 
i encerrada a sessão e para constar foi lavrada a presente ata que, depois de lida e discutida for : 
·julgada conforme, será aprovada e assinada pelos Senhores Vereadores. Piquete, 02 de janeiro de 1 

2016. Centésimo nonagésimo terceiro (193°) ano da Independência, centésimo vigésimo sexto i 

(126º) ano da República e centésimo vigésimo quinto (125°) ano da Emancipação Político-; 
d 

. . . . ' 
A mm1strat1va de Piquete.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.. 
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VER RÓ~MIE~ ~~ÜMINllO] 
VER. MARIA LUIZ~RA NETA RIBEIRO (MALU) 

VER. CLAUDINEI LUIZ DE 

VER. RODRIGO GODOY (RODRIGO NUNES) 
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