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ATA DA SEGUNDA (2ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO (1°) ANO LEGISLATIVO DA. 
, DÉCIMA SÉTIMA (17ª) LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIQUETE. Aos i 

: dezesseis (16) dias do mês de janeiro do ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de dois: 
mil e dezessete (2017), às dezenove ( 19) horas, realizou-se a sessão acima anunciada. Constatando ·. 

: pelo livro de presenças a existência de "quorum" regimental, com a presença de todos os Senhores ' 
, Vereadores, o Senhor Ver. Mário Celso de Santana, DO. Presidente da Câmara Municipal de' 
, Piquete, invocando a proteção de Deus para todos os presentes, declarou aberta a sessão e convidou 
i os Senhores Vereados a ficarem em pé para entoarem o Hino de Piquete. Após a execução do: 
; referido Hino, o Sr. Presidente colocou em única discussão a ata da sessão ordinária anterior e como : 
não houvesse quem desejasse apresentar emendas a referida ata, a mesma foi colocada em única ' 

: votação, aprovada por unanimidade e assinada pelos Senhores Edis. Em seguida, 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) Os Ofícios GAB nºs 
: 605/2016, 011/2017 e 012/2017, todos de autoria da Prefeita Municipal de Piquete, respondendo ao 
' contido nas proposituras de diversos Vereadores da Legislatura anterior (Arquivar); 2) Of. GAB nº 
, 001117, datado de 02/01 /17, de autoria da Prefeita Municipal de Piquete, comunicando que estará de : 
'férias no periodo de 06 a16 de janeiro de 2017, período no qual estará fora do Brasil (Arquivar); 3) :, 
: Of. GAB nº 003/17, datado de 03/01/17, de autoria da Prefeita Municipal de Piquete, encaminhando· 
: para apreciação do E1,'fégio Plenário da Câmara, o Projeto de Lei Ordinária nº 01/2017, datado de . 
03/01/17, que altera o artigo 3° da Lei Ordinária 2035, de 30/11/2016, que autoriza o Poder· 

• Executivo a repassar subvenções para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Lorena
APAE. Usando da palavra pela ordem, o Ver. Claudinei pediu que aquele projeto de lei fosse: 
considerado em regime de Urgência Especial naquela sessão. O pedido do Ver. Claudinei foi ' 
colocado em única votação e aprovado por unanimidade. 4) Balancete Analítico de Controle de : 
Custo da Despesa Empenhada Segundo os Itens, referente ao mês de dezembro de 2016, da Câmara· 
Municipal de Piquete (Arquivar); 5) Oficio CONAM 04/2017, datado de 05/01/17, do Diretor da; 

, CONAM, cumprimentando o Legislativo Piquetense pela eleição da nova Mesa Diretora, eleita para : 
·o biênio 2017/2018(Arquivar); 6) Of. nº 340/PJP/2016, datado de 15/12/16, do Promotor de Justiça' 
·de Piquete, encaminhando Certidão de Objeto e pé dos autos do IC MP 14.0379.0000002/2015-7, , 
em atendimento ao Requerimento nº 218/2016 de autoria do Ver. João Inácio dos Santos, 
(Arquivar); 7) Of. nº 000024, datado de 04/01/17, do Presidente da Câmara de São José dos 
Campos, parabenizando o Presidente da Casa pela sua vitória conquistada nas umas e desejando ao • 
mesmo uma proficua gestão frente ao Legislativo Piquetense e colocando-se à disposição para 
quaisquer eventualidades (Arquivar); 8) Of. nº 000028, datado de 05/01/17, do Presidente da, 
Câmara de Taubaté, comunicando a composição da nova Mesa Diretora para as Sessões : 
Legislativas do biênio 2017-2018 (Arquivar); 9) Projeto de Lei Ordinária CM nº 01117, datado de· 
0510112017, do Ver. Rodrigo, dispondo sobre a indispensabilidade do Poder Executivo solicitar ; 
cotação de preço primeiro no município, no que se refere às compras que dispensam licitações (A : 
Comissõão de Justiça e Redação); 10) Projeto de Resolução nº 01/17, datado de 10/01/2017, do 
Ver. Rodrigo, que dispõe sobre a indispensabilidade do Poder Legislativo solicitar cotação de preço 
primeiro no município, no que se refere às compras que dispensam licitações (A Comissão de i 

