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ATA DA OITAVA (8ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO (2º) ANO LEGISLATIV 
DA DÉCIMA SÉTIMA ( 17ª) LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL D 
PIQUETE. Aos vinte e um (21) dias do mês de maio do ano do nascimento de Nossq 
Senhor Jesus Cristo, de dois mil e dezoito (2018), as dezenove (19) horas, realizou-se a 

sessão acima anunciada. Constatando pelo livro de presenças a existência de "quorum'f 
regimental, com a presença de todos os Senhores Vereadores, o Senhor Ver. Mário Celso d, 

Santana, DD. Presidente da Câmara Municipal de Piquete, invocando a proteção de Deu~ 
para todos os presentes, declarou aberta a sessão e convidou os Senhores Vereados 

ficarem em pé para entoarem o Hino de Piquete. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou 
Ver3. Maria Luiza Moreira Neta Ribeiro, 1ª Secretária, que fizesse a leitura dos documentos 

constantes do Expediente, os quais foram os seguintes: 1) Of GAB nº 188/18, encaminha 

para conhecimento o Balancete da Receita e da Despesa da Prefeitura Municipal, relativo a~ 
mês de abril de 2018 (Arquivar); 2) Convite do Jongo de Piquete, para participar da X~ 
Marcha contra o Racismo e todo tipo de preconceito (Arquivar); 3) Of nº 020/18, de autorict 
do Sr. Secretário da Saúde, Nicholas Coppio Correa Marucco, responde ao Oficio nº 95118 1 

datado de 17/04/18, desta Casa de Leis. (Arquivar); 4) Of. nº 046/912.1/18, de autoria do 11. 
Sgt PM Cmt Otair Antonio de Souza, do 2° Grupamento da Polícia Militar, solicita o salãd 
de reuniões da Câmara Municipal para realização de audiência pública referente à 
Segurança Pública (Autorizado - Arquivar); 5) Da Câmara Municipal de São José do~ 
Campos, convida para o II Encontro de Legisladores em Defesa da Vida e da Famíli~ 
(Arquivar); 6) Do Oratório São Domingos Sávio, convida para participar o Tríduo de Noss 

Senhora Auxiliadora (Arquívar); 7) Do Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municípal d 
Piquete, Estado de São Paulo, Mário Celso de Santana, brasileiro, divorciado, Vereador

1 
portador do RG 18.730.777-5, inscrito no CPF sob o nº 099.483.288/50, portador do Título 
de Eleitor nº 1709.8664.0116, residente e domiciliado na Av. Tancredo Neves, nº 170, Vila 
Celeste, na cidade de Piquete, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, co~ 
fundamento no artigo 4° e 5° do Decreto Lei nº 201/67, no artigo 70 da Lei Orgânica do 
Município de Piquete e no Regimento Interno da Câmara Municipal de Piquete, protocola~ 
este pedido de abertura de Comissão Processante contra Ana Maria de Gouvêa, Tec 
Gouvêa, brasileira, solteira, Prefeita Municipal de Piquete, portadora do RG 4. 834.196-4 
inscrita no CPF 435.209.368/87, domiciliada na Praça D. Pedro 1, 88, Vila Celeste, na 
cidade de Piquete, por adquirir bem imóvel sem lei autorizativa: .. . "Por fim, ainda é 
importante observar que a referida aquisição do imóvel da antiga Fábrica J. Armando, qu~ 

irá impactar em um total R$ 745.000~00 (setecentos e quarenta e cinco mil reais) dos cofre 
públicos municipais, além de haver sido realizada em total desconformidade com as norma 

legais, também é contraditória pelo só fato de ser a empresa J. Armando devedora fiscal d 

1 município em quantia vultuosa. Ou seja, além de pagar aquele valor para saldar a dívid 
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1 trabalhista da referida empresa, a Administração Pública perdeu a única oportunidade que 1 

tinha de receber a dívida fiscal que lhe é devida. Logo, podemos afirmar com plena 
convicção que o custo final desta malfadada aquisição será muito superior ao valor de um 
milhão de reais ... " (Para A Ordem do Dia); 8) Os Projetos de Decretos Legislativos nºs 
01/18, 02/18, 03/18, 04118, 05/18, 06/18, 07/18, 08/18 e 09/18, depois de lidos e aprovados 
um a um os pedidos de regime de Urgência Especial dos seus autores, foram encaminhados 
para discussão e votação na Ordem do Dia daquela sessão. 9) Projeto de Resolução nº 
04118, de autoria do Mesa da Câmara, que dispõe sobre autorização para a Mesa determinat 
o pagamento de despesas da inscrição do evento XXI Marcha a Brasília em Defesa dos 
Municípios, a ser realizada na cidade de Brasília - DF, entre os dias 21 a 24 de maio de 
2018. (Às Comissões de Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e Fiscalização). Usando 
da palavra pela ordem, o Ver. Christian solicitou que aquele projeto de lei fosse considerad~ 
em regime de Urgência Especial naquela sessão. O Sr. Presidente colocou em única votação 
o pedido de Regime de Urgência Especial feito pelo Ver. Christian o qual foi aprovado por 

1 

unanimidade de votos. 10) Parecer nº 14/18, da Comissão de Justiça e Redação favorável 
pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 03/18, datado de 16/04/18, de autoria do 
Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre afetação para o uso especial da Câmara 
Municipal de Piquete - SP, o imóvel localizado na rua do Piquete nº 140, e dá outras 
providências (Para a Ordem do Dia); 11) Requerimentos nº 44/18, de autoria do Ver. 
Rodrigo Nunes (Para a Ordem do Dia); 12) Requerimento nº 45/18, de autoria do Ver. 
Santana (Para a Ordem do Dia); 13) Indicação nº 28/18, de autoria do Ver. Junhô, indicando 
a necessidade de determinar a carpína e limpeza do Beco do Tomaz (À consíderaçâo da Sra. 
Prefeita); 14) Indicação nº 29118, de autoria do Ver. Santana, indicando a necessidade de 
que sejam adotadas as providências necessárias junto à Defesa Civil do Município para ~ 
poda de árvores na Rua Norival Crispim de Castro no bairro Santa Isabel, reiterando 
indicação já: realizada no e-xercício de 2017 (À consideração da Sra. Prefeita); 15) Moção nq 

22/18, de autoria do Ver. Heloizio dos Marins (Para a Ordem do Dia). Em seguida o Sr. 
Presidente suspendeu a sessão para que as Comissões de Justiça e Redação, Finanças e 
Orçamento e Fiscalização, exarassem os Pareceres. Decorrido o tempo necessário, o Sr. 
Presidente reabriu a sessão e solicitou a Sra. 1 ª Secretária que fizesse a leitura dos 
respectivos pareceres, a saber: 1) Parecer nº 14/18, da Comissão de Justiça e Redação e 
Parecer nº 08/18 da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, ambos favoráveis a 
aprovação do Projeto de Resolução nº 04/18, de autoria do Mesa da Câmara, que dispõe 
sobre autorização para a Mesa determinar o pagamento de despesas da inscrição do evento 
XXI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, a ser realizada na cidade de Brasília -
DF, entre os dias 21 a 24 de maio de 2018. (Para a Ordem do Dia); 2) Parecer nº 15118, da 
Comissão de Justiça e Redação, favorável ao Projeto de Decreto Legislativo nº O 1/18, 
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datado de 18/05/2018, de autoria do Ver. Christian, que dispõe sobre dispõe sobre outorga 1 

do Prêmio Placa de Prata a Sra. Zélia Maria de Almeida Arantes Mendes (Para a Ordem do 
Dia); 3) Parecer nº 16/18, da Comissão de Justiça e Redação, favorável ao Projeto de 
Decreto Legislativo nº 02118, datado de 18/05/2018, de autoria do Ver. Rodrigo Nunes, que 
dispõe sobre outorga do Prêmio Placa de Prata ao Movimento Curnilho de Cristandade de 
Piquete (Para a Ordem do Dia); 4) Parecer nº 17118, da Comissão de Justiça e Redação, 
favorável ao Projeto de Decreto Legislativo nº 03/18, datado de 18/05/2018, de autoria da 
Vefl. Malu, que dispõe sobre outorga do Prêmio Placa de Prata ao Sr. Rafael Ribeiro da 
Silva Rosa (Para a Ordem do Dia)~ 5) Parecer nº 18/18, da Comissão de Justiça e Redação, 
favorável ao Projeto de Decreto Legislativo nº 04118, datado de 18/05/2018, de autoria do 

1 Ver. Junhô, que dispõe sobre outorga do título de "Cidadão Honorário de Piquete" ao Sr. 
Fernando Cesar de Queiroz Motta (Para a Ordem do Dia); 6) Parecer nº 19/18, da Comissão 
de Justiça e Redação, favorável ao Projeto de Decreto Legislativo nº 05118, datado de 
18/05/2018, de autoria do Ver. Rómulo, que dispõe sobre outorga do título de "Cidadão 
Honorário de Piquete" ao Revmo, Sr. Pe. Fernando Alves Sampaio (Para a Ordem do Dia); 
7) Parecer nº 20/18, da Comissão de Justiça e Redação, favorável ao Projeto de Decreto 
Legislativo nº 06/18, datado de 18/05/2018, de autoria do Ver. Heloizio dos Marins, que 
dispõe sobre outorga do Prêmio Placa de Prata ao Sr. Rafael dos Santos Silva (Para a Ordelljl 
do Dia); 8) Parecer nº 21/18, da Comissão de Justiça e Redação, favorável ao Projeto de 
Decreto Legislativo nº 07/18, datado de 18/05/2018, de autoria do Ver. Santana, que dispõe 
s~_bre outo~ga do Pr~rnio ~laca de Prata .... ao Sr. Pro~. José ~lbei:o da Lu~ (Para a ?r~em do f 

Dia); 9) :Parecer nº 22/18, da Com1ssao de Justiça e Redação, favoravel ao Pro3eto de 

~ecreto Legislativo nº 08/~ 8, datado ~e 1~10512018: ~e autor~a do,'! er. Prof Doni, que li 

dispõe sobre outorga do titulo de "C1dadao Honorano de Piquete ao Revmo. Sr. Pe. 
Anderson Luiz de Sousa; 10) Parecer nº 23/18, da Comissão de Justiça e Redação, favoráve~ 
l ao Pn>jetõ de Deereto Legislativo nº 09/18, datado de 18/0;/2018, de autoria do v ei 

1 

Claudinei, que dispõe sobre outorga do título de "Cidadã Honorária de Piquete" a Sra. 
Carolina Nunes Dias Mohnari (Para a Ordem do Dia). A seguir, O Sr. Presidente solicitou <il

Senhora 1 ª Secretária que procedesse a chamada dos Vereadores inscritos para o uso da 
Tribuna. Inscrito para falar o Ver. Santana cumprimentou o Presidente, a senhora e os 
senhores Vereadores, internautas, ouvintes da Rádio Natureza, público presente e na pessoa 
do Ex-Vereador João Inácio dos Santos, cumprimentou a todos iniciando assim o seu 
pronunciamento: "Hoje o que me traz a essa Tribuna, não sei se todos tiveram a 
oportunidade de assistir um fato que aconteceu na grande São Paulo, no dia das mães,, ~ 
realização de uma festa na porta de uma escola onde uma mãe policial militar de folga, à 
paisana, a Cabo Kátia Sastre, ela estava aguardando para poder entrar juntamente com as 
demais mães que lá se encontravam e seus filhos, no momento em que apareceu u1 
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1 vagab~ndo, .sacou a arma de fogo pr~ ten~r assaltar. A Cabo Sastre ela da maneira heroica? 1
j 

ela fm precisa e soube defender a vida nao somente dela mas como de todas as mães e as 

crianças que ali estavam. Ela sacou da sua arma de fogo e efetuou três disparos que 
acabaram fazendo com que o oponente dela naquele momento fosse atingido e graças a 
Deus ele foi a óbito. Porque o vagabundo tem que ir pra vala. E na próxima sessão eu estarei 

apresentando ao Plenário uma moção de repúdio a ser encaminhado ao Sr. Presidente da 

Câmara Municipal de Alfenas, senhor, nobre Vereador, José Carlos de Moraes, em virtude 

da fala do Vereador Vagner Tarcísio do PT, do Estado de Minas Gerais que compõe aquel~ 1 

Casa de Leis, na qual o referido Edil ele mencionou que a Cabo Sastre poderia e deverül 1 

evitar o assalto e não ter matado o assaltante da forma que ela matou, que a ação dela não 1 

foi correta. Então eu quero deixar a minha fala a esse Vereador do PT, que no me~ 1 

entendimento é um total desrespeito a nossa gloriosa Polícia Militar do Estado de Sã1 1 

Paulo, que ela tem no seu efetivo homens e mulheres capazes, são verdadeiros heróis. Comq 
1 

todos aqui sabem eu pertenci, e pertenço a Polícia Militar, sou aqui um membr~ 
representante da classe e é inadmissível ouvir o que esse Vereador falou. Essa tentativa de 

inversão de valores. Então quer dizer, por ele, no entender dele, a Cabo Sastre deveria sef 
presa e coitadinho do bandido né? Será que ela teria que esperar ele identificá-la como 

J Policial Militar, desferir um tiro nela pra depois ela tomar atitude? Então o Vereador Vagner 
Tarcísio ele foi inadequado, sua fala foi imprópria e ele no meu entender, ele agiu col 

verdadeira imbecilidade em tecer esse coment~rio tentando fazer com as coisas aconteçant 

de formas erradas que a gente está vendo. E por isso, é por isso que nosso País está 

atravessando essa situação de marginalidade, ou seja, nâo é a toa que é esquerdista néi 

Então se a gente for deixar com que a esquerda tome conta do País novamente, vai ser disso 
aí pra pior. Eu espero que esse Vereador se retrate e quero também parabenizar aqui o Verj 

Cabo Sérgio Santana da Câmara Municipal de Santos por também enviar uma moção de 1 

repúdio a Câmara Municipal de Alfenas. Que esse Vereador do PT que ele meça as palavraJ 
quando ele for se dirigir a nobre Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ele foi muitd 
infeliz na sua fala. Na próxima sessão estarei dando .entra~a nesta Cas~ com essa moção J 
conto com a aprovação de todos os pares pra que seJa enviado ao Presidente daquela Casa 

de Leis do município de Alfenas. Quero também fazer um agradecimento ao Vereado~ 

Mauro Fradique do município de Lorena, bem como todos daqui desta Casa, que tomara1 
conhecimento e de uma forma direta ou indireta ajudaram no que foi possível pra que , 

gente conseguisse uma internação e o devido tratamento do nosso amigo e eu tenho certeza 
que ele está nos assistindo, Sandro da Silva Alves, o Sandrão. Espero que ele se restabeleça 

o mais rápido possível. É um batalhador, é um guerreiro e se Deus quiser ele sairá vencedo~ 
nessa situação que está atravessando hoje e quero também deixar aqui para toda a família d~ 
Sandrão que tomem conhecimento e ciência que acredito que a maioria da cidade de Piquet~ 
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estará'. unida em oração e se Deus quiser ele vai se recuperar, ele vai sair dessa e ele va~ 
poder estar entre nós gozando de perfeita saúde. Meu muito obrigado Senhor Presidente". 
Inscrito para falar, o Vereador Claudinei cumprimentou o Sr. Presidente, a Sra. Vereadora, 

demais Vereadores, público presente, ouvinte da Rádio Natureza FM e internautas e fez o 
seguinte pronunciamento: "Primeiramente queria aqui informar que no dia 07 /05 recebi um 

e-mail do Deputado Federal Márcio Alvino, o qual me solicitava o pedido a Prefeita para a 
confecção de um oficio de um pedido de uma verba de cem mil reais para custeio da saúde 
no nosso município. Só que eles me mandaram um e-mail quatro horas da tarde e eu tive 
que devolver até as cinco, cinco e meia. Liguei pra Prefeitura, quero agradecer a Prefeita por 
te me recebido e ter elaborado o recibo ao oficio que naquele momento já encaminhei para o 

Deputado Márcio Alvino, e também depois mandei pelo correio pra que ele possa fazer a 
cobrança junto ao Governador. Embora o deputado seja federal, mas essa verba é estadual. 
Então queria ler aqui o oficio que é direcionado ao Governador Márcio França, nos 

seguintes termos: 'Oficio Gabinete 181/2018. Piquete, 07 de maio de 2018. Ao 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de São Paulo Márcio França. Palácio dos 
Bandeirantes, Avenida Morumbi 4500, Morumbi, São Paulo. Assunto: Solicitação de 
recursos para a Saúde. Senhor Governador. Cumprimento-o cordialmente. Solicitamos a 
Vossa Excelência que seja viabilizado os recursos financeiros provenientes do orçamento do 
Governo do Estado, no valor de cem mil reais, para custeio da Saúde em nosso município. 
Ressaltamos que os referidos recursos beneficiarão a população que tanto necessita da 
melhora no atendimento no setor da Saúde. Na certeza de contar com vosso pronto 
atendimento desde já agradecemos e colocamos à dísposíção. Atencíosamente. Ana Maria 
de Gouvêa, Prefeita Municipal'. Eu encaminhei o oficio por e-mail, ao assessor do 

Deputado Márcio Alvino, que já tomou providências naquela data pra que se fosse 
encaminhado para o Governador e me parece que é um valor que foi já previamente 

acertado com o Governador pra ser encaminhado ao nosso município. Mas comó a gente 
precisa ter primeiramente a liberação do valor pra gente ter certeza que o município vai ser 
contemplado, ficamos aguardando. E são cem mil para custeio. Um dinheiro que ele não 

vem engessado com algum, como por exemplo compra de um equipamento ou qualquer 
coisa, a Prefeita pode usar esse dinheiro na área da Saúde no que for melhor para o 

município, no que mais tiver precisando. Esperamos que quando da liberação desse 
dinheiro, eu vou ter informação porque o deputado vai me informar, a gente traz aqui ao 

público e espero que ela faça um bom proveito desses valores. E a gente tem que entender 
que embora nós somos cobrados com já recebemos até em respostas de requerimentos pra 

gente procurar os deputados pra conseguir emendas, a maioria dos Vereadores aqui já 
conseguiu essas emendas, já foi falado aqui nessa Tribuna, mas quem assina tudo, o 
convênio quem assina pra receber é o Executivo, é o Prefeito. Mas a gente não pode deixar 
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'1 de cobrar os nossos deputados e trazer pra população que foi um trabalho do Vereador, do 

Partido, que tem nessa Casa. Aqui, liberando esse dinheiro vai enaltecer cada vez mais o PR 

em Piquete, em nome do Vereador Doni e do Vereador Claudinei, que qualquer verba, 

qualquer emenda, qualquer coisa que eu consiga, o Vereador consiga, quem está 

.

1 

conseguindo na verdade é o PR. É o partido que está lutando com os deputados da sua I 

legenda pra conseguir recursos pro município. São efeitos do som do nosso amigo Julião. 

Também como já é público também no Facebook e eu já encaminhei pra minha lista de 
amigos no Whatsapp, já está aberta a partir de hoje a inscrição pra VUNESP também, ou 

melhor~ na VUNESP e da UNIVESP~ a Universidade Virtual do Estado de São Paulo" 

também é um trabalho nosso Vereador. Embora o senhor não possa ter ido a São Paulo 
naquela data, quem me acompanhou foi o Vereador Santana, é um trabalho do nosso 

deputado André do Prado, que reuniu os prefeitos dos municípios naquele momento 

também seria necessário a presença da Prefeita que lá esteve, cumpriu com as metas 

solicitadas pela UNIVESP, e nós vamos ter aqui 50 vagas de Engenharia de Produção e 50 
vagas de Tecnólogo em Gestão Pública. Então é um ganho muito grande pro município. Nós 

1 

vamos ter 50, são 100 vagas. Um, nível superior que é Engenharia de Produção e outro é 

tecnólogo que não chega a ser nível superior menos tempo, mas já vamos ter aí por ano 

depois do início, depois do prazo acredito eu que Engenharia de Produção deve ser 4 ou 5 

anos e Tecnólogo 3. A partir do início agora, daqui 3 anos todo ano nós vamos ter 100 

formandos de Tecnólogos em nosso município. Trabalho mais urna vez eu quero deixar be111 

claro, quem assina, quem vai aparecer nas fotos é a Prefeita Municipal, qualquer município. 

Mas ela deveria de entender que por trás de tudo isso existe os Vereadores do partido corno 
eu e Vossa Excelência e o Deputado que a gente cobra e faz o trabalho. Vereador Santana 

esteve lá junto e pode constatar que foi uma reunião para alguns Prefeitos. E todos eles 

tiveram que levar um oficio dizendo que aceitavam o curso no nosso município e pelo nosso 

município ter 20 mil habitantes só pode ter são dois cursos, mas já é de grande servidão aqu~ 

pra todo~ o~ muní:ípes que, sã~ aí ! ~O va~as, E~ge~haria de ~rod~ção e Tecnólogo e~ 1 

! Gestão Publica, entao, fica ai, a mscnçao vai de hoJe dia 21/05 ate o dia 19/06, os valores da 

1 inscrição eu não trouxe aqui, eu não tenho aqui, mas existe a possibilidade do pedido tanto \ 

de redução do valor da ta.,~a, como isenção da taxa. Aí tem de ser feito esse pedido até o dia J 

23/05. Não sei como que vai ser essa seleção porque é a própria UNIVESP que faz. A 

inscrição é feita através do www.vunesp.eom.br/uvsp1801 , mais um trabalho realizado pelo 

PR em Piquete e a gente vai trabalhando. Não temos como abraçar o mundo, mas algumas 

coisas a gente já vai conquistando. Esse já é realidade, porque já está aberta as inscrições é 

1 
agora pro segundo semestre de 2018 já inicia o curso, é universidade virtual, o local ainda 

\ estava decidindo, a princípio ela estava querendo fazer que ela me disse onde foi a Câmara 

1 Municipal próximo ali, na esquina do Antonio João, mas já estava acertando pra ir pro \ 
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1 Leonor Guimarães que parece que tem umas salas lá que estão muito mais práticas, tem l 
elevador por causa da acessibilidade, tem tudo mais fácil. Então provavelmente deve ir pro 

Leonor Guimarães onde vai ser esses cursos. E parabéns pro município que já está sendo 

1 

agraciado e tem que agradecer aqui o deputado André do Prado. Em aparte o Ver. Santana 

disse: "Tanto Vossa Excelência como o nobre Vereador Prof. Doni, eu parabenizo o partido 
no qual Vossas Excelências compõem e faça chegar até o Vereador André do Prado, porque 
essa iniciativa que ele teve não somente com Piquete, mas todos os municípios que estavam 
carentes dessa universidade, tenho certeza que será bem vindo e que o povo de Piquete 

possa aproveitar essa oportunidade". Continuando seu pronunciamento o Vereador 
Claudinei disse: "Seria importante também porque o é, a gente ouve muito aí né, alguns, 

algumas pessoas dizerem que o Vereador pra mostrar o que fez na Câmara, que até agora 
não tem um projeto de relevância, não tem, não é possível que não estão acompanhando. j 

Desde o começo de 2017 que estamos, quantos projetos já foram aprovados nessa Câmara, 
de autoria do Vereador embora alguns, a gente luta aí na ação de inconstitucionalidade 
porque ela insiste que não vá pra frente. Infelizmente eu não sei porque essa ânsia de não 
querer aproveitar o que é bom pro município porque foi o Vereador a ou b ou c ou d que foi, 
que propôs o projeto, a gente tem que passar por isso. Fiz também um requerimento a 
poucos dias, dia 04 de abril mais precisamente, quando estive no Alto do Santo Cruzeiro na 
procissão que o Padre Fernando está revivendo esta tradição no município e eu tive a 
oportunidade de participar. E lá em cima no Santo Cruzeiro, eu era o único Vereador 
presente no momento, cada um tem os seus afazeres e não puderam estar, ele fez não uma 

cobrança, mas um pedído à população que estava ali que ao encontrar com um Vereador ou 
a Prefeita, solicitasse o empenho pra é que se arrumasse a questão do acesso ao Santo 

Cruzeiro. Naquele momento foi utilizado um terreno particular que provavelmente que o 
1 ano que vem já vai estar em construção não vai ser possível mais. E o local de acesso é pela 
rmt Mestre Geraldo Paulo Giffoni. É a primeira rua ali antes da associação da Polícia 
Militar, uma antes. Aquela rua foi dado nome na legislatura passada, então aqui no final 

1 dessa rua eles fizeram um muro, é ali que é o acesso. Então solicitei que fosse colocado um 
1 portão ou sei lá, que viabilizasse o acesso através daquela rua pra que dê prosseguimento. Se 
nós trabalhamos no município a gente está cansado de ouvir reuniões e mais reuniões pra 

plano diretor de turismo. É uma forma de trazer turista pro município. É uma tradição 

bonita, religiosa, que vai trazer pro nosso município muitos turistas no futuro, mas pra isso a 

gente tem que ter o acesso. Então se a gente está trabalhando pe1o turismo, nada mais justo 
que se faça esse acesso. Aí recebi a resposta, publiquei hoje no Facebook, vou levar cópia 
pro Padre Fernando. A resposta foi a seguinte: 'Considerando o contido no Requerimento nº 
27 /18, recebido 20/04/2018, de autoria do Vereador Claudinei Luiz de Moraes, cumpre-nos 

· comunicar a esse Legislativo, de modo especial ao Edil requerente que estamos tratando do 
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assunto e no momento oportuno iremos prestar informações precisas sobre a solução do 
problema enfocado na propositura em questão. Sem outro particular aproveitamos o ensejo 
para renovar a Vossa Excelência e dignos pares protestos de profundo respeito e distinta 
consideração. Ana Maria de Gouvêa, Prefeita Municipal' . É um pedido da população 
religiosa. É um pedido do padre da matriz de São Miguel. Então foi feito por mim com a 
assinatura dos demais colegas Vereadores aqui e aprovado e encaminhado pra senhora 
Prefeita para as providências cabíveis. Também eu ia falar aqui um pouco a respeito da 
compra, mas como a gente sabe que já tem um pedido aí e vai ser votado na ordem do dia 
então eu prefiro não falar nada a respeito desse fato mesmo porque vamos apurar através da 
Comissão, se for aberta essa comissão, a comissão vai ter mais condições a trabalhar em 
cima disso. Também tem aqui a questão da dívida ativa daquele prédio, dívida ativa daquele 
prédio que está registrada na Prefeitura, aí também vai ser apurado através dessa se for 
aberta essa comissão processante e senão for a gente vai cobrar aqui na próxima sessão. A 
questão da dívida, do pagamento, da compra, dívida até mesmo para o próximo Prefeito que 
vai ficar embora seja pequena, mas tudo precisa de orçamento então não dá pra gente criar 
uma dívida se a gente não tem orçamento aprovado pra isso. Mas vamos aguardar. Vamos 
ver o que que a gente pode trabalhar nesse sentido. Vou falar um pouquinho embora 
amanhã, queria aproveitar e convidar os piquetenses, vai estar aqui presente na Câmara o 
Roberto, Superintendente do DNIT e também o Engenheiro Aloísio da CKL que vai 
explanar a respeito da BR 459. É importante a presença dos Vereadores para tomarem 
conhecimento como vai ser feito . Já está agendado para fechamento da rodovia no dia 28, na 
próxima segunda-feíra, vai ser realmente fechado. Eles vâo estar aqui, eles nos passaram 
numa reunião que eu estive no DNIT que, vai fazer um cadastro dos moradores tanto do 
Talco como do Meia Lua, tem o Zé Carlos que tem a fazenda ali que é produtor de leite, o 
caminhão vai até lá pra buscar esse leite, já também vai ser providenciado a forma pra que 
isso aconteça e a gente tem que entender que se nós trabalhamos para que o município 
cresça turisticamente é importante a gente ter um acesso descente para o nosso município. 
Porque do jeito que está o prejuízo pode ser maior no futuro. Hoje, nós temos a verba 
liberada pra reforma da estrada. Eu estou falando que está previsto para o dia 28 porque a 
gente não sabe o que pode acontecer. De repente pode-se decidir que não vai fechar mais, 
mas eu acredito que é uma palavra final quanto tudo aquilo que a gente ouviu que 
infelizmente a Prefeita colocou no Face, realmente eles entraram com um mandado de 
segurança para, proibiu o fechamento da estrada. A questão de pare e siga veio engenheiro 
até de Brasília para fazer a análise do local ~ é inviável o pare e siga porque o risco de 
acidente vai ser maior que fechar a estrada. Inicialmente eles devem começar do zero até o 
KM 8, a obra, e depois terminando esses 8 quilômetros termina o restante aqui. O 
fechamento vai ser feito logo aqui, na entrada do Itabaquara, eles vão abrir ali, vão melhorar 
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a entrada ali para veículos que tiverem desavisados chegarem até ali fazerem o retomo o que t 

pode acontecer e amanhã eles vão dar maiores informações. Então é importante quem puder ! 
comparecer a Câmara, pra participar, pra saber, pra depois no ouvir alguma coisa de outras 
pessoas e não saber o que realmente vai ser feito. É uma obra importante, como eu já disse 

1 

aqui está tendo audiências públicas para o Plano Diretor de Turismo no município. A 1 

primeira coisa que o município precisa para ter turismo é acesso ao município. Então a 
gente precisa dessa obra. É importante, é um remédio amargo? Com certeza é um remédio 
amargo, mas eu não mudo o meu posicionamento porque eu não estou pensando no meu 
amanhã eu estou pensando no futuro do nosso município. E se isso não viesse a acontecer se 
essa obra não viesse acontecer só quem ia perder é o município. Vai doer pra alguns? Vai . 

. Vai ser dificil pra outros? Vai. Mas no futuro, assim que essa obra estiver pronta muita 
gente vai agradecer de não ter se iludido com certas conversas e pessoas que não querem o 
melhor para o município. Muito obrigado Sr. Presidente, um boa noite a todos". Usando da 
palavra o Sr. Presidente disse: "Vereador, aproveitando a fala de Vossa Excelência, eu 
estive hoje na Rádio Natureza e fiz o convite à população local e vou esclarecer mais uma 
vez aqui . Amanhã então essa Audiência Pública envolvendo o Superintendente do DNIT, e 
o responsável pela empresa que irá realizar essa obra, com início às 19 horas, aqui na 

1 Câmara Municipal de Piquete. Eu quero aproveitar o ensejo enquanto o Julião soluciona o 

1 

problema ali e fazer um alerta à Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal: 
Vereadores Rodrigo Nunes, Vereador Rômulo e Vereador Christian, foi lido, mas eu vou 
deixar bem claro aos senhores dia 29/05 às 19 horas teremos uma audiência pública sobre 1 

segurança pública também na Câmara Municípal. Não se esqueçam, é de suma ímportâncía 
que os membros da Comissão de Segurança Pública se façam presente nessa audiência 

1 pública onde a Comandante da Companhia ou seu representante legal estará aqui para 
responder aos questionamentos, acredito eu que o CONSEG também deva estar, então mais 
uma vez eu peço aos nobres pares que não se esqueçam dessa audiência dia 29/05 às 19 j 

horas". Usando da palavra o Vereador Claudinei disse: "Sr. Presidente, só pra, foi bom o ' 
alerta aqui do Vereador Doni, o curso que eu citei, as 50 vagas de Engenharia de Produção e 
Tecnólogo em Gestão Pública, eles são totalmente de graça, tem o pagamento da taxa de 
inserição, mas o curso todo é de graça". O Sr. Presidente respondeu: "Perfeito Vereador". 
Inscrita para falar a Vef!. Malu cumprimentou a Presidência, demais Vereadores, público 
presente, intemautas e ouvintes da Rádio Natureza e iniciou seu pronunciamento dizendo: 
"Eu vim na Tribuna para falar da CEI da VIVO. Uma notícia muito triste, que infelizmente 1 

a CEI foi arquivada. Ficamos 3 meses, depois prorrogamos por mais 3 por não ter a 
1 participação popular. A Comissão ela não conseguiu que as pessoas participassem trazendo 
as provas que a gente precisava, que era o teste de velocidade para comprovar que a 
velocidade contrata não estava chegando como deveria, a conta de telefone e infelizmente 
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um munícipe esse tempo todo participou. A Comissão, a CEI ela resolveu por bem arquivar, 
mas deixando bem claro que ela poderá ser reaberta se caso isso vier a ser apresentado por 
algum Vereador. E infelizmente é triste a gente chegar a esse ponto. Porque a Comissão 
trabalhou, as pessoas reclamaram, isso foi reclamação da população, a Câmara tomou 
providência como foi dito pelo Vereador Claudinei aqui, a gente é cobrado tantas vezes por 
não estar trabalhando, por não ter resultado por pessoas que não tem conhecimento sobre o 
nosso trabalho aqui na Câmara e infelizmente chegamos a esse ponto. Espero, que o 
Ministério Público que está com o inquérito civil aberto em relação à mesma situação que a 
gente abriu aqui, que eles tenham um resultado melhor do que o nosso. Porque lá, pelo que 
eu tive contato com a Promotoria eles ainda tiveram um número maior de participação 
popular. Mas, também não é o que foi esperado porque numa publicação no Facebook onde 
teve 500 ou até mais curtidas que isso, a gente esperava um número maior, uma participação 
maior pra gente poder tomar alguma providência em relação ao serviço prestado e a gente 
não teve esse respaldo da população e infelizmente chegamos a esse ponto. Eu queria pegar 
o gancho da fala do nosso Presidente e gostaria de pedir permissão pra assinar com Vossa 
Excelência não só a Moção de Repúdio ao Vereador do PT de Alfenas e também assinar a 
Moção a Cabo Kátia. Como Vossa Excelência expôs aqui a situação que eu acho louvável a 
reação dela, eu acho que ela agiu de uma forma correta e infelizmente tem pessoas que não 
pensam dessa forma, eu gostaria de assinar junto com Vossa Excelência. Em aparte o Ver. 
Santana disse: "É que Vossa Excelência se propôs a assinar comigo a Moção, quero também 

afirmar aqui a nobre policial Cb Kátia Sastre, ela no ato de bravura dela ela foi 
homenageada pelo nosso Governador Márcío França, que no meu entendímento, ele não 
somente deveria prestar aquela homenagem a ela no dia das mães, mas, pelo ato de bravura 
e por ela ter agido no estrito compromisso do dever legal, ela deveria e merecia sim um ato, 
um decreto do Governador ser promovida a graduação de 3º Sargento. Muito obrigado pelas 
palavras de Vossa Excelência". Continuando sua fala a Veft. Malu disse: "Concordo 
plenamente com que o senhor falou. Queria também fazer uma crítica, porque na verdade é 
notório, é no nosso município, nada que é feito pela Prefeitura é feito de uma forma bem 
feita. Foi pintado no muro do campo da Vila Cristiana o nome ao qual foi dado a ele. Mas 
eles não tiveram a capacidade de pintar o muro antes de pintar o nome do Marreco. Ele foi 
pintado o nome com o muro cheio de bolor gente. A pintura está péssima. Escreveram por 
cima ali de qualquer jeito e não tiveram a capacidade de pintar o muro. Só queria pedir pra 
Teca, por gentileza, pelo amor de Deus, porque não adianta pedir só por gentileza porque ali 
não faz nada que ninguém solicita, que pinte o muro pra ficar bonitinho. Vamos fazer 
maquiagem que você costuma fazer pra caramba. Então eu solicito, sabe, um gentileza sua, 
que você pinte pelo menos o muro, porque ele merece isso sabe e a Vila vai ficar também 
mais bonitinha, que nem o mato de lá você tá cortando. Muito obrigada Sr. Presidente". 
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Como não houvesse mais vereadores inscritos para o uso da Tribuna, o Sr. Presidente j 

consultou os pares sobre continuar a sessão direto sem intervalos. Como todos 
concordassem, o Sr. Presidente solicitou a Sra. Secretária que fizesse a leitura da Ordem do 
Dia a saber: 1) Projeto de Lei Ordinária nº 03/18, datado de 16/04/18, de autoria do Poder 

1 

Executivo Municipal, que dispõe sobre afetação para o uso especial da Câmara Municipal 
de Piquete - SP, o imóvel localizado na rua do Piquete nº 140, e dá outras providências.

1 
1 Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada 
em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 2) Projeto de Resolução nº 1 

04/18, de autoria do Mesa da Câmara, que dispõe sobre autorização para a Mesa determinar 
o pagamento de despesas da inscrição do evento XXI Marcha a Brasília em Defesa dos 
Municípios, a ser realizada na cidade de Brasília - DF, entre os dias 21 a 24 de maio de I 
2018. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi 1 

colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 3) Projeto de Decreto 
Legislativo nº 01/18, dispondo sobre outorga do Prêmio Placa de Prata a Sra. Zélia Maria de 
Almeida Arantes Mendes. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida 
propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por 
unanimidade. 4) Projeto de Decreto Legislativo nº 02/18, datado de 18/05/2018, de autoria 
do Ver. Rodrigo Nunes, que dispõe sobre outorga do Prêmio Placa de Prata ao Movimento 
Cursilho de Cristandade de Piquete. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a 
referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por 
unanimidade. 5) Projeto de Decreto Legislativo nº 03/18, datado de 18/05/2018, de autoria 
da Vefí. Malu, que díspõe sobre outorga do Prêmío Placa de Prata ao Sr. Rafael Ríbeíro da ' 
Silva Rosa. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma 
foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 6) Projeto de 
Decreto Legislativo nº 04/18, datado de 18/05/2018, de autoria do Ver. Junhô, que dispõe 
sobre outorga do título de "Cidadão Honorário de Piquete" ao Sr. Fernando Cesar de 
Queiroz Motta. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a 
mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 7) Projeto 

1 

de Decreto Legislativo nº 05/18, datado de 18/05/2018, de autoria do Ver. Rômulo, que 
dispõe sobre outorga do título de "Cidadão Honorário de Piquete" ao Revmo, Sr. Pe. 
Fernando Alves Sampaio. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida 
propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por 
unanimidade. 8) Projeto de Decreto Legislativo nº 06/18, datado de 18/05/2018, de autoria 
do Ver. Heloizio dos Marins~ que dispõe sobre outorga do Prêmio Placa de Prata ao Sr. 
Rafael dos Santos Silva. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida 
propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por 

1 unanimidade. 9) Projeto de Decreto Legislativo nº 07118, datado de 18/05/2018, de autoria 
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do Ver. Santarm, que dispõe sobre outorga do Prêmio Placa de Prata ao Sr. Prof. José li 

Alberto da Luz. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a 
mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 10) 1 

Projeto de Decreto Legislativo nº 08/18, datado de 18/05/2018, de autoria do Ver. Prof. ! 
.

1 

Doni, que dispõe sobre outorga do título de "Cidadão Honorário de Piquete" ao Revmo. Sr. 

Pe. Anderson Luiz de Sousa. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida 
propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por 

unanimidade. Neste momento o o Sr. Presidente Ver. Mário Celso de Santana, passou a 
Presidência ao Sr. Vice-Presidente Ver. Rômulo Kazimierz Luszczynski. 11) Projeto de 
Decreto Legislativo nº 09/18, datado de 18/05/2018, de autoria do Ver. Claudinei, que 
dispõe sobre outorga do título de "Cidadã Honorária de Piquete" a Sra. Carolina Nunes Dias 

1 

Molinari. 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 
nº 44/18, de autoria do Ver. Rodrigo Nunes, para que seja oficiado ao Sr. Felipe Rafael 
Freitas Parente, Técnico Operacional da Empresa Águas de Piquete, pedindo-lhe a gentileza 

de encaminhar a esta Casa de Leis, o último laudo de análise da água da Praça João Pessoa 
(Praça da Mina), localizada na Vila Célia. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a 

t 

referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por 

unanimidade. 13) Requerimento nº 45/18, de autoria do Ver. Santana, para que seja oficiado 
ao Sr. Raul Belens Jungman Pinto, Ministro da Segurança Pública, solicitando a gentileza 
da implantação e construção de um posto Policial Rodoviário Federal, no trevo de acesso ao [ 
município de Piquete/SP, já que a BR 459 encontra-se em fase de obras através do DNIT e 1 
que tenha o seu funcionamento pelo período de 24 horas conforme ocorria anteriormente. 1

1 

Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada 
1 

em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 14) Moção nº 22/18, de 
autoria do Ver. Heloizio dos Marins, para que seja oficiado aos familiares do Sr. Hilton da 
Silva Gomes, apresentando-lhes Moção de Pesar deste Legislativo por esta perda 

, irreparável. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma 
1 
foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. Em seguida o Sr. 
Presidente Ver. Rômulo disse: "Em razão da denúncia oferecida pelo Ver. Mário Celso de 
Santana, Presidente desta Casa, é necessário que nesse ato seja deliberado pelo seu 

1 

recebimento e para o caso, é necessário que seja dado posse ao suplente do Ver. Mário 
Celso de Santana, no caso, o Ver. Sidnei de Barros Magalhães, que foi convocado para este 
ato. Deste modo peço a Vereadora Secretária que faça a chamada do Vereador Suplente bem 

1 
como proceda a sua posse na forma regimental". Em seguida a Sra. Ver3 Malu procedeu à 

\chamada: "Senhor Sidnei de Barros Magalhães, 1 º Suplente desta Casa de Leis, 
J representante do PSD". Em seguida o Sr. Presidente prosseguiu dizendo: "Nos termos que 
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estabelece a legislação em vigência, o quórum para o recebimento da denúncia é de dois 
terços, ou seja, de pelo menos seis votos favoráveis . Isto posto, coloco ... " Pela ordem o Ver. 
Claudinei disse: "Senhor Presidente, tem de dar a posse para o Vereador". Em seguida a 
Ver3. Malu disse: "Senhor Sidnei eu gostaria que o senhor repetisse o que eu falar" . A 
Senhora Secretária fez a leitura do juramento de posse do Vereador nos seguintes termos: 
"Prometo guardar a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica do 
Município de Piquete e as leis, desempenhar fiel e lealmente o mandato de Vereador que o 
povo me conferiu, promovendo o bem geral do município, assim prometo". O Senhor Sidnei 
de Barros Magalhães repetiu o juramento nos seguintes termos: "Prometo guardar a 
Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica do Município de Piquete e as 
leis, desempenhar fiel e lealmente o mandato de Vereador que o povo me conferiu, j 

promovendo o bem geral do mumcípio, assim prometo". O Presidente em exercício Ver. 
Rômulo, declarou então empossado o Vereador Sidnei de Barros Magalhães. Pela ordem do 
Ver. Claudinei disse: "Solicito votação nominal". Continuando sua fala o Presidente disse: 
"Isto posto, coloco em votação a denúncia apresentada pelo Vereador Presidente Mário 
Celso de Santana que solicita a abertura de Comissão Processante contra a Prefeita 
Municipal pelos fatos narrados. Tendo em vista o pedido de votação nominal. Em votação o 
pedido de votação nominal proposto pelo Vereador Claudinei. Os Vereadores que forem 
favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se levantar. Aprovado 
por unanimidade. Solicito a Secretária que faça a chamada nominal de cada um dos 
Vereadores que deverão declarar o seu voto se for favorável ou não favorável pela abertura 
da Comissâo'1

• A Sra. Secretária Vefl. Malu procedeu à chamada dos Vereadores Presentes: j 

"Rómulo Kazimierz Luszczynski - favorável, Maria Luiza Moreira Neta Ribeiro - , 
favorável, Christian Uchoa Pietro - favorável, Claudinei Luiz de Moraes - favorável , 
Joaquim Alves da Silva Júnior - favorável, José Donizetti Ribeiro da Silva- favorável, José 
Heloizio da Silva - favorável, Rodrigo Nunes Godoy - favorável, Sidnei de Barros 
Magalhães - favorável". O Presidente Rómulo disse: "Aprovado por 9 votos favoráveis e 
nenhum ao contrário. Aprovado o recebimento da denúncia ofertada nos termos do artigo 5°, 
inciso II, do Decreto de Lei 201 /67, deverá ser constituída a Comissão Processante com 3 
Vereadores sorteados entre os desimpedidos, observada a proporcionalidade estabelecida 
pela Constituição Federal e Lei Orgânica do Município. Inicialmente será feito o sorteio 
entre os Vereadores que compõem o Bloco Parlamentar que possuem cinco cadeiras nesta 
Casa de Leis. Solicito que o Vereador Claudinei para que faça a conferência dos nomes dos 
Vereadores nas respectivas cédulas e coloque dentro de uma uma". O Vereador Claudinei 
fez a conferência dizendo em voz alta o nome de cada Vereador do Bloco Parlamentar 
sendo: "Ver. Rômulo Kazimierz Luszczynski, José Heloizio da Silva, Maria Luiza Moreira 
Neta Ribeiro, Christian Uchoa Pietro". O Presidente agradeceu ao Vereador Claudinei e 
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1 solicitou ao Vereador Joaquim Alves da Silva Júnior que fosse a Mesa para realizar o 1 

sorteio do Vereador que iria compor a Comissão do Bloco Parlamentar e declarar seu nome. 1 

Sorteio realizado o Vereador Joaquim Alves da Silva Júnior declarou o nome do Vereador: 

! "Vereador Christian Uchoa Pietro". O mesmo aceitou participar da Comissão. O Presidente 
~ declarou: "Na sequência, será feito o sorteio dos Vereadores que compõem o Partido da 
1 República - PR que possui duas cadeiras nesta Casa de Leis. Solicito a Vereadora Maria 
Luiza Moreira Ribeiro que venha a Mesa e faça a conferência das cédulas e as coloque 
dentro de uma uma". A Vereadora Maria Luiza fez a conferência dizendo em voz alta o 
nome de cada Vereador: "José Donizetti Ribeiro da Silva, Claudinei Luiz de Moraes". O Sr. 

Presidente agradeceu e disse: "Solicito ao Vereador Rodrigo Nunes que venha até a Mesa 

para realizar o sorteio do nome do Vereador que irá compor a Comissão pelo Partido da 
República - PR, e declare seu nome". Sorteio realizado o Vereador Rodrigo Nunes Godoy 1 

declarou o nome do Vereador: "Ver. José Donizetti Ribeiro da Silva". O mesmo aceitou J 

participar da Comissão. Dando continuidade o Presidente disse: "Na sequencia será feito o 

sorteio entre os Vereadores que compõe a minoria, no caso aqueles cujo o partido possui 

apenas uma cadeira ou seja, Partido Humanista Social - PHS e Partido Progressista - PP, 
que possuem cada um, uma cadeira nesta Casa de Leis. Solicito ao Vereador José Donizetti 
que venha a Mesa para conferência das cédulas e coloque dentro da uma. O Vereador José 
Donizetti fez a conferência dizendo em voz alta o nome de cada Vereador: "Joaquim Alves 
da Silva Júnior e Rodrigo Nunes Godoy". Na sequência o Sr. Presidente disse: "Solicito ao J 

Ver. Christian Uchoa Pietro que venha a Mesa para realizar o sorteio do nome do Vereador 
que irá compor a Comissão dentre os partidos que representam a minoria e declare o seu 

nome". Sorteio realizado o Vereador Christian Uchoa Pietro declarou o nome do Vereador: 
"Ver. Rodrigo Nunes Godoy". O Vereador Rodrigo Nunes Godoy abriu mão da sua vaga. O 

Sr. Presidente continuou: "Nesse caso, como a minoria compõe pelo Ver. Rodrigo e Ver. I 
Junhô, fica rest~mdo somente o vosso nome se você aceita ou não participar desta 1 

Comissão", ao que o Vereador Junhô respondeu: "Aceito com toda certeza fazer parte desta 1 

Comissão". Pela ordem o Vereador Claudinei disse: "Solicito que fique registrado em ata, 

1 mesmo tendo sido sorteado o Vereador Rodrigo Nunes, o representante do PHS, a sua \ 
desistência de participar da Comissão. Muito obrigado Sr. Presidente". Dando continuidade 
o Sr. Presidente disse: "Assim a Comissão Processante restou formado o sorteio dos 
seguintes Vereadores: Christian Uchoa Pietro, José Donizetti Ribeiro da Silva e Joaquim 
Alves da Silva Júnior". Em seguida suspendeu a sessão para que a Comissão sorteada 

realizasse sua reunião e elegesse seu Presidente e Relator. Decorrido o tempo regimental o 
Sr. Presidente reabriu a sessão dizendo: "Tendo em vista o pedido de Vossa Excelência 

1 Vereador Claud~nei, quero deixar em obs~rvação que ser~ regis~rado em ata seu pedido 
j referente a declinação do Vereador Rodngo ante o sorteio realizado do seu nome para 
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j participar da Comissão. Solicito a Secretária que faça a leitura do Ato da Mesa nº 04118, 
através do qual fica estabelecida a composição da Comissão Processante nº 001/18". A Sra. 
Secretária passou então a leitura do referido ato: "Ato da Mesa nº 04/18, que dispõe sobre a 
constituição da Comissão Processante. A Mesa da Câmara Municipal de Piquete, no uso de 
suas atribuições legais e considerando a aprovação da denúncia de autoria do Sr. Ver. Mário 
Celso de Santana na Sessão Ordinária realizada dia 21/05/2018 elabora e expede o seguinte 
Ato: Artigo 1° - Fica formada a Comissão Processante, nomeada nos termos do Decreto Lei 
nº 201 , de 27 de fevereiro de 1967, artigo 58, § 1° da Constituição Federal e artigo 30, § 1° 

da Lei Orgânica do Município de Piquete, na sessão ordinária realizada dia 21/05/2018~ para 
apurar a denúncia contida na Representação de autoria do Sr. Mário Celso de Santana (cópia 
anexa), a qual ficou composta pelos seguintes Vereadores: Ver. Presidente - Christian 
Uchoa Pietro, Ver. Relator-José Donizetti Ribeiro da Silva, Ver. Membro - Joaquim Alves 
da Silva Júnior. Artigo 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. Edificio "Ver. José dos Santos Barbosa'', Câmara Municipal de 
Piquete, Sala Seraphim Moreira de Andrade, 21 de maio de 2018. Maria Luiza Moreira Neta 
Ribeiro, 1 ª secretária, Rômulo Kazimierz Luszczynski, Presidente, Simone Aparecida da 
Silveira Atié, Diretora Administrativa". Dando continuidade o Sr. Presidente disse: 
'"Encerrado os trabalhos da Comissão Processante, agradeço a presença do Vereador Sidnei 
de Barros Magalhães que funcionou neste ato na condição de suplente do Vereador 
denunciante, nossas saudações, obrigado. Para continuidade dos trabalhos solicito ao 
Vereador Mário Celso de Santana que retome ao Plenário da Câmara. Passo a Presidência". 
Reassumíndo a Presídêncía o Ver. Santana fez o seguinte pronunciamento: "Somente um 
lembrete. Novamente eu volto a frisar a Comissão de Segurança Pública para que no dia 29 
compareçam a essa Casa, para participar da Audiência Pública referente à Policia Militar e a 
Polícia Civil, bem como o CONSEG do nosso município. Como nada mais houvesse para 
ser tratado naquela sessão, o Senhor Presidente invocando a proteção de Deus, agradeceu a 
presença de todos os munícipes dando por 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, 21 de maio de 2018. Centésimo nonagésimo quinto 
( 195º) ano da Independência, centésimo vigésimo oitavo (128°) ano da República e 
centésimo vigésimo sexto (126°) ano da Emancipação Político-Administrativa de Piquete.-.-
- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -..... . . . . . . .. . ... . .... .... .. ... ..... . .. . . .... . .. . ... ... . . . ..... . 

if, 
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. w t ) 
VER ROMULO KAZIMIERZ LUSZCZYNSKI (ROMINHO) 

VER. MARIA LUIZ~ NETA RIBEIRO (MALU) 

fo,__:- %,J~ 
VER JOAQUIM ALVES DA SILVA JÚNIOR (JUNHÔ) 

VER J 

V A (HELOIZIO DOS MARINS) 
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