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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA (12ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO (lº) ANO 
LEGISLATIVO DA DÉCIMA SÉTIMA (17ª) LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PIQUETE. Aos dezerove ( 19) dias do mês de junho do ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, de dois mil 

1 

e dezessete (2017), às dezenove (19) horas, realizou-se a sessão acima 
anunciada. Constata~do pelo livro de presenças a existência de "quorum" regimental, com a 
presença de todos os Senhores Vereadores, o Senhor Ver. Mário Celso de Santana, DO. Presidente 
da Càmara Municipal de Piquete, invocando a proteção de Deus para todos os presentes, declarou 
aberta a sessão e conyidou os Senhores Vereados a ficarem em pé para entoarem o Hino de Piquete. 
Após a execução dol referido Hino, o Presidente colocou em única discussão a ata da 9ª sessão · 
ordinária, realizada 4ia 05/06/2017 e como não houvesse quem desejasse apresentar emendas a 
referida ata, a mesm foi colocada em única votação, aprovada por unanimidade e assinada pelos ·. 
Senhores Edis. Em s guida, o Sr. Presidente solicitou a Ver. Maria Lwza Moreira Neta Ribeiro, 1 ª 
Secretária, que fizes e a leitura dos documentos constantes do Expediente, os quais foram os 
seguintes: 1) Os Ofic os GAB nºs 240/17, 241/17, 242/17, 243/17, 244/17, 245/17, 248/17, 249/17 e 
250/17, todos de auto ia da Prefeita Municipal de Piquete, respondendo ao contido nas proposituras 
de diversos Vereador s daquela Legislatura (Arquivar); 2) Of. GAB. nº 251/17, datado de 08/06/17, 
da Prefeita Municip 1 de Piquete, solicitando seja marcada Audiência Pública no dia 20/06/17, . 
terça-feira e nos horá ios sugeridos (Atender/Arquivar); 3) Of. GAB. nº 255/17, datado de 09/06/17, · 
da Prefeita Municipal de Piquete, encaminhando o Balancete da Receita e da Despesa da Prefeitura . 
Municipal, relativo o mês de maio de 2017 Arquivar); 4) Of SMA nº 001/2017, datado de 
16/06/17, da Secretá ia Municipal de Agricultura, respondendo ao contido no Of. nº 269/17, de 
06106117, da Càmar Municipal e informando, em atendimento à convocação, sua presença na · 
sessão ordinária do ia 19/06/17, para prestar esclarecimentos sobre os assuntos indicados no 
Requerimento nº 79/ 017, de autoria do Ver. Santana (Arquivar); 5) Of. PRV/Piquete-045/2017- ' 
Pró-Vida, datado de O 10612017, do Coordenador Operacional da OS Pró-Vida, referente ao contido , 
no Oficio 247/17, da àmara Municipal de Piquete - Requerimento nº 66/17, do Ver. Mário Celso 
de Santana-President (Arquivar); 6) Of nº 158/17/PJP/2017, datado de 30105117, da Promotoria de, 
Justiça, encaminhan~ as cópias anexas e solicitando informações acerca de eventual resposta da • 
Acaide ao questiona ento ali proposto (Respondido/Arquivar); 7) Of. s/nº, datado de 09/06/17, da 
juíza de Direito da ara única da Comarca de Piquete, comunicando a instalação do Juizado 
Especial Cível da Corparca de Piquete/SP, que terá seu funcionamento de segunda a sexta no prédio · 
deste Fórum (Arquiv r); 8) CT. SASAND nº 050/2017, de 26/05/17, do Senador Airton Sandoval, 
comunicando o receb mento do Oficio Especial dessa Càmara Legislativa, datado de 17/05/2017, 
versando sobre a PEC nº 287/2016, conhecida como a refonna da previdência (Arquivar); 9) Of nº 
173/SRGPS/SPREV/ F, datado de 09/06/17, do Subsecretário do RGPS, respondendo ao contido 1 

na Moção de Repúd o desta Casa à PEC nº 287-A (Reforma da Previdência)( Arquivar): 1 O) 1 

Convite/Programação das solenidades comemorativas do 126º Aniversário de Emancipação 
Político-Administrati a do Município de Piquete (Arquivar); 11) Convite da Câmara de 
Guaratinguetá, convi ndo para a Sessão Solene dia 29/06/17, às 20hs, para entrega do Título de · 
Cidadania Emérita àl lima. Sr. Fabiana Carvalho Carneiro Diniz "Dara'', pelos relevantes e 
inestimáveis serviços ~restados ao município (Arquivar); 12) Convite do Conselho Municipal de 
Assistência Social em 'parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social de Piquete, convidando 
para a VII Conferênci Municipal de Assistência Social, dia 13/06/17, das 8horas às 17 horas, no : 
Salão de Atividades refeito Luiz Vieira Soares (Arquivar); A seguir, a Sra. lª Secretária, leu na 
íntegra a denúncia d cidadão João Inácio dos Santos, protocolada na Câmara naquela data 
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( l 9/06i2017), requere do a abertura de uma Comissão Processante contra a Prefeita Municipal de 
Piquete, em razão e inúmeras irregularidades apontadas na petição, as quais, em tese, 
caracterizavam infraç es político-administrativas nos termos do artigo 4° do Decreto Lei 201/67 e' 
artigo 70 da Lei Orgâ ica do Município. Após a leitura na íntegra da referida denúncia, a Sra. lª. 
Secretária também leu na ínte!,>ra o Parecer Jurídico nº 12117, datado de 19/06/2017, do Dr. Jucymar 
Uchoas Guimarães d s Santos, Assessor Jurídico da Câmara Municipal de Piquete- OAB/SP nº 
170.748, referente a enúncia para abertura de Processo de Cassação da Prefeita Municipal Ana 
Maria de Gouvêa, o q al, em seguida, foi encaminhado ao arquivo da Câmara, ficando à disposição 
dos Senhores Vereadc)res. Durante a leitura das laudas da denúncia do cidadão João Inácio dos 
Santos, faltando dez 1 minutos para encerrar a pauta do Expediente o Ver. Claudinei pediu 
prorrogação da sessãolaté o término da explanação da Secretária Municipal de Agricultura que foi ' 
convocada para prest.r os devidos esclarecimentos com relação às informações solicitadas por 
aquela Casa de Leis, nps termos do artigo 54, parágrafo único, da Lei Orgânica do Município, tendo 
pedido ainda a comp;ensão dos Vereadores inscritos para usarem da palavra na Tribuna naquela 
noite que abrissem m • dos seus pronunciamentos, uma vez que os munícipes presentes bem como 
a Secretária convocad chegaram por volta das 19 horas e como aquela sessão estava demorando 
por causa da leitura ªdenúncia apresentada pelo Sr. João Inácio, com o uso da palavra na Tribuna 
àquela sessão demor ria além do normal, passando talvez da meia noite, ficando ainda mais ' 
cansativa e não era ju to fazer o público esperar ainda mais. A seguir, o Ver. Claudinei disse que 
era uma sugestão sua e quem não concordasse que votasse contrário ao seu pedido. Usando da , 
palavra, o Ver. Rodri~o disse não concordar que os Vereadores inscritos abrissem mão do uso da 
palavra na Tribuna na~uela sessão, razão pela qual, sugeriu que a prorrogação da sessão fosse até o . 
término do pronunciamento do último Vereador inscrito naquela noite. A seguir, após 
entendimentos mantidps entre os Senhores Vereadores, o Sr. Presidente colocou em discussão o 
pedido do Ver. Claudipei de prorrogar a sessão até o término da explanação da Secretária Municipal ' 
de Agricultura, tendo p Plenário aprovado por sete (7) votos favoráveis e um ( 1) voto contrário do , 
Ver. Rodrigo Nunes. l!'rosseguindo os trabalhos, o Sr. Presidente solicitou a Sra. 1" Secretária que· 
continuasse a leitura 4os documentos constantes daquela pauta, a saber: 13) Projeto de Emenda à , 
Lei Orgânica do Munipípio nº 03/17, de autoria do Ver. Claudinei e subscrito pela Vereadora Malu 
e pelo Ver. Santana, q~e altera o artigo lº do Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 02/17, passando 
a ter a seguinte redaç~o: Art. 1 º - O caput do artigo 26 da Lei Orgânica do Município de Piquete 
passa a ser redigido 1da seguinte forma: "Artigo 26 - Independente de convocação, a sessão 
legislativa anual desel)volve-se de primeiro de fevereiro até o dia da primeira sessão ordinária do . 
mês de dezembro, c<)m recessos entre o dia posterior à segunda sessão ordinária do mês de 
dezembro até o dia trinta e um do mês de janeiro do ano subsequente" (À Comissão de Justiça e , 
Redação); 14) Requerimento nº 85/17, datado de 13/06/17, do Ver. Claudinei de Moraes, para que 
seja oficiado à Secret4ria de Obras do Município de Piquete, para que apresente no prazo legal, as 
seguintes informações~ Considerando que já foi discutido em reunião do CONSEG à respeito dos 
muros de proteção da córrego localizado na A v. José Ribeiro dos Santos e Travessa Arlindo de ' 
Moura, onde foram albertos buracos no muro de proteção sob a alegação de que seria necessário 
para escoamento de á11ua; Considerando que tal situação coloca em risco já há muito tempo crianças . 
que transitam pelo local e que até o momento não foram adotadas quaisquer medidas para saná-lo; • 
Venho solicitar inforrl)ações sobre quando serão solucionados o problema (Para a Ordem do Dia); 
15) Indicação nº 92/17, datado de 13/06/17, do Ver. Claudinei, indicando para que sejam tomadas : 
as medidas necessária~ para a colocação de iluminação na lateral da escola Prof' Ricarda Godoy, do 
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lado onde está instai da a academia da melhor idade (A consideração da Senhora Prefeita); 16) 
Moção nº 37/17, data o de 13/06/17, do Ver. Mário Celso de Santana, para que seja oficiado à 
empresa Rede Globo de Televisão, apresentando-lhe Moção de Repúdio deste Legislativo, pelo 
infeliz episódio trans1 itido pela referida empresa onde apresentou no Programa Malhação, no dia 
30 de maio de 2017, ma cena em que personagens utilizando uniformes similares ao da Polícia 
Militar do Estado de ão Paulo, inclusive com uma viatura com característica da polícia paulista, 
praticavam crime de r cismo e de corrupção, sendo que o fato narrado reflete um profundo ataque à 
instituição da Polícia Militar do Estado de São Paulo e uma tentativa vil preconceituosa de lhe 
desmoralizar perante opinião pública (Para a Ordem do Dia); Em seguida, encerrada a leitura dos 
documentos constante · da pauta do Expediente, o Sr. Presidente convidou a Sra. Roberta Pereira 
dos Santos, Secretári Municipal de Af,>ricultura, para fazer uso da palavra na Tribuna para que 
prestasse os devidos sclarecimentos com relação às informações solicitadas por aquela Casa de 
Leis, nos termos do a igo 73, inciso V, da Lei Orgânica do Município e esclareceu que a mesma 
tinha vinte minutos p ra fazer a sua explanação. Em seguida, a Sra. Roberta Pereira dos Santos, 
Secretária Municipal e Agricultura, cumprimentou os presentes e com a ajuda de um equipamento 
de àudio visual ··· DA ASHOW iniciou a sua explanação respondendo às informações solicitadas 
através do Oficio 26 17, em referência ao Requerimento nº 79/2017, de autoria do Ver. Mário 
Celso de Santana, asa er: "a) A política de desenvolvimento adotada pela Secretaria de Agricultura 
nesta gestão, seu pia ejamento, operacionalização e execução": R: A política de atendimento 
adotada neste momen o visa atender somente ações emergenciais e priorizadas, quando possível, 
pelo executivo. Sendo que a operacionalização técnica se dá em conjunto com a CA TI, que é um 
órgão da Secretaria stadual de Agricultura, com escritório em Piquete; b) "Os projetos e 
programas planejados! e/ou em andamentos para a captação de recursos financeiros junto aos · 
governos Estadual e Fjederal, ou outros órgãos ligados à Af,>ricultura": R: Os Governos Federal e 
Estadual não estão pr~porcionando financiamentos de projetos neste momento. Normalmente são ' 
abertos editais para cadastramento de projetos, o que não vem acontecendo, inclusive através do · 
SICONV; c) "Os pr11>jetos desenvolvidos para fins da expansão das atividades rurais e que 
possibilitem alternati\Aas para o aperfeiçoamento das potencialidades locais, permitindo a auto
sustentação do setor :llf,>rícola, o aumento da renda e a melhoria da qualidade de vida do produtor 
rural de nosso município": R: O município não possui uma produção rural que influencie em sua · 
economia, no entanto, temos incentivado a produção de alimentos e também incentivado os 
produtores a fornecerern para merenda escolar. Para outros prof,>ramas de incentivo que a Secretaria 
de Estado proporcion,., não encontramos produtores interessados em participar; d) "Obras públicas 
e prof,>ramas desenvolvidos nas áreas rurais": R: São executadas obras de rotina na manutenção de 
estradas e caminhos. I11iciamos no final do mês de abril e vai se estender durante o período de seca. 
Nas demais épocas do1 ano, somente atendimentos emergenciais. e) "Especificação do trabalho de 
orientação e fiscalização desenvolvido pela Secretaria sobre os procedimentos adotados pelos . 
estabelecimentos que $e destinem ao abate, produção, transformação e industrialização de produtos 
de origem animal, no âmbito municipal": R: O atendimento técnico aos produtores se dá através da 
CA TI, em conjunto cqm nosso Engenheiro Agrónomo. Nos casos de procedimentos adotados para 
abate, produção, transformação e industrialização de produtos de origem animal estão a cargo da · 
Vigilância Sanitária Municipal e Estadual. f) "Dados estatísticos acerca da produção (agricultura e ' 
pecuária) no âmbito d<i> município de Piquete": R.: Os dados estatísticos são fornecidos pelo IBGE, 
são do ano de 2015, tendo em vista que foi o último Censo efetuado; g) "Dados estatísticos acerca ' 

' da produção (agricultura e pecuária) no ãmbito do município de Piquete": R: Os dados estatísticos· 
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são fornecidos pelo 1 E, são do ano de 2015, tendo em vista que foi o último Censo efetuado. Em 
seguida, o Sr. Preside te abriu espaço para que os Vereadores pudessem fazer seus questionamentos 
com relação ao assunt . Usando da palavra, o Ver. Heloizio, morador no bairro dos Marins, bairro 
rural, teceu longo com ntário sobre o assunto e disse que estava bastante chateado porque fez vários 
pedidos de melhorias para o seu bairro, em especial, para as estradas rurais, alguns pessoalmente 
para a Prefeita e outr s através de proposituras apresentadas nesta Casa e, infelizmente, não foi . 
atendido, sendo quet' não houve nenhum interesse por parte da Prefeitura, da Secretaria de 
Ab'Ticultura, em atend r os inúmeros pedidos dos moradores e agricultores rurais, que precisavam 
principalmente das es adas para escoar os seus produtos. O Ver. Heloizio disse que as áreas rurais 
do município estavam abandonadas, as estradas rurais estavam péssimas, sem conservação por parte 
da Prefeitura há anos le, continuando a sua palavra, sugeriu a Secretária de Agricultura que fosse 
feita manutenção o m~is rápido possível aproveitando a época da seca, já que a nossa Prefeitura 
dispunha de vários equipamentos e maquinários para a realização dos serviços. O Ver. Heloizio 
manifestou novamentr a falta de interesse daquela Secretaria para solucionar os problemas das 
zonas rurais do munitjípio, tendo sugerido também uma parceria da Prefeitura com os agricultores 
rurais para a formação! de uma cooperativa no município, ou de leite ou de farelo. A Secretária disse 
entender o posicionarr)ento do Ver. Heloizio e se colocou á disposição para verificar pessoalmente 
os problemas apresetjtados pelo nobre Vereador, tendo dito que algumas estradas já estavam . 
bastante danificadas ej seria impossível recuperá-las com rapidez porque não estavam conseguindo 

. determinados materiai~ e ainda porque a Prefeitura não tinha recursos financeiros suficientes e nem · 
funcionários para opetarem as máquinas e, com relação à formação de uma Cooperativa disse que 
iria estudar o assunto.: A Secretária com relação à indagação do Ver. Heloizio sobre o número de 
dias que a máquina p'ainadeira (PATROL) foi usada até aquela data para atender a área rural, a 
referida Secretária nãcj soube responder e disse ainda que em época de chuva ficava inviável o uso 
da referida máquina, ~crescentando que os serviços já foram iniciados no mês de abril e estavam 
cumprindo um planejajmento. O Ver. Heloizio teceu outros comentários sobre o assunto e convidou 
a Secretária Roberta para visitar o seu bairro e as áreas rurais e juntos fizessem uma vistoria para 
que ela pudesse se ·interar dos problemas enfrentados pelos moradores dos bairros rurais. 
Finalizando, o Ver. H~loizio comentou ainda sobre o Jornal que a Prefeita distribuiu por ocasião do 
aniversário da cidade ~obre as obras e serviços realizados e disse não concordar com a publicação 
que dizia que as áreas rurais estavam perfeitas, ressaltando que não era verdade, pois as áreas rurais, 
principalmente, as esttadas rurais estavam abandonadas e em péssimo estado de conservação. Em 
seguida, o Ver. Santmita fez três questionamentos à referida Secretária e com relação à solicitação 
dos maquinários dis~e que qualquer munícipe poderia solicitar desde que apresentasse um 
requerimento na Preffeitura, o qual seria analisado e priorizado o serviço e com relação ao 
empréstimo do trator para uma pessoa particular, que estava sendo manuseado por um motorista , 
que não fazia parte db quadro de funcionários da Prefeitura e quebrou durante a realização dos . 
serviços e sobre quetn pagou o referido conserto e qual o valor da Nota Fiscal, a Secretária 
respondeu que o tratkir foi emprestado de acordo com a legislação da Patrulha Agrícola de 
Utilização, pois a Prefeitura poderia emprestar para particular, nesse caso para o produtor rural, que · 
fazia um requerimentP solicitando o referido maquinário e se responsabilizando por quaisquer 
danos que ocorresse çom o equipamento ou maquinário e naquele caso questionado pelo Ver. 
Santana, foi respondido ainda que a Prefeitura foi notificada do ocorrido, foram até o local tiraram 
fotos, mandaram con~ertar o trator e estavam cobrando do cidadão o valor do referido conserto, 
tendo também deixadb patente que encaminharia ao Ver. Santana as documentações solicitadas, 
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bem como a nota fisc~l do conserto do trator. Com relação ao fim da Associação dos Produtores de 
Banana, a Secretária 1 Roberta disse desconhecer o motivo, tendo em vista que a mesma foi 
encerrada na Adminisfração do ex-Prefeito Otacílio, mas poderia se informar e depois passaria ao 
nobre Vereador. Com~ mais nenhwn Vereador desejasse fazer perguntas para a referida Secretária, 
a mesma agradeceu j a oportunidade e se colocou a disposição para quaisquer dúvidas ou 
esclarecimentos na Stjcretaria de Agricultura. Endereço: Praça D. Pedro !, 88, Vila Celeste (Paço 
Municipal). Telefone: j 12 3156-1000. e-mail: roberta(á,Jpiqucte.sp.gov.br , desejando uma boa noite 
a todos. Em seguida, li Sr. Presidente agradeceu a explanação da Secretária Municipal de Saúde e • 
suspendeu a sessão por quinze minutos, findos os quais reabriu-a na pauta da Ordem do Dia. • 
Decorrido o tempo re*imental, o Sr. Presidente reabriu a sessão e pediu a Ver". Malu, !"Secretária· 
que fizesse a leitura dkis documentos constantes daquela pauta, a saber: l) Parecerº 03/15, datado · 
de 19/06117, da Comlssão de Finanças, Orçamento e Fiscalização e Parecer nº 24/17, datado de 
19/06/17, da Comissãp de Justiça e Redação, ambos favoráveis pela aprovação do Projeto de Lei · 
Ordinária nº 02/2017f de autoria do Executivo Municipal, dispondo sobre as diretrizes para a 
elaboração e execuçã<)> da Lei Orçamentária para o exercício de 2018. Como não houvesse quem 

· desejasse falar sobre aj referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo 
Plenário por unanimi~ade 2) Requerimento nº 85/17, datado de 13/06/17, do Ver. Claudinei de • 
Moraes, para que sejaj oficiado à Secretária de Obras do Município de Piquete, para que apresente 1 

no prazo legal, as stguintes informações: Considerando que já foi discutido em reunião do 
. CONSEG á respeito dkis muros de proteção do córrego localizado na Av. José Ribeiro dos Santos e : 
Travessa Arlindo de Moura, onde foram abertos buracos no muro de proteção sob a alegação de que • 
seria necessário para .escoamento de água; Considerando que tal situação coloca em risco já há 
muito tempo crianças :que transitam pelo local e que até o momento não foram adotadas quaisquer · 

. medidas para saná-lo;, Venho solicitar informações sobre quando serão solucionados o problema. , 
Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em 
única votação e apro~ada pelo Plenário por unanimidade. 3) Moção nº 37117, datado de 13/06117, ' 
do Ver. Mário Celso de Santana, para que seja oficiado à empresa Rede Globo de Televisão, · 
apresentando-lhe Moção de Repúdio deste Legislativo, pelo infeliz episódio transmitido pela 
referida empresa onde apresentou no Programa Malhação, no dia 30 de maio de 2017, uma cena em 
que personagens utilizando uniformes similares ao da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ' 
inclusive com uma viatura com caracteristica da polícia paulista, praticavam crime de racismo e de • 
corrupção, sendo que o fato narrado reflete um profundo ataque à instituição da Polícia Militar do ' 
Estado de São Paulo e uma tentativa vil preconceituosa de lhe desmoralizar perante a opinião 
pública. O autor justificou a matéria dizendo que não poderia ficar omisso diante de um fato , 
daquele, razão pela qual apresentou aquela Moção de Repúdio e contava com o apoio unànime do · 
Plenário para a aprovação da sua propositura. Como não houvesse mais quem desejasse falar sobre , 
a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por . 
unanimidade. 4) Denúncia do Sr. João Inácio dos Santos, para abertura de Processo de Cassação da . 
Prefeita Municipal Ana Maria de Gouvêa (A referida documentação foi lida na ínte!,>ra no 
Expediente). Em seguida, o Sr. Presidente esclareceu que o cidadão João Inácio dos Santos · 
apresentou naquele dia denúncia naquela Casa de Leis, requerendo a abertura de uma Comissão . 
Processante contra a Prefeita Municipal de Piquete, em razão das inúmeras irregularidades · 
apontadas na petição1 as quais, em tese, caracterizavam infrações político-administrativas nos · 

· tennos do artigo 4° do Decreto Lei 201/67 e artigo 70 da Lei Orgânica do Município. Esclareceu 
também que naquele 1dia competia tão somente à Càmara Municipal, após a leitura realizada na 
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pauta do Expediente, fromover a respectiva votação, que seria observado o quórum qualificado de 
2i3 (dois terço), para Iº recebimento ou não da denúncia oferecida. Disse que decidido pelo não 
recebimento, a denún~ia seria encaminhada para o arquivo. Decidido pelo recebimento, passariam 
para a constituição ~a Comissão Processante que contaria com três (3) membros, os quais 
escolheriam, desde l~go, o Presidente e o Relator. Em seguida, o Sr. Presidente colocou em 
discussão a denúncia ~presentada pelo cidadão João Inácio dos Santos. Usando da palavra, o Ver. 
Rodrigo disse que erai favorável que toda e qualquer denúncia recebida pelo Legislativo recebesse 

' atenção e tratamento a,(iequado, pois uma das funções do Vereador era investigar e uma das funções 
a qual ele profissional~ente escolheu também para exercer, pois fez especialização em Jornalismo 
Investigativo e procuri)lva colocar em prática aquele seu lado profissional junto à política. A seguir. 
o Ver. Rodrigo deixotJ! claro que não era contra a investigação, ressaltando que era contra a maneira 
e o modo como a demlmcia foi protocolada na Càmara. Disse ainda ter grande admiração e respeito 
pelo ex-Ver. Moita, a\Jtor da denúncia, porém, estranhou a atitude do mesmo em protocolar a sua 
denúncia, naquele dia '1s 12 horas e dez minutos, pois o Regimento Interno da Càmara era claro que 
protocolado um req\llerimento para a abertura de Comissão Processante o Sr. Presidente 
encaminhará a denúnciia para a primeira sessão ordinária e o Presidente do Legislativo assim o fez, 
cumprindo as normas regimentais. A seguir, disse que todos sabiam que era um dos Vereadores que 
frequentava sempre a Çàmara, quase que diariamente, procurava se interar sobre as documentações , 
protocoladas na Secretaria, lia os documentos, tomava conhecimento prévio dos assuntos e diante 
da denúncia apresent!ida pelo cidadão João Inácio deixou patente que não tinha propriedade, • 
conhecimento para fal!ir sobre o assunto ali contido e nem muito menos para votar. Continuando as · 
suas palavras, o Ver. Rodrigo disse que não teve tempo para ler a referida documentação, não por , 
incapacidade do mesl)lo, mas por ser inconcebível ler uma denúncia em pouco tempo, estudar, 
grifar, investigar, contrapor ideias em cerca de sete horas e votar às 19h, na sessão de hoje, um · 
requerimento '·bl'fave" que pedia a abertura de uma Comissão Processante. Disse também que foi • 
eleito para votar com conhecimento de causa, com propriedade sobre o assunto. Disse que não . 
poderia votar favorável a uma denúncia que não teve conhecimento a fundo. Falou ainda que, além 
daquilo, a leitura que foi feita pela primeira Secretária (que cumpriu bem o seu papel) não permitia. 
que se tivesse capacidade intelectual de absorver com profundidade o teor da denúncia, tendo em 
vista que foram muitas laudas, páginas lidas. Ressaltou novamente que o Sr. Presidente cumpriu o 
disposto no Regimento Interno da Càmara, ao receber a denúncia já encaminhou para a primeira 
sessão: no caso, a daquele dia. Ressaltou também que não era contra a investigação, mas não . 
poderia ser favorável porque era impossível tomar conhecimento de uma denúncia que, 
supostamente se dizia "grave", do meio dia às dezenove horas. Disse novamente que a maneira, o 
modo como à denúncia foi protocolada na Câmara lhe causou grande estranheza, sendo que o 
denunciante, já foi Vereador, e poderia ter protocolado a sua denúncia com tempo hábil para que os · 
Vereadores pudessem ler e estudar a matéria sem pressa. O Ver. Rodrigo disse que ficou com uma , 
hipótese na cabeça porque alguns dados contidos naquela documentação sobre ações que a empresa i 

respondia, sobre processos trabalhistas que a empresa respondia, foram citados pelo Presidente da · 
Càmara no seu pronunciamento da sessão ordinária anterior e o que lhe levava a crer que aquela 
Presidência tinha um conhecimento prévio da referida denúncia. Disse que também levou a crer que · 
a Presidência do Legislativo em contato com o denunciante poderia ter orientado o mesmo a 
apresentar a denúncia em tempo hábil para que todos os Vereadores pudessem ler e estudar • 
detidamente a matéria, como por exemplo. no intervalo de uma sessão para outra. que era de quinze , 
dias. Falou ainda que. ~alvez daquela maneira, depois de lida e estudada, ele pudesse votar favorável 
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acatando a referida deljtúncia. O Ver. Rodrigo deixou claro que era favoravel que investigasse toda e 
qualquer denúncia, nã\J era defensor da Prefeita, não falava em nome dela na Câmara, porém, uma 
coisa ele não era: inj~sto. O Ver. Rodrigo disse que a Câmara era uma escola, um aprendizado, 
sendo como Vereador: reeleito na última eleição sempre buscou o equilíbrio que, a seu ver, era o 
ponto mais difícil de qhegar na vida, ou seja, encontrar o ponto de equilíbrio para as coisas. Disse 
que uma vez encontral!o o ponto de equilíbrio conseguiam fazer o chegar perto de se fazer justiça. , 
Comentou também qµe quando foi Relator do Processo de Cassação da Prefeita no mandato 
anterior, ele estava no ''olho do furacão", pois naquela oportunidade a Prefeita reinaugurou duas · 
obras na cidade, o Salão Luiz Vieira e a Creche Municipal, aquele Edil participou das 
reinaugurações e incl~ive teceu elogios as obras e não a Prefeita, evidenciando que na época era o 
Relator da Comissão ~rocessante contra a Prefeita, ressaltando que a sua bandeira naquela Casa de 
Leis era o povo, era lutar por benefícios para a população, sempre buscando o equilíbrio, sempre 
buscando a justiça, n~o querendo ser injusto. Disse que o modo e a maneira como a denúncia 
chegou à Câmara a se11 ver era uma maneira injusta. Disse que a Câmara poderia acatar a denúncia, 
pois poderia alcançar (l quórum qualificado de 2/3, e se realmente a denúncia fosse acatada, aquele 
Edil jamais negligencüuia a missão que lhe foi confiada de investigar. Finalizando as suas palavras, 
o Ver. Rodrigo disse que o seu posicionamento era contrario ao requerimento de denúncia devido à 
maneira, o tratamentQ> que o mesmo estava recebendo naquela Casa de Leis. A seguir, o Sr. 
Presidente deixou patente que jamais estava sendo injusto com o Ver. Rodrigo muito menos com a 
Prefeita Municipal, miquela Casa de Leis. Disse que era do conhecimento de todos que o ex-Ver. 
Moita foi um Vereador bastante atuante na Legislatura anterior, infelizmente, não teve o 
reconhecimento da população para ser reeleito, porém, o mesmo lhe procurou para conversar e lhe 
pediu cópias de todos os documentos apresentados na Câmara com relação à referida ONG e por : 
conta própria estudou as documentações, fez as investigações e os contados necessários até chegar à • 
referida denúncia. O Sr. Presidente disse que o Ver. Rodrigo sim estava sendo injusto com aquela: 
Presidência deixando registrado nos anais da Câmara que estava tendo beneficiamento na condução 
dos trabalhos com relação à denúncia apresentada pelo cidadão João Inácio. O Sr. Presidente disse 
que o Ver. Rodrigo estava equivocado, sendo que aquela Presidência jamais tomaria tal conduta. O , 
Ver. Rodrigo continuou o seu raciocínio dizendo acreditar que, como a denúncia chegou naquele • 
dia, no dia da primeira sessão que a Presidência tinha que encaminhar o referido documento para a 
referida sessão sem tempo hábil de ninguém ler, estudar, analisar, disse ainda entender que era 

·. subestimar a sua inteligência, querer que ele compreendesse que "ao acaso" a denúncia chegou à 
. Câmara. O Sr. Preside111te disse que não estava subestimando a inteligência de quem quer que fosse, 
muito menos a do Ver. Rodrigo e jamais chamou o referido Edil de "burro", porém, alguns 

· Vereadores estiveram na Câmara naquele dia logo após a denúncia ser protocolada, o referido Edil, 
infelizmente, não esteve na Câmara, razão pela qual não teve tempo hábil para tomar ciência 
daquela documentação. O Sr. Presidente disse que estava na Câmara desde cedo, assim que recebeu 
a denúncia entrou em contato com o Jurídico da Casa, o qual imediatamente veio e, então, iniciou . 
os estudos necessários para que pudesse exarar o seu Pareceu Jurídico, sendo que aquela 
Presidência e alguns Edis acompanharam durante toda a tarde a análise referente ao teor da · 
denúncia, acrescentando que não fizeram nada às escondidas, pelo contrário, foi tudo feitos às , 
claras, com muita transparência, seriedade e obedecendo as normas legais. Disse também que todas ' 
as medidas tomadas por aquela Presidência eram auxiliadas pelo Jurídico da Câmara, tendo pedido . 
ao nobre Vereador Rodrigo que a partir daquele dia respeitasse mais os companheiros de Plenário : 
porque aquela Presidência jamais foi injusto ou estava ali fazendo conchavos com quem quer que 
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fosse, pois não era d<\ sua índole tais procedimentos. O Sr. Presidente disse que o Ver. Rodrigo 
insinuou e deixou duvidas nas suas palavras provocando a população a entender que aquela . 
Presidência estava acqbertando ou usando de certas medidas para favorecer esse ou aquele cidadão. · 
O Ver. Rodrigo disse que aquela Casa de Leis era uma Casa de debates, uma Casa de discussão e 
indagou se contrapus~r às ideias da Presidência ou de qualquer outro Vereador era faltar com 
respeito? O Ver. Roqrigo teceu outros comentàrios sobre o assunto e pediu desculpas se o Sr. • 
Presidente entendeu d;)t forma que aquele Edil faltou com respeito, sendo que não foi a sua intenção. 
O Sr. Presidente disse• novamente que o Ver. Rodrigo estava equivocado e foi muito infeliz quando 
disse que estava havetlldo injustiça dentro daquela Casa de Leis, tendo pedido ao referido Vereador 
que pensasse melhor· nas palavras ditas naquela sessão e respeitasse mais os companheiros de 
Plenário, ressaltando ainda que, aquele Edil como Presidente do Legislativo Piquetense, estava . 
fazendo um trabalho sério, justo e muito transparente e jamais iria admitir que tentassem · 
desmoralizar o sua imfigem e o seu trabalho perante a população. Usando da palavra pela ordem, o · 
Ver. Claudinei pediu ao Sr. Presidente que encerrasse aquela discussão e cumprisse com as normas 
regimentais. Usando da palavra pela ordem, o Ver. Junhô também manifestou o seu voto favorável 

· pelo recebimento da denúncia apresentada pelo ex-Ver. Moita para criação de Comissão 
Processante afim de apuração de prática de eventual infração político-administrativa cometida pela 
Prefeita Municipal no$ tennos que preceitua o artigo 70 da Lei Orgânica do Município. Disse ainda 
que era papel do Ver~dor averiguar toda e qualquer denúncia apresentada naquela Casa de Leis e, 
como representante legal do povo, seu voto seria favorável pelo recebimento da referida denúncia, , 
sendo que uma das f).mçôes do Vereador era fiscalizar os atos do Poder Executivo. Usando da 
palavra, a Ver" Malu disse que sua justificativa era muito simples e, como o Ver. Rodrigo, aquela 
Vereadora também não tomou conhecimento da denúncia antes, tomou conhecimento durante a 
leitura da mesma e pelo que leu tinha sim indícios suficientes para a abertura de uma Comissão ' 
Processante. Em seguida, disse que o seu voto também seria pelo recebimento da denúncia do ' 
cidadão João Inácio dos Santos, requerendo a abertura de uma Comissão Processante contra a . 
Prefeita Municipal, por entender que a Câmara não poderia ser omissa diante de um assunto sério 
como aquele, reafirmando que durante a leitura das laudas verificou indícios suficientes para 
abertura de uma CP. A Ver" Malu teceu outros comentários sobre o assunto dizendo que era função , 
do Vereador investigar toda e qualquer denúncia apresentada naquela Casa de Leis, porém, a • 
veracidade da denúncia e das provas ali apresentadas seria função da Comissão Processante. 
Finalizando disse novamente que não teve conhecimento também da denúncia antes, mas se lesse , 
um parágrafo já se convencia do seu voto e encerrou as suas palavras. Usando da palavra, o Ver. ' 
Claudinei inicialmente elogiou a postura tomada pelo Ver. Santana na Missa em Ação de Graças 
pelo 126º Aniversário de Piquete e o posicionamento que o mesmo vinha tomando frente à 
Presidência daquela Casa de Leis. Com relação ao seu posicionamento sobre o recebimento ou não , 
da denúncia do Sr. João Inácio, o Ver. Claudinei fez um longo esclarecimento a respeito dos i 

procedimentos legais, ressaltando que iriam votar pelo recebimento ou não da denúncia apresentada · 
pelo Sr. João Inácio, mais conhecido como Moita. Disse que se o Plenário decidisse pelo não 
recebimento, a denúncia seria arquivada e se decidido pelo recebimento (quórum qualificado de 
dois terços), seria constituída uma Comissão Processante, com a participação de três Vereadores e 
seria a referida Comissão que iria apurar se a Prefeita realmente praticou as infrações denunciadas ' 
pelo Sr. João Inácio. Esclareceu ainda que a Comissão Processante teria noventa dias para • 
conclusão dos trabalhos, seria dado todo direito de defesa para a Prefeita, sendo que naquele 
momento apenas estavam decidindo se a denúncia seria aceita ou não. Disse ainda que da maneira 
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como colocavam as p~lavras, dava a entender que já estavam decidindo sobre a cassação da Prefeita 
naquela votação, naqui;:le dia. O Ver. Claudinei teceu outros comentários sobre o assunto e encerrou 
as suas palavras. Usa~do da palavra pela ordem, o Ver. Prof. Doni disse que fazia das palavras do 
Ver. Claudinei as suas palavras, acrescentando que também se sentia muito honrado em poder ser 
representado pelo atuai! Presidente da Câmara, Ver. Mário Celso de Santana, uma pessoa de conduta 
íntegra, séria e de posicionamentos justos e transparentes. A seguir, o Prof. Doni disse que foi pego • 
de surpresa quando chk:gou na Câmara e começou a leitura de algo que ele nem saberia dar o nome 
para aquilo, tendo a Presidência respondido que era uma denúncia, sendo que para ele também foi 
uma surpresa, porque' logo que chegou já iniciou a leitura daquela denúncia apresentada pelo ex- ' 
Ver. Moita, tendo par;ibenizado o autor pela sua atitude, acrescentando que todo cidadão tinha o 
direito de apresentar qualquer denúncia. Com relação á denúncia apresentada naquele dia, disse que · 
durante a leitura das laudas da mesma conversou com o Ver. Heloizio sobre a matéria e anotou · 
cerca de doze tópicos considerados importantes e bastante comprometedores, tendo pedido cópia da • 
referida documentaçã<l para estudar melhor o assunto, principalmente, sobre os doze itens anotados. 
Em seguida, acrescentbu que o Presidente da Câmara cumpriu corretamente as disposições contidas · 
no Regimento Interno da Câmara encaminhando aquela denúncia para a primeira sessão ordinária e 
não importava o hor4rio do protocolo sendo que, com a constituição da Comissão Processante 
caberia á mesma averiguar sobre a veracidade dos fatos ali apresentados e concluir os trabalhos no 
prazo de noventa dias. Disse também que uma das funções do Vereador era fiscalizar o trabalho do 
Executivo Municipal e estavam ali para cumprir com o seu papel de representante do povo, 
encerrado as suas palavras agradecendo a atenção de todos. Usando da palavra, o Ver. Heloizio , 
também teceu pequeno comentário sobre o assunto e disse concordar com as palavras do Ver. 
Claudinei quando o mesmo disse que ainda não estavam decidindo se cassavam ou não a Prefeita, ' 
estavam apenas decidindo se votavam a favor ou contra o recebimento da denúncia apresentada · 
pelo ex-Ver. Moita. Disse que era função do Vereador fiscalizar o trabalho do Executivo e de · 
averiguar toda e qualquer denúncia apresentada naquela Casa de Leis, razão pela qual seria 
favorável pelo recebimento da referida denúncia que pede a criação de uma Comissão Processante. 
O Ver. Heloizio teceu outros comentários sobre o assunto e encerrou as suas palavras agradecendo a : 
atenção de todos. A seguir, o Sr. Presidente pediu que fosse constado em ata a presença do ex- · 
Presidente da Câmara Fernando Motta, dos ex-Vereadores Rubinho Pedreiro e Moita, dizendo que · 
era com muita alegria e satisfação que os recebiam naquela noite. A seguir, encerrada a discussão, o .. 
Sr. Presidente colocou em votação nominal, pelo qual, solicitou a Secretária da Mesa, que • 
promovesse a chamada dos excelentíssimos Vereadores, que deveriam manifestar se votariam . 
favorável ou contrário ao recebimento da denúncia apresentada pelo cidadão João Inácio dos 

• Santos. Usando da palavra, o Ver. Claudinei, Líder do PR na Câmara, encaminhou o voto do 
Partido da República favorável pelo recebimento da denúncia apresentada pelo cidadão João Inácio 
dos Santos e que fosse constituída a Comissão Processante para apurar a prática de eventual : 
infração político-administrativa cometida pela Prefeita Municipal Ana Maria de Gouvêa. Disse que · 
uma das funções do Vereador era investigar toda e qualquer denúncia apresentada na Câmara, razão 
pela qual, aquele Edil, como Líder do PR, encaminhava com muita tranquilidade o seu voto ' 
favorável para que foSISe acatado a denúncia protocolada naquele dia. A seguir, como não houvesse • 
mais nenhum Vereador para falar, a Sra. !ª Secretária fez a chamada dos Vereadores, que • 
manifestaram da seguinte maneira: Vereadores que votaram pelo recebimento da denúncia: Ver. 
Santana, Ver. Rômulo, Ver'. Malu, Ver. Christian, Ver. Claudinei, Ver. Junhô, Ver. Prof Doni e ; 
Ver. Heloizio, tendo s(lmente o Ver. Rodrigo votado contrário ao recebimento da referida denúncia. 
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Após manifestação verbal de cada Vereador favorável ou contra, o Sr. Presidente anunciou o 
resultado da votação ·dizendo que o resultado alcançado foi oito votos á favor e um contra o 
recebimento da denúncia do Ver. Rodrigo Nunes Godoy, ficando recebida a denúncia apresentada· 
pelo cidadão João ln~cio dos Santos, pelo que detenninou o encaminhamento da denúncia e 
respectivos documentci>s para que fossem autuados e numerados pela Secretaria da Câmara, sendo 
posteriormente entreg111es ao Presidente da Comissão Processante. Disse ainda que de igual forma, 
independentemente do andamento da Comissão Processante perante aquela Casa de Leis, que teria o 
prazo de 90 (noventa), dias para conclusão dos trabalhos, determinou a Secretaria daquela Casa de 
Leis que oficiasse e encaminhasse cópias daquela denúncia ao Ministério Público local, ao Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo e à Delegacia da Polícia Federal na cidade de Cruzeiro. Em 
seguida, o Sr. Presidente passou à constituição da Comissão Processante , pelo que deveria ser 
observado o disposto 1110 artigo 30, § 1 º da Lei Orgânica do Município de Piquete, em simetria que 
se encontra ao disposto no artigo 58, § 1 ºda Constituição Federal, tal qual já decidido pelo Douto 
Juízo daquela Comarca de Piquete, nos autos do processo 0001409-08.2012. 8.26.0449. "É certo que 
o princípio da proportcionalidade da representação dos partidos e blocos parlamentares para os 
trabalhos parlamentares tem assento constitucional (artigo 58, § lº da CF ), sendo preceito de 
reprodução obrigatória tanto pelos Estados federados (artigo 25, CF. ), quantos pelos Municípios 
(artigo 29, CF.). O Sr. Presidente disse que existia na Câmara um Bloco Parlamentar e aquele 
Vereador era Líder do mesmo, portanto, indicava para compor a Comissão Processante a Ver' 
Maria Luiza, tendo e1Il seguida pedido ao Líder do PR na Câmara, Partido composto de maior 
número de Vereador, que indicasse o seu representante. A seguir, o Ver. Claudinei, como Líder do· 
Partido da República na Câmara, indicou o Ver. Prof Doni para compor a referida Comissão 
Processante. A seguir, o Sr. Presidente pediu ao Ver. Rodrigo, Líder do PHS, Partido composto de 
apenas um Vereador, portanto minoria, que se posicionasse a respeito. Usando da palavra, o Ver. 
Rodrigo, como Líder do PHS na Câmara, tendo votado contrário ao recebimento do requerimento 
que solicitava a abertura daquela Comissão Processante, disse que deixava para os Pares a vaga para 
complementar a referida Comissão. Usando da palavra pela ordem, o Ver. Claudinei disse que, 
como o PHS, era minoria na Câmara e tinha direito a uma vaga na referida Comissão de acordo , 
com as normas legais e, como o seu Líder abriu mão da vaga a qual o referido Partido tinha direito, · 
ao ver daquele Edil, as palavras do nobre Ver. Rodrigo Nunes deveriam ser constadas na íntegra, 
evitando assim problemas futuros sobre proporcionalidade. O Ver. Claudinei disse ainda que o Ver. 

: Santana Líder do Partido de maior número de Vereadores, com a desistência da vaga pelo Líder do 
PHS, deveria indicar um Vereador para completar a composição da referida Comissão Processante, 
de acordo com as disposições legais. Usando da palavra, o Ver. Rodrigo disse que a dúvida surgiu 
quando o Ver. Claudinei usou a palavra ínte!,,>ra, porque acreditava ser procedimento da Casa o 
registro em ata, já era automático o registro em ata, então, não entendeu porque o Ver. Claudinei 
pediu que fosse registrado na íntegra as suas palavras. Usando da palavra pela ordem, o Ver. · 
Claudinei disse que o Ver. Rodrigo estava na Câmara há quatro anos e com certeza tinha 
conhecimento que a ata da sessão era um resumo sucinto do que foi tratado, sendo que para constar 
uma fala ou pronunciamento na íntegra, deveria ser solicitado anteriormente. A seguir, o Ver. 
Santana, como Líder do Bloco Parlamentar na Câmara, indicou o Ver. Rômulo para compor a 
referida Comissão Processante. Em seguida, o Sr. Presidente suspendeu a sessão por cinco minutos 
para que os componentes da Comissão Processante se reunissem para escolha do Presidente e do 
Relator. Decorrido aquele tempo, o Sr. Presidente reabriu os trabalhos e pediu a Sra. lª Secretária 
que fizesse a leitura do Ato da Mesa, dispondo sobre a constituição da Comissão Processante, a 
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saber: Ato da Mesa nq 002/17, datado de 19/06/2017, de autoria da Mesa do Legislativo, dispondo 
sobre a constituição de Comissão Processante. Após a leitura na íntegra do referido Ato, o Sr. 
Presidente comuniciqu a composição da Comissão Processante, a saber: Ver. RÓMULO 
KAZIMIERZ LUSZ<j:ZYNSKI - PRESIDENTE, Ver" MARIA LUIZA MOREIRA NETA 
RIBEIRO - RELATOR e Ver. VER. JOSÉ DONIZETTJ RIBEIRO DA SILVA - MEMBRO. 
Como nada mais hm1vesse para ser tratado naquela sessão, o Senhor Presidente invocando a ; 
proteção de Deus, agr~deceu a presença de todos os munícipes dando por 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, 19 de junho de 2017. 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 MÁRIO fANTANA(SANTANA) 

VER. RÔM O KAZIMIERZ LUSZCZYNSKI (ROMINHO) 

VER. MARJA LU~A NETA RIBEIRO (MALU) 

VER. CHRISTI~RO /'/ 
/ 

______..z;_,,,<'_·,,..~·'--',,,.__, 

VER. CLAUDINEI LUIZ DE MORAES 

;L'~/c;p 
VER JOAQUIM ALVES DA SILVA JÚNIOR (JUNHÔ) 

VER J !BEIRO DA SILVA (Prof DON!) 
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