: Justiça e Redação); 11) Projeto de Resolução nº 02117, datado de 13/01/2017, do Ver. Claudinei, ' 
: que dispõe sobre a alteração de prazos do Art. 87 § 2º incisos I e II da resolução nº 185 da Câmara 
Municipal de Piquete e dá outras providências. Usando da palavra pela ordem, o Ver. Claudinei · 

. pediu que aquele projeto de resolução fosse considerado em regime de Urgência Especial naquela 
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; sessão. O pedido do Ver. Claudinei foi colocado em única votação e aprovado por unanimidade. 12) 
Parecer nº 01/2017, datado de 04101117, da Comissão de Justiça e Redação, Parecer nº 01/2017, 
datado de 04/01/17, da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização e Parecer nº 01/2017,. 
datado de 04/01/17, da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Meio Ambiente, todos favoráveis 
pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 05/2016, de 1/11/16, dispondo sobre a aprovação do 

. Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos-PMGIRS (Para a Ordem do Dia); 13) 

. Parecer nº 02/2107, datado de 12/01/17, da Comissão de Justiça e Redação, favorável pela 
, manutenção do Veto aposto ao Projeto de Lei Ordinária CM nº 05/2016, de autoria do Ver. Carlos 
Manoel Ávila Santos, que toma obrigatória a inspeção anual do estado geral de saúde dos alunos 
dos estabelecimentos da rede pública municipal de ensino (Para a Ordem do Dia); 14) Os 

•Requerimentos de nº 02/17 ao 15/17, de autoria de diversos Edis, que depois de lidos foram 
encaminhados para a Ordem do Dia daquela sessão. 15) Indicação nº 02117, datado de 13/01/17, do 
Ver. Rominho, indicando a necessidade de ser realizada a limpeza de dois bueiros existentes na Rua 
Américo Brasiliense, próximos à Funerária Nova Vida (A consideração da Senhora Prefeita); 16) 
Indicação nº 03/17, datado de 13/01117, do Ver. Rominho, indicando a necessidade de ser colocado· 
bico de luz no poste localizado na Rua André Gonçalves, no bairro Santo Antonio (A consideração , 
da Senhora Prefeita); 17) Indicação nº 04/17, datado de 13/01/17, da Vera. Malu, indicando a' 
necessidade de serem tomadas providências a respeito de um automóvel abandonado na Rua 9 de · 
julho, altura do nº 145-Alto da Bela Vista, nesta cidade (A consideração da Senhora Prefeita); 18)' 

• Indicação nº 05/17, datado de 16/01/17, do Ver. Santana, indicando a necessidade de serem, 
: instalados aparelhos de ar condicionado ou ventiladores nas dependências do velório municipal (A ' 
consideração da Senhora Prefeita); 19) Indicação nº 06/17, datado de 16/01/17, do Ver. Santana,' 
indicando a necessidade de serem instalados redutores de velocidades (lombadas), conforme o 
estabelecido nas normas do CONTRAN, em toda extensão da Av. Tancredo Neves, com início 

. próximo ao terminal rodoviário e término próximo a residência do Sr. Renato, funcionário do fórum 

. local; bem como a Rua Waldemar Brito de Aquino, nas proximidades da Escola Prof. Leopoldo , 
! Marcondes de Moura Neto (A consideração da Senhora Prefeita); 20) Indicação nº 07/17, de : 

13/01117, do Ver. Claudinei, indicando a necessidade de realizar a limpeza da canaleta que serve , 
para coleta de águas pluviais, localizada na Vila Cristiana e que deságua na Av. Tancredo Neves, : 

: próximo a Serraria (A consideração da Senhora Prefeita); 21) Indicação nº 08/17, de 13/01/17, do 
Ver. Heloizio dos Marins, indicando a necessidade de realizar a limpeza na Rua Minas Gerais nº . 

• 113, atrás do mais conhecido Bar Triângulo. Indicação retirada pelo autor. 22) Indicação nº 09/\ 7, : 
de 13/01/17, do Ver. Heloizio dos Marins, indicando a necessidade de roçar as margens do asfalto. 
desde a Tirolesa Garganta do Dragão até a fazenda do Sr. Petrônio, próximo ao Poço do "Mané : 

. Bastos'' (A consideração da Senhora Prefeita); 23) Indicação nº 10/17, de 13/01/17, do Ver.• 
Heloizio dos Marins, indicando a necessidade de passar a máquina plainadeira na estrada de acesso 
ao Clube de Campