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Ata da 11ª Sessão ORDINÁRIA Realizada em 05/06/2017 

ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA (11ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO (lº) ANO. 
LEGISLATIVO DA DECIMA SÉTIMA (17") LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PIQUETE. Aos cinco (05) dias do mês de junho 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 i 

presença de todos os Senhores Vereadores, o Senhor Ver. Mário Celso de Santana, DD. Presidente ' 
da Càmara 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 Presidente colocou em única discussão a ata da 9ª sessão ' 
ordinária, realizada dia 15/05/2017 e como não houvesse quem desejasse apresentar emendas a : 
referida ata, a mesma fui colocada em única votação, aprovada por unanimidade e assinada pelos 
Senhores Edis. Em segt,1ida, o Sr. Presidente solicitou a Ver". Maria Luiza Moreira Neta Ribeiro, lª 
Secretária, que fizesse a leitura dos documentos constantes do Expediente, os quais foram os 
seguintes: 1) Of. GAB. nº 211/l 7, datado de 12/05/17, da Prefeita Municipal de Piquete, 1 

encaminhando o Balanaete da Receita e da Despesa da Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2017 · 
(Arquivar); 2) Of. GAB. nº 216/17, datado de 18/05/17, da Prefeita Municipal de Piquete, 
solicitando seja marcada Audiência Pública referente à Lei das Diretrizes Orçamentárias-LDO -
2018, se possível, no dia 07 de junho de 2017, quarta-feira, às 10:00 horas (Arquivar); 3) Os Oficios 
GAB nºs 217/17, 218/17, 219/17, 220/17, 221117, 222117, 223/17, 224117, 225/17, 226/17, 227/17 e, 
233117, todos de autoria da Prefeita Municipal de Piquete, respondendo ao contido nas proposituras 
de diversos Vereadores daquela Legislatura (Arquivar); 4) Of GAB. nº 232/17, datado de 30/05/17,, 
da Prefeita Municipal de Piquete, respondendo ao contido no Oficio nº 115117, desta Casa de Leis, · 
de autoria do Vereador Presidente da Câmara (Arquivar): 5) Balancete Analítico de Controle de ' 
Custo da Despesa Empenhada Segundo os Itens, referente ao mês de abril de 2017, da Câmara! 
Municipal de Piquete (Arquivar); 6) Of. !BGE/SP/Guaratinguetá nº 10/2017, datado de 18/05/17,' 
do Chefe da Agência do !BGE em Guaratinguetá-SP, solicitando agendamento de reunião para , 
tratar de assuntos relacionados às atividades da agência neste município, com destaque para o ) 
Censo Agropecuário 2017 (Agendar-Arquivar); 7) Of. nº 075/17, datado de 18/05/17, da Secretária· 
Municipal de Desenvolvimento Social, encaminhando a resposta do Oficio nº 212/17, da Câmara ' 
Municipal de Piquete e Requerimento nº 56/17, formulado pela Ver" Maria Luiza Moreira Neta . 
Ribeiro (Arquivar): 8) Of. s/nº, datado de 17/05/17, do Diretor da CONAM, encaminhando a 
análise dos dados constantes dos Balanços do Exercício Financeiro de 2016, efetuada pelos técnicos· 
de nossa empresa, devendo tais resultados ficarem à disposição do tribunal de Contas do Estado, ' 

·quando da realização da auditoria ''in loco'' (Arquivar); 9) Of. s/nº, datado de 26/05/17, da Sra. · 
Prof' Lúcia Helena Seraphim Silva, solicitando o aumento do tempo dos Senhores Vereadores na 
Tribuna da Câmara (Arquivar); O Sr. Presidente disse que seria realizado estudos sobre o assunto e 
assim que tivesse um posicionamento comunicaria a referida municipe, tendo ainda agradecido a 
mesma pela sugestão apresentada. 10) Of. s/nº datado de 24/05/17, do Vereador Prof. Douglas 
Carbonne da Câmara Municipal de Taubaté, encaminhando documento elaborado por ocasião da 
Audiência Pública realizada no dia 19/04117, que debateu a Saúde e o Bem Estar dos Animais na 
RMVale (Encaminhar cópia a Prefeitura/Arquivar); 11) Oficio do Juiz de Direito do Foro de 
Piquete-Vara única, datado de 09/05/17, solicitando a cessão das dependências da Câmara 
Municipal de Piquete, no dia 25/07/2017, a partir das 08:30 horas, e quantos mais forem 
necessários, para que, na existência de processos preparados, possa ser realizada a sessão periódica 
do Júri - Réu: Débora Cristina Jeronimo Ribeiro (Atender/Arquivar); 12) Parecer nº 22/17, datado' 
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de 29/05/17, da Comissão de Justiça e Redação, favorável pela aprovação do Projeto de Resolução 
nº 06/17, datado de 14(04/17, da Mesa da Câmara, que disciplina o uso da Tribuna Popular da 
Câmara de Vereadores, nos tennos do §2° da Resolução nº 185/1992, Regimento Interno (Para a. 
Ordem do Dia); 13) Parecer nº 23/17, datado de 05/06/17, da Comissão de Justiça e Redação, 
favorável pelo arquivamento do Oficio nº 94/17, de 05104117, da Câmara Municipal de São João da• 
Boa Vista-SP, que encaminha Moção de Repúdio nº 16/17, de autoria do Ver. Aquevirque Nholla e, 
subscrita por outros (Para a Ordem do Dia); 14) Os Requerimentos de nºs 74/17 a 84/17, depois de 
lidos foram encaminhacilos para a Ordem do Dia daquela sessão. 15) Indicação nº 81117, do Ver.. 
Prof Doni, indicando a necessidade de realizar a refonna da tampa do bueiro que se encontra na i 

Rua Quintino Bocaiuva {Vila Esperança), no início da referida rua, bem como o seu desentupimento . 
(A consideração da Senhora Prefeita); 16) Indicação nº 82/17, do Ver". Malu, indicando a. 
necessidade de detenm11ar a limpeza da Rua Leonídio Cândido Mineiro, no Beco do Tomaz (A 
referida Indicação foi tetirada pelo autor); 17) Indicação nº 83/17, do Ver". Malu, indicando a 
necessidade de tomar as medidas cabíveis com relação a um veículo que está abandonado na Rua 
São Benedito, altura do nº 318 (A consideração da Senhora Prefeita); 18) Indicação nº 84/17, do · 
Ver. Claudinei, indicando a necessidade de vistoriar e consertar as grades dos bueiros localizados na 
Rua Aníbal Roque na Vila Cristiana (A consideração da Senhora Prefeita); 19) Indicação nº 85/17, . 
do Ver. Claudinei, indiaando a necessidade de vistoriar e consertar os bueiros existentes na Rua Cel. i 

Luiz Relvas, acesso a Praça Fernando Costa (A consideração da Senhora Prefeita); 20) Indicação nº • 
86117, do Ver. Junhô, indicando a necessidade de detenninar o conserto de alguns tacos soltos na: 
Quadra do Elefante Branco (A consideração da Senhora Prefeita); 21) Indicação nº 87117, do Ver. · 
Heloizio, indicando a necessidade de passar a Plainadeira na Estrada da Vargem Grande, na Aldeia , 
(A consideração da Senhora Prefeita); 22) Indicação nº 88/17, do Ver. Heloizio, indicando a' 
necessidade de passar a Plainadeira na Estrada que dá acesso a Fazenda do Sr. Geraldo (A ; 
consideração da Senhora Prefeita); 23) Indicação nº 89117, do Ver. Heloizio, indicando a · 
necessidade de realizar manutenção da Estrada do Tino, bem como da estrada que dá acesso à • 
Fazenda Mundo Novo (A consideração da Senhora Prefeita); 24) Indicação nº 90/17, do Ver. 

. Heloizio, indicando sejam adotadas as providências necessárias para que os veículos da Saúde 
destinados ao transporte de pacientes para outras cidades, principalmente os utilizados pelos 
pacientes de hemodiáhse, sejam adaptados com cortinas para diminuir a incidência do sol (A 
consideração da Senhora Prefeita); 25) Indicação nº 91/17, do Ver. Heloizio, indicando sejam 
adotadas as providências necessárias para que imediatamente sejam instalados bicos de luz na 
Avenida Presidente Tancredo Neves nº 1594, Vila Cristiana (Serraria do Japão) (A consideração da 
Senhora Prefeita); 26) Moção nº 34/17, datado de 09/05/2017, do Ver. Claudinei e subscrito pelo 
Ver. Santana, para que seja oficiado aos familiares do Senhor Raul César Teixeira Pinto 
apresentando-lhes Moção de Pesar pelo seu recente falecimento (Para a Ordem do Dia); 27) Moção 
nº 35/17, datado de 02/06/2017, do Ver. Junhô e subscrito pelo Ver. Santana, para que seja oficiado 
aos familiares do Senhor Paulo Caetano da Silva apresentando-lhes Moção de Pesar pelo seu 
recente falecimento (Para a Ordem do Dia); 28) Moção nº 36/17, datado de 11/05/2017, do Ver. 
J unhô, para que seja oficiado a Sra. Alice Ribeiro, apresentando-lhe Moção de Aplausos deste 
Legislativo, pelos anos de trabalho desempenhado como recepcionista da Unidade Básica de Saúde 
e hoje pela dedicação e carinho com que tem realizado suas atividades na Escola Municipal Ricarda 
Godoy Lopes (Para a Ordem do Dia). A seguir, O Sr. Presidente franqueou a palavra de 
conformidade com as monnas regimentais. Inscrito para falar, o Ver. Santana iniciou a sua fala 
cumprimentando os companheiros de Plenário, o público presente, em especial, o ex-Vereador João 
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Roberto Pereira, os in~rnautas e os ouvintes da Rádio Natureza FM. A seguir, fez o seguinte 
pronunciamento: "Quero iniciar a minha fala comentando sobre a questão relacionada ao 
nepotismo, não obstantt1 a resposta da Exma. Sra. Prefeita Municipal, não é da forma que ela tentou , 
fazer entender em sua nesposta. A Súmula Vinculante nº 13 do STF não traz em sua normalização a 
possibilidade do Admimistrador Público nomear indiscriminadamente para o cargo de Secretário • 
qualquer parente. O en~ndimento da Súmula, conforme interpretação do próprio STF em recentes · 
julgados, é no sentido de que a nomeação de parente estaria somente possível ante a inquestionável 
qualificação para ocupa1;ão do cargo. Neste sentido, importa observar decisão recente do Exmo. Sr. 
Ministro do STF, Luiz Fux, em análise de um caso de nepotismo cometido entre o Prefeito de , 
Campina do Monte Alegre: "Citando precedentes como a RCL 17627 (de relatório do Ministro Luís · 
Roberto Barroso), a RCL 1 1605 (do Ministro Celso de Mello ), o Ministro Fux enfatizou que quanto : 
aos cargos políticos, deve-se analisar, ainda, se o agente nomeado possm !qualificação técnica 
necessária ao seu desempenho e senão há nada que desabone sua conduta. Acrescentou que a • 
Proposta da Súmula Vinculante nº 56 do STF tem a seguinte redação: "nenhuma autoridade pode · 
nomear para cargo em comissão, designar para função de confiança, nem contratar cônjuge, ' 
companheiro ou parente seu, até terceiro b>rau, inclusive, nem servidores podem ser nomeados, · 
designados ou contratados para cargos ou funções que guardem relação funcional de subordinação ' 
direta entre si, ou que sejam incompatíveis com a qualificação profissional do pretendente". Existe 
uma decisão recente do Ministro da STF, não é invenção minha, então, sugiro que a Prefeita reveja 
a sua decisão evitando assim problemas futuros. Agora, se a Prefeita acha que vai mandar uma 
resposta a esta Casa e <JJ gente vai simplesmente aceitar, ela está enganada, por isso as resposta que 
ela nos encaminhou vão ser encaminhadas ao Ministério Público para as devidas providências. E o . 
Ministério Público que .vai julgar se as justificativas dadas pela Prefeita estão corretas ou não. Eu 
venho realizando um trabalho, cumprindo com o meu papel de Vereador, de representante do povo 
nesta Casa e quero deixar bem claro que não vai ser a Prefeita, não vai ser ninguém, que vai tirar 
esse mérito, esse direito, essa função que o Vereador tem de fiscalizar o Poder Executivo e não 
estou usando com autoiitarismo. Então, não vai ser com ameaças, com recadinhos, pois a Prefeita 
disse: ''quem é ele para entrar numa repartição pública e mandar abrir porta". Quero deixar bem 
claro que sou uma pessoa humilde e educada e jamais vou mandar alguém fazer alguma coisa, 
sempre vou pedir com educação, coisa que a Prefeita não sabe fazer. Então, acho que a Prefeita 
deve analisar melhor esses recadinhos que ela manda, essas ameaças que ela faz, porque eu e a Ver" 

. Malu tivemos o prazer de ir até o Pronto Atendimento de nossa cidade e, além das coisas erradas 
que nós constatamos, que vai ser mostrado depois pelo telão para que a população tome 
conhecimento, nós tivemos o dissabor de pedir a chave de uma repartição que se encontrava 
fechada e na ocasião como o Secretário Municipal de Saúde não se encontrava, quem estava 
presente era o Sr. Boró, da OS e ele me disse que a chave ficava com um funcionário da Prefeitura e · 
esse funcionário estava no andar superior. Pedi ao referido cidadão que alguém pegasse a chave ; 
para que pudéssemos füzer a fiscalização necessária, sendo que foi uma faxineira quem foi pegar a ': 
chave e esse funcionário não quis entregar a chave e ainda mandou um recadinho mal educado, · 
bruto, dizendo que se o Sr. Boró quisesse a chave que fosse buscar pessoalmente, porém, ele iria • 
analisar se iriam abrir ou não a porta da referida repartição. Aquilo para mim foi lamentável, uma . 
atitude realmente de autoridade, de poder, sendo que o Sr. Boró me convidou muito educadamente 
para que fossemos até o funcionário pegar a chave e eu não concordei e disse que o referido ' 
funcionário deveria trazer a chave até eles. Então, esse funcionário sabia que nós estávamos ali : 
fazendo as devidas veri'lficações e usou de poder, tratando de maneira grosseira. Agora se ele nos 
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tratou daquela maneirai imagino como ele deve tratar um simples munícipe e, ainda, assim que 
abriu a porta ele ficou me sondando, talvez achando que eu iria furtar algum objeto daquela sala. É · 
lamentável o que nós estamos passando, vivenciando, na atual Administração. Acho e sugiro : 
novamente para que seja criada uma Comissão de Vereadores para que possamos caminhar, 
Juntamente com a população para trazer melhorias para a nossa cidade. A Prefeita está achando que ' 
ela é a dona da nossa didade e a situação não é bem assim, ela foi eleita como nós fomos eleitos , 
Vereadores, ela depenclle do povo assim como nós Vereadores, ela é mais do que nunca uma' 
funcionária do povo. Durante a campanha eleitoral, a Prefeita falava que deixava de almoçar para • 
atender o munícipe e st)rá que agora ela faz a mesma coisa? Vai lá, hoje, na Prefeitura e vê se ela· 
vai deixar de almoçar p11ra atender a população? O ex-Ver. Moita quando dizia nesta Tribuna que a , 
Prefeita tinha que calçar a sandália da humildade, ele estava coberto de razão, a Prefeita precisa : 
urgentemente calçar a sandália da humildade, deixar de ser soberba, deixar de ser toda poderosa 
porque ela acha que ét a toda poderosa e não é. Eu estou realizando um trabalho referente á 
Organização Social Pró-Vida, eu já tenho alguma coisa para passar para a população, pois eu fui 
eleito para defender os direitos da população e a minha maneira de atuar aqui nesta Casa de leis vai ' 
ser séria e transparente, vou buscar a verdade porque a população está cansada de ser enganada. O 
povo de Piquete é um 'povo sofrido e necessita de ajuda e já que a Càmara foi renovada na sua 
maioria, então vamos ajudar o povo, pois foi à população que nos elegeu, precisamos lutar pelos 
interesses e direito da população. Na próxima sessão estarei com o relatório pronto e para que todos 
possam ter uma base dei> meu trabalho, a OS que presta serviços na área da Saúde de nossa cidade, : 
ela tem cerca de setenta e sete ações trabalhistas, vinte e cinco ações civis que ela é requerida, · 
então, das setenta e sete ações ela deve três milhões, setecentos e oito mil, trinta e um reais e trinta e i 

um centavos, não é brincadeira minha, é assunto muito sério que precisa ser levado ao : 
conhecimento do Mini$tério Público, da população e da imprensa. Temos que jogar limpo com o ! 

povo e não é justo crU21ar os braços e ficar calado diante desse desmando que está acontecendo em 
nosso município. A Prefeita faz o que bem entende, ela acha que manda em tudo, que ela pode tudo 
e nós Vereadores temos que obedecer e dizer sempre amém, isso eu não concordo. É inaceitável o 
município ter um gasto mensal de R$ 385.740,00 e anual de R$ 4.628.000,00 para não ter os 
serviços considerados prioritários, básicos e, em seguida, o Ver. Santana pediu ao funcionário da' 
Câmara que passasse através do aparelho Data Show as imagens, as fotos que ele tirou por ocasião : 
da visita feita na Unidade Básica de Saúde de nossa cidade, a saber: viaturas estragando, quarto do , 
médico em estado lastimável, aparecimento de baratas, livros estocados em salas, antigo centro • 
cirúrgico em total abandono, Jeitos e armários jogados e estragados, no setor de Fisioterapia o , 

· telhado correndo o risco de cair na cabeça dos funcionários e pacientes, a ala que foi toda reformada 
e que fica trancada a sete chaves, abandonada, funcionário do SAMU trabalhando como atendente. 
Um total abandono e descaso com a nossa Saúde, com o patrimônio público e, principalmente, com 
a população. Foi mostrado também através do aparelho Data Show a situação em que se encontrava 
a Rua de acesso ao bairro do Alto da Bela Vista, correndo o risco de desmoronar, o Posto de Saúde , 
do referido bairro, não tem pia, não tem porta, tudo jogado, abandonado, caixas de remédios 
jogadas de qualquer jeito, escola abandonada. O Ver. Santana teceu outros comentários sobre o 
assunto e convidou a população para participarem da próxima sessão ordinária que seria realizada 
dia 19/06/l 7, sendo que possivelmente iria apresentar uma documentação sobre a OS e, para ' 
finalizar, deixou um recadinho para a Prefeita dizendo que aquele Edil estava preparando vários 
documentos e na hora certa iria apresentar ao Vale do Paraíba quem realmente era a Prefeita Ana 
Maria de Gouvêa. Inscrita para falar, a Ver" Malu passou a 1" Secretaria ao 2º Secretário e iniciou a 
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sua fala cumprimentan~o os companheiros de Plenário, o público presente, os intemautas e os 
ouvintes da Rádio Nat4reza FM. A seguir, fez o seguinte pronunciamento: "Quero falar hoje aqui 
de um assunto tão sério, quanto ao apresentado pelo Ver. Santana, Vereador que me antecedeu nesta 
Tribuna, que é a respejto do concurso público realizado pela Prefeitura de nossa cidade, no mês 
passado. Fui procurada.por algumas pessoas que fizeram o referido concurso, as quais me falaram· 
que acharam algumas coisas erradas nas provas e fiz questão de tirar pelo site as provas para os : 
cargos de Fiscal, Escrilurário, Atendente, Lixeiro, Telefonista e Atendente de Saneamento, mas o; 
concurso foi feito parai outros cargos também. Essas provas foram recorrigidas pelo Sr. Douglas , 
Everton M. Carvalho, Professor de Matemática, Física e Química, Graduando o último ano em i 

Engenharia Química VJela EEL USP, pois em todas as referidas provas foram constatadas : 
irregularidades nas que}tões, sendo que a situação pior foi a do gabarito da prova de Motorista que : 
saiu um gabarito oficial, depois esse gabarito foi corrigido e, pós-recurso, foi apresentado um novo 
gabarito com vinte q~stões que alteraram novamente suas respostas. Será que a Empresa J. · 
Consultoria e Serviços j\dministrativos achou que o povo de Piquete é burro, que os Vereadores de : 
Piquete são cegos? Collno a Prefeitura contrata uma firrna desse gabarito para fazer um concurso ' 
público em nossa cidaqe? A Empresa fez uma lambança em nossa cidade, apresentou provas com · 
questões erradas, respo~tas erradas, alteraram gabarito oficial, um verdadeiro descaso com aquelas ; 
pessoas que se prepanjram para o referido concurso. Eu quero que as pessoas que se sentiram i 

lesadas me procurem p~rque essa semana levarei o assunto ao conhecimento do Ministério Público 
para as devidas provi~ências. A meu ver, esse concurso precisa ser anulado porque a referida , 
Empresa já fez uma lanl!bança no processo seletivo para contratação de Agentes de Endemia, agora ; 
novamente faz esse tr~nstomo, numa cidade onde está necessitando de empregos com urgência. i 

Então, estou á disposição para ajudar no que for preciso e deixo um recadinho para a Prefeita e para ' 
a Empresa que fez o concurso, que aqui na Câmara não tem nenhum trouxa, nenhum cego, que se : 
deixa enganar com fadlidade e não enxerga a lambança que estão fazendo em nossa cidade, pelo · 
contrário, estamos cumprindo com o nosso papel de Vereador e estamos bem atentos a tudo que 
acontece. A Ver" Malu teceu outros comentários sobre o assunto e encerrou o seu discurso : 
agradecendo a atenção de todos. A seguir, a Ver" Malu assumiu a !ªSecretaria. Em seguida, o Sr. 
Presidente disse que iria apresentar na próxima sessão uma Moção de Repúdio a Rede Globo de ' 
Televisão, pela exibição da matéria no Programa Malhação, que foi ao ar no dia 30 de maio ; 
próximo passado, pois na cena os personagens usavam o Uniforrne da Polícia Militar do Estado de , 
São Paulo, inclusive, a viatura com característica idêntica, praticando na cena crime de racismo ' 
contra duas pessoas, uma oriental e outra de cor negra. O Sr. Presidente comentou ainda que na 
cena enfatizava que a Policia Militar era uma Polícia corrupta e tal fato era inaceitável, razão pela . 
qual, iria apresentar uma Moção de Repúdio na próxima sessão e contava com o apoio do Plenário 
para a aprovação da sua propositura. Inscrito para falar, o Ver. Claudinei iniciou a sua fala , 
cumprimentando os companheiros de Plenário, o público presente, em especial, os ex-Vereadores 
Moita, Gato e Rubinho Pedreiro, os intemautas e os ouvintes da Rádio Natureza FM. A seguir, fez o ; 
seguinte pronunciamento: "Algumas pessoas acham que Administrar o município é se eleger 
Prefeito e usar a Administração Pública como fosse a sua própria casa, agindo da forrna que quer e 
bem entende, fazendo as coisas ao seu bel prazer,mandando e desmandando como se fosse dona de • 
tudo, mas todos sabem que não é bem assim. Os Vereadores muitas vezes cobram esse ou aquele 
serviço ou providências, mas infelizmente, não recebem o respaldo necessário do Executivo. Existe . 

·por parte do Executivo Municipal uma má vontade com relação aos Vereadores e também com a· 
população, não é de h~e, já vem desde o mandato passado, porém, esta Legislatura está pagando 
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mais caro o preço da re~leição da Prefeita. Porque se antes que ela tinha interesse na reeleição já era 
um descaso com esta Oasa de leis, pior agora que ela não pode mais se candidatar, não pode mais 
sair candidata a Prefeit~ na próxima eleição. Quando se fala de nepotismo, passa um filme na minha 
cabeça e parece que foii ontem que eu ouvi a Prefeita falar para mim da imoralidade do nepotismo ; 
que muitas vezes é imqral e não ilegal. Fui cobrado na época, quando do meu último mandato de i 

Vereador, por várias vezes pela então cidadã Ana Maria de Gouvêa sobre questões diversas , 
relacionadas ao nosso jnunicípio. Em aparte, o Ver. Santana disse que na época como cidadã a 
Prefeita não tinha pod1tr algum, agora como Prefeita ela usava do Poder para fazer o que bem 
entendia. O Ver. Santana disse que os Vereadores tinham que mostrar para a Prefeita que nem tudo 
poderia ser feito, a Câl)Jara mudou e o Executivo tinha que respeitar o Legislativo. Na época fui 
muito cobrado por ela e respeitei a posição dela na época, pois o Vereador é o representante do . 
povo na Câmara e ele: precisa fazer a sua parte, é dever de cada cidadão cobrar a atuação do ' 
Vereador. Só que hoje,ja Prefeita não aceita que os Vereadores apresentem sugestões a ela, não é 
nem cobrança, mas su~estões, ideias, pois tudo ela ignora, tudo ela age com indiferença. As 
reivindicações da popul~ção são mínimas, são coisas básicas que não precisavam ser cobradas, são 
coisas que a própria Adhiinistração deveria fazer sem a indicação desta Casa de Leis, como a troca , 
de uma lâmpada queimlida, o conserto de tampa de bueiro, a limpeza de bueiros, capina de ruas e · 
terrenos, colocação de ~ico de luz, serviços considerados prioritários e de total importância para a:. 
municipalidade. A rei'!indicação apresentada pelo Vereador nada mais é do que a função do 
Vereador, é dever do Vereador lutar pelos interesses do povo. A Prefeita tinha que agradecer os 
nove cargos de Veread~r, pois cada Vereador aqui é uma ajuda para o Executivo Municipal, pois 
com a apresentação de, proposituras nesta Casa, estão ajudando o trabalho da Prefeita e de seus i 

Secretariados e ela, inn:lizmente, não reconhece isso. O Vereador está diariamente nas ruas, em i 

contato com a populaQão e, infelizmente, a Prefeita e os Secretários Municipais não tem essa ' 
oportunidade, porque eles só passam nas ruas de carro e aí fica dificil um munícipe abordá-los para · 

. pedir alguma coisa. Dias atrás eu estava na frente da Delegacia e um munícipe parou e me pediu 
para que apresentasse um documento nesta Casa solicitando a limpeza e conserto das grades dos 
bueiros existentes na Rua Aníbal Roque, pois algumas grades estavam com os ferros quebrados 
colocando em risco a vida das pessoas que diariamente passavam naquela rua. Gente, não precisava ; 
o Vereador apresentar indicação sobre o referido pedido, se o setor competente da Prefeitura fizesse ; 
diariamente uma vistoria nas ruas da cidade, com certeza saberia do referido problema. Com relação 
ao nepotismo, pode não ser ilegal, mas e a imoralidade onde fica? Com relação á Saúde de nossa ' 
cidade, não gosto de comentar sobre o referido assunto, mas sou cobrado diariamente pela 
população que reclama da falta de médicos, demora no atendimento das consultas, consulta é · 

; marcada para sete da manhã e a pessoa só é atendida ás 1 O, um absurdo, não entendo porque tanta 
demora e ainda falta de copo descartável para tomar água. Em aparte, o Ver. Santana disse que era • 
para justificar os R$ 385.000,00 mensais que a OS recebia da Prefeitura. Em aparte, o Ver. Prof. , 
Doni disse que dava aula em Lorena e todo dia por volta das 6:25h da manhã, ele passava em frente ;i 

ao Posto de Saúde do Centro e já tinha uma fila grande de pessoas esperando para serem atendidas, ' 
e com certeza aquelas pessoas chegaram no Posto bem antes do referido horário. Continuando o seu 
discurso, o Ver. Claudinei disse: "Esse é um assunto que eu tratei bastante no meu outro mandato, 
então não é de hoje qlile tal fato acontece, a meu ver, já deu tempo suficiente para achar uma ; 
maneira de amenizar o sofrimento daquelas pessoas que precisam de atendimento médico, pois do 
jeito que fazem é um al!>surdo. Outro problema sério, é que estão reformando o prédio do Posto de . 
. Saúde do Jardim Santa Isabel e o atendimento não foi interrompido, as pessoas estão sendo , 
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atendidas no meio da bagunça e da poeira, é lamentável isso. Ou o serviço é feito no final de 
semana ou à noite para, não atrapalhar o atendimento da população ou transfere o atendimento para 
outro local, do jeito qu~ estão fazendo é absurdo, não pode uma coisa dessa. Com relação ao Desfile 
Cívico em comemoraçi(o ao aniversário de Piquete, acho que o mesmo deveria ser realizado no dia 
15 de junho e não no diia 14, porque muitos pais trabalham e como dia 14 não é feriado, muitos não· 
vão poder ver o desfil~. Porque mudaram a data? É simplesmente porque quis? Com relação as , 
críticas sobre as refo~as feitas na Praça perto do Trenzinho, eu não entendo o que acontece, a i 

pessoa está cuidando d~ um local que estava abandonado e aí porque não gostam dessa pessoa, é um i 

particular que está faz~ndo, aí criticam, descem a lenha sem mais nem menos. Só que fazem pior, · 
estão derrubando árvotes centenárias lá da Praça Duque e eu não vejo ninguém criticando no 
facebook a respeito, setá que não estão criticando porque é a Prefeita que mandou cortar? Isso que . 
eu não entendo. Em a~arte, o Ver. Santana disse achar que talvez fosse porque a Câmara mandou ' 
Moção de Aplausos pela inauguração daquele espaço e como empresário passou a ser perseguido e ' 
criticado. O Ver. Santajla teceu comentários elogiosos sobre as benfeitorias que o Sr. Juliano estava ' 
fazendo na Praça do !f renzinho e concordou com as palavras do Ver. Claudinei dizendo que 
realmente não viu nenhuma postagem ou crítica com relação as árvores centenárias que estavam 
sendo cortadas na Pra~a Duque de Caxias, acrescentando que a Polícia Florestal já havia sido 
comunicado sobre o referido fato e iria tomar as providências cabíveis. O Ver. Claudinei continuou ! 

suas palavras dizendo:: "Não concordo prejudicar pessoas que estão ajudando de alguma forma o ' 
, crescimento e desenvolvimento de nossa cidade, e é sempre assim que a Administração Municipal : 
age, perseguindo, colocando empecilhos, não concordando com isso ou com aquilo, lamentável. Só ; 
que depois quer fazer festa na cidade, a Festa do Peão e comete o mesmo erro que cometeu no • 
Edital de Licitação do Carnaval, aí o Ministério Público embarga e a Prefeita faz a festa do mesmo : 
jeito, será que já não faz errado para poder fazer do jeito que bem entende? Será que já não tem má · 
intenção nisso? Do jeito que fazem as coisas dá a entender que já faz errado para cancelar e fazer do • 
jeito que querem. Então, quero deixar também aqui um recadinho para a Chefe do Poder Executivo . 
de nossa cidade, o artigo 4º do Decreto Lei 201, de 270267, é antigo, mas ainda está em vigor, e é 
claro: são infrações Político-Administrativa dos Prefeitos Municipais sujeitas ao julgamento pela . 
Câmara dos Vereadores e sancionada com a cassação do mandato, entre elas: omissão ou , 
negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesse do município sujeito a administração da ' 
Prefeitura. O Ver. Claudinei teceu outros comentários sobre o assunto e encerrou o seu discurso . 
agradecendo a atenção de todos. Inscrito para falar, o Ver. Heloizio iniciou a sua fala 
cumprimentando os companheiros de Plenário, o público presente, em especial, os ex-Vereadores · 
Moita, Gato e Rubinho Pedreiro, os internautas e os ouvintes da Rádio Natureza FM. A seguir, fez o ' 
seguinte pronunciamento: "Quero falar hoje aqui sobre a Quadra Society localizada dentro do 
Recinto de Festa de nossa cidade, e não sei se é impressão minha ou tudo em Piquete parece que 
está acabando? Lembro-me em 2013 e 2014, aquela quadra funcionava a todo vapor, inclusive, eu 
jogava muito ali, na ocasião, eu tinha juntamente com os funcionários da CAB duas horas de 
Society por semana. O horário normal de funcionamento daquela quadra era das 18 às 22 horas, 
durante a semana e muita gente jogava futebol naquela quadra, eram jovens e adultos. Hoje, com 
certeza, aquela quadra faz falta para àquelas pessoas que estavam acostumadas a jogar futebol ali, 
para os nossos esportistas. Fechar o local foi uma medida se segurança viável, porém, durante o dia 
aquele local deveria fiear aberto para a prática de esportes, pois ali tem a Quadra Society, a Quadra 
de Skate. as Quadras qe Futebol e se fosse aberta novamente os nossos jovens poderiam se divertir : 
praticando esportes ao: invés de ficar perambulando pelas ruas ou metido em drogas. Quero muito : 
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que as minhas palavras;cheguem até o conhecimento da Prefeita para que ela pense melhor e libere. 
aquele local para a prática de esportes. Coloca um horário de funcionamento, ilumina melhor o 
local, sendo que durantl'! o dia funciona a Secretaria de Esportes que poderia acompanhar o uso das 
referidas quadras e dur~nte a noite, o vigia ficaria encarregado. São alternativas que poderiam ser 
adotadas pela Prefeitu~a para proporcionar a prática de esportes para a nossa juventude e para 
áqueles que gostam de: futebol e skate. O bairro São José está abandonado, e concordo quando o , 
Ver. Claudinei disse ql!e o Vereador não precisava apresentar indicações solicitando a realização : 
desse ou daquele ser~iço, isso é obrigação de cada Secretário Municipal. O meu bairro está: 
abandonado, já cansei <lle fazer indicação e depois vão dizer que o vereador não faz o papel dele? É 
mentira, os Vereadoresl estão cumprindo como seu papel, quem não está cumprindo a sua parte é o , 
Executivo Municipal. ~o sábado agora vai ter a Festa Junina no meu bairro, é muita gente que : 
sobre para participar d~ festa e eu cansei de pedir melhorias no asfalto e nada foi feito. Quando eu 
vejo uma estrada bloqijeada eu junto meus companheiros e fazemos o que podemos para liberá-la, · 
mas tem serviço que n~o está ao nosso alcance e eu peço para a Prefeitura e é um descaso só. A . 
Prefeitura tem equipatnento que poderia ser usado para conservar aquele bairro limpo, mas 
infelizmente, não acatam o nosso pedido. O ano passado a Prefeitura respondeu que a limpeza rural • 
aa füita uma vez por ~no e isso não pode acontecer, o bairro é grande e os problemas são muitos. 
Durante as campanhas ieleitorais foi prometido três conservas para o bairro dos Marins e o que tem . 
lá hoje? Nenhum, entiio fica difícil porque nem as nossas reivindicações são atendidas. Estou 
cansado de ser cobrado pelos moradores do meu bairro, já estou com vergonha deles, pois também 
estou cansado de cobrar a Prefeita e ela nada faz, não dá a minima para as minhas reivindicações. O 
munícipe não tem culpa, ele cobra o Vereador porque o Vereador além de ser o seu representante 
legal nesta Casa, ele e$tá em contato direto com o povo quase que diariamente, só que o Vereador 
tem feito á parte dele e é o Executivo Municipal que tem deixado a desejar. Então, quero frisar bem, 
se a Prefeita não executa os serviços isso não é culpa do Vereador, o Vereador está cumprindo o 
papel dele sim. Com relação a iluminação pública, já cansei de solicitar através de indicação a troca . 
de làmpadas queimadas, a colocação de bicos de luz, pois os munícipes estão pagando a taxa de ; 
iluminação pública, mas não tem o referido benefício. Durante a semana, eu conversei com algumas · 

. pessoas que fazem hemodiálise e fiquei sabendo que os veículos da Saúde que transportam os 
pacientes para outras cidades não tem cortina nas janelas para diminuir a incidência do sol e as 
pessoas por estarem debilitados pela doença, sofrem grande transtorno e incômodo durante os 

. trajetos até o local em que são disponibilizados os tratamentos em razão da incidência do sol dentro 
dos mesmos. Quero comentar também que a Secretária Municipal de Educação esteve no meu 
bairro, nos Marins, para comunicar o fechamento da escola alegando que aquela escola tinha pouco 
aluno e que os alunos de lá seriam trazidos para as escolas da cidade. Naquela oportunidade, urna 
mãe de urna aluna solicitou a referida Secretária que autorizasse o veículo da Educação pegar a sua 
filha que iria fazer um curso à tarde aqui na cidade, já que o carro escolar pegava a aluna que 
estudava à noite, ou seja, pediu uma carona para a sua filha. A Secretária de Educação, a Sra. Cléa · 
no dia concordou, porem, no outro dia voltou atrás, disse que não podia transportar a referida aluna. 
Em aparte, o Ver. Çlaudinei também comentou que foi procurado por algumas mães que • 
reclamaram que cerca de cinco crianças que moravam no bairro Santa Isabel, que participavam do 
PROVIM iriam sair do referido proi,>rama porque o veículo da Prefeitura não poderia mais levá-los, 
sendo que descer as referidas crianças já desciam a pé. O Ver. Claudinei acrescentou que eram 
crianças carentes e as familias não tinham condições de pagar um veículo para levá-las. 
Continuando a sua e)fplanação, o Ver. Heloizio disse ainda: "É lamentável, porque as pessoas : 
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precisam dessa ajuda ej infelizmente, a Prefeita nega, alegando que não pode transportar alunos fora 
do horário da aula. O !Ver. Heloizio teceu outros comentários sobre o assunto e encerrou as suas • 
palavras. Em seguida, .o Sr. Presidente suspendeu a sessão por quinze minutos, findos os quais 
reabriu-a na pauta da Prdem do Dia. Decorrido o tempo regimental, o Sr. Presidente reabriu a . 
sessão e pediu a Ver". tvfalu, I" Secretária que fizesse a leitura dos documentos constantes daquela ' 
pauta, a saber: 1) Pa*cer nº 22/17, datado de 29/05/17, da Comissão de Justiça e Redação,· 
favorável pela aprovagão do Projeto de Resolução nº 06/17, datado de 14/04/17, da Mesa da! 
Câmara, que disciplina: o uso da Tribuna Popular da Câmara de Vereadores, nos termos do §2º da · 
Resolução nº l 85/199t Regimento Interno. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a ' 
referida propositura, ~ mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por 
unanimidade. 2) Parece~ nº 23/17, datado de 05/06/17, da Comissão de Justiça e Redação, favorável• 
pelo arquivamento do Oficio nº 94/17, de 05/04/17, da Câmara Municipal de São João da Boa: 
Vista-SP, que encamin~a Moção de Repúdio nº 16/17, de autoria do ver. Aquevirque Nholla e 
subscrita por outros. qomo não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a · 
mesma foi colocada eml única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 3) Requerimento ' 

' nº 74/17, datado de OQ/02117, do Ver. Heloizio, para que seja oficiado a Prefeita Municipal, , 
pedindo-lhe a gentileza ide infonnar a este Vereador em que data meu pedido com relação a limpeza , 
das margens do asfalto desde a Tirolesa Garganta do Dragão até a Fazenda do Sr. Petrônio, próximo . 
ao Poço do Mané BastQs, será atendido, uma vez que necessito ter uma resposta para a população. 
Como não houvesse q~m desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em , 
única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 4) Requerimento nº 75/17, datado de: 
02/02/17, do Ver. Santqna, para que seja oficiado a Prefeita Municipal, pedindo-lhe que apresente, . 

· no prazo legal, cópia, integral do processo administrativo nº 105/2013 - SMPF, Edital de '· 
Chamamento nº 01/2013, destinado a qualificação de entidades como Organizações Sociais no' 
âmbito Oficial do Estaçlo do dia 0710112014. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a : 
referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por , 
unanimidade. 5) Requerimento nº 76/17, datado de 02/02/17, do Ver. Santana, para que seja · 
oficiado à Secretária de Educação do Município de Piquete, para que apresente, no prazo legal, as 
seguintes informações: a) A quantidade de ônibus escolares e outros veículos pertencentes ao 
Município ou a ele doados ou emprestados por outros órgãos do governo, com sua respectiva idade 
de uso, placas e RENA VAM, que são utilizados para o transporte de alunos; b) A destinação que 

. cada um destes veículos possui junto à Secretaria de Educação, informando individualmente quais 
os trajetos percorridos e a quantidade de alunos transportados diariamente; c) A quantidade de 
veículos que são disponibilizados ao município através da contratação da empresa privada que ; 
opera o serviço de transporte escolar no município, com a respectiva idade de uso de cada um, , 
placas e RENA V AM; d) O trajeto que diariamente é percorrido por cada um destes veículos : 
pertencentes à empresa privada, bem como a quantidade diária de alunos que são transportados e as , 
escolas que são atendidas. e) As ações da Secretaria de Educação para fins de aprimorar a logística i 

e diminuir custos com Q transporte de alunos. Esse requerimento se justifica com fundamento no ' 
artigo 9º, inciso XI c/c artigo 51 da Lei Orgânica do Município e é decorrente do interesse público ' 
sedimentado nos princípios da transparência e legalidade. Como não houvesse quem desejasse falar . 
sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por i, 

unanimidade. 6) Requerimento nº 77/17, datado de 02/02/17, do Ver. Santana, para que seja : 
oficiado ao limo Sr. MÁRIO CÉSAR BORÓ, Coordenador da Unidade de Piquete da Organização 
Social Pró-Vida, detentora do contrato de gestão firmado com o Município de Piquete para atuação , 
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na área da saúde, para'1que apresente, no prazo legal, a cópia de todas as alterações efetivadas no 
estatuto da referida ofaanização, desde a sua criação, bem como as respectivas atas de suas 
aprovações pela Asse1~bleia Geral da entidade, com o registro junto ao Cartório de Títulos e · 
Documentos de Pessoa !Jurídica. Esse requerimento se justifica com fundamento no artigo 9°, inciso • 
XI c/c artigo 51 da Lei prgânica do Município e é decorrente do interesse público sedimentado nos 
princípios da transparê$cia e legalidade. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida · 
propositura, a mesma f~i colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 7) : 
Requerimento nº 78/17 j datado de 02102117, do Ver. Santana, para que seja oficiado ao proprietário 
da empresa Endijá Tr~nsportes Ltda., empresa esta que presta serviço ao município através do ! 

transporte de alunos, p~ra que apresente, no prazo legal, as seguintes informações: a) A quantidade' 
de veículos que são dis~onibilizados ao município através da contratação desta empresa privada que 
opera o serviço de traqsporte escolar no município, com a respectiva idade de uso de cada um, 
placas e RENAVAM; !:)) Os trajetos diários com a respectiva quilometragem que estão atualmente 
definidos para atendim!jnto do transporte dos alunos no município; c) Seja apresentada a prestação. 
de contas, com os resp~ctivos custos (combustível, manutenção e folha de pagamento) realizados 
por esta empresa para:, fins de dar atendimento ao contrato em questão; Esse requerimento se 
justifica com fundameqio no artigo 9º, inciso XI c/c artigo 51 da Lei Orgânica do Município e é 
decorrente do interesse público sedimentado nos princípios da transparência e legalidade. Como não : 
houvesse quem desejas* falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação 
e aprovada pelo Plenárip por unanimidade. 8) Requerimento nº 79/17, datado de 02/02/17, do Ver. · 
Santana, nos termos do que preceitua o artigo 9°, inciso XII c/c artigo 51 da Lei Orgânica do , 
Município e de confortnidade com o disposto nos artigos 6°, inciso XII e XIII do Regimento : 
Interno, seja oficiada a Secretária Municipal de Agricultura, Sra. Roberta Pereira dos Santos, para 
que a mesma seja convocada a prestar, pessoalmente, esclarecimentos de assuntos inerentes ás ! 

atividades que, sob sua orientação, são desenvolvidas no âmbito da Secretaria Municipal de 
Agricultura. Para tal fim, fica definida a data da próxima sessão ordinária, dia 19/06/2017, ás 19:00 • 
horas, na sede da Câmata Municipal de Piquete, para que seja dado atendimento a esta convocação. :, 
Na oportunidade, o Secretário terá o tempo de até 20 (vinte) minutos para discorrer sobre o assunto, 
delimitado, sem apartes. Ao final deste tempo, os vereadores poderão realizar perguntas para ' 
melhor esclarecer os assruntos que serão apresentados pela Secretária. A Secretária deverá discorrer : 
sobre: a) a política de desenvolvimento adotada pela Secretaria de Agricultura nesta gestão, seu ' 

·planejamento, operacionalização e execução; b) os projetos e programas planejados e/ou em ' 
andamentos para a capt~ção de recursos financeiros junto aos governos estadual e federal, ou outros ': 
órgãos ligados á Ab>Ticultura; c) os projetos desenvolvidos para fins da expansão das atividades : 
rurais e que possibilitem alternativas para o aperfeiçoamento das potencialidades locais, permitindo ! 

a auto-sustentação do setor agrícola, o aumento da renda e a melhoria da qualidade de vida do ' 
produtor rural de nosso município: d) obras públicas e programas desenvolvidos nas áreas rurais; e) ! 

especificação do trabalho de orientação e fiscalização desenvolvido pela Secretaria sobre os ! 

procedimentos adotados pelos estabelecimentos que se destinem ao abate, produção, transformação 
e industrialização de produtos de origem animal, no âmbito municipal; f) os estudos que estão sendo , 
realizados pela Secretaria para fins de se buscar uma modernização técnica que objetive o • 
desenvolvimento da agricultura, pecuária e agronegócios no âmbito municipal; g) dados estatísticos ! 
acerca da produção rural (agricultura e pecuária) no âmbito do município de Piquete; g) parcerias 
realizadas com o setor liJrivado para o fomento e desenvolvimento de atividades que objetivem o : 
aperfeiçoamento da ati'1idade ab>Tícola no município. Esta convocação se realiza nos tennos da 
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legislação municipal d~ regência e tem por objetivo buscar os esclarecimentos necessários junto à 
Secretária de Agricultu~a do Município acerca de assuntos inerentes a sua pasta, tendo em vista que , 
nestes primeiro cinco njieses de mandato fui procurado por diversos munícipes reclamando que não , 
possuem qualquer amp~ro da Prefeitura em suas atividades rurais, sobretudo, por que a Secretaria 
de Agricultura do munif,ípio não está funcionando, vez que a responsável não se ativa a desenvolver 
as atividades da pasta. ;Deste modo, é absolutamente necessário que esta Casa de Leis oportunize , 
um momento na sessãoi ordinária, para que a Secretária de Agricultura do Município possa explicar 
de forma clara e objetiva sobre os trabalhos por ela desenvolvidos na pasta, inclusive com a ; 
apresentação de docum~ntos que possam confirmar suas alegações. A Administração Pública deve ·, 
ser tratada com transp~rência e eficiência, razão pela qual o presente requerimento comporta a , 
atenção e aprovação d~s nobres pares. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida 
propositura, a mesma f i colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 9) ' 
Requerimento nº 80/1 

1

, datado de 02/02/17, do Ver. Heloizio, para que seja oficiado a Prefeita 
Municipal, pedindo-Ihd que informe, no prazo legal, se o espaço onde era localizado o antigo , 
zoológico, próximo a ',Escola Prof Leopoldo Marcondes de Moura Neto, se ele está sob a 
responsabilidade da A$iinistração Municipal. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a · 
referida propositura, a: mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por 

' unanimidade. 1 O) Requerimento nº 81/17, datado de 02/02/17, da Ver". Malu, para que seja oficiado , 
a Prefeita Municipal, pt!dindo-lhe que informe a esta Vereadora, quando será colocado o guard rail 
em frente à casa que tbi atingida por um carro no dia 13/05/l 7, na Rua Dario Vieira, na Vila· 
Cristiana. Como não hpuvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi ', 
colocada em única vota~ão e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 11) Requerimento nº 82/17, · 
datado de 02/02/17, da', Ver. Malu, para que seja oficiado a Prefeita Municipal, pedindo-lhe que 
informe a esta Vereadqra, se há a possibilidade de ser colocada uma lombada na Rua Barcelos , 
Garcia, na Vila Cristiana. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a ' 
mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 12) Requerimento 

1 

nº 83/17, datado de Ol/02/l 7, do Ver. Heloizio, para que seja oficiado a Prefeita Municipal, · 
pedindo-lhe que apresente, no prazo legal, infonnações a esta Casa de Leis quando a Quadra ! 

Society e a pista de Skate localizados no Recinto de Festas estarão liberados para uso pelos i, 

munícipes e desportistas da cidade. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida 1 

propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 13) 
Requerimento nº 84/17, datado de 02/02/17, do Ver. Heloizio, para que seja oficiado a Prefeita 1 

Municipal, pedindo-lhe .que apresente, no prazo legal, informações a esta Casa de Leis sobre a 
ocorrência de um acidente em área particular onde restou danificado o trator agrícola (Agrale). : 
Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em , 
única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 14) Moção nº 34/17, datado de ' 
09/05/2017, do Ver. Claudinei e subscrito pelo Ver. Santana, para que seja oficiado aos familiares j 

do Senhor Raul César Teixeira Pinto apresentando-lhes Moção de Pesar pelo seu recente ' 
falecimento. Como não .houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi 1 

colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 15) Moção nº 35/17, datado ' 
de 02/06/2017, do Ver. Junhõ e subscrito pelo Ver. Santana, para que seja oficiado aos familiares do : 
Senhor Paulo Caetano da Silva apresentando-lhes Moção de Pesar pelo seu recente falecimento. i 

Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em , 
única votação e aproq1da pelo Plenário por unanimidade. 16) Moção nº 36/17, datado de 1 

l l/05/2017, do Ver. Jun~õ, para que seja oficiado a Sra. Alice Ribeiro, apresentando-lhe Moção de 
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. Aplausos deste Legislativo, pelos anos de trabalho desempenhado como recepcionista da Unidade 
Básica de Saúde e hojf pela dedicação e carinho com que tem realizado suas atividades na Escola 
Municipal Ricarda G~doy Lopes. 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 hou~esse para ser tratado naquela sessão, o Senhor Presidente invocando a 
proteção de Deus, agrakJeceu a presença de todos os munícipes dando por encerrada a sessão e para 
constar foi lavrada a p$sente ata que, depois de lida e discutida for julgada conforme, será aprovada · 
e assinada pelos Senijores Vereadores. Piquete, 05 de junho de 2017. Centésimo nonagésimo 
terceiro ( 193º) ano d~ Independência, centésimo vigésimo sexto (126º) ano da República e 
centésimo vigésimo qu?nto ( 125º) ano da Emancipação Político-Administrativa de Piquete.-.-.-.-.-.-
.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-.-.-.-.~-.~-.-.-.~-.~-.~-.~-.~-.~-.~-.-.-.~-.~~~~~~~~~~-

VER RÔMULO KAZIMI Z LUSZCZYNSKI (ROMINHO) 

1 
NETA RIBEIRO (MALU) 

VER CHJfüWl'~iaroA PI ) 

VER. CLAVDIN 

)~-;r--·./~ 
VER. fOAQUIM ALVES DA SILVA JÚNIOR (JUNHÔ) 

VE TTI RIBEIRO DA SILVA (Prof DON!) 
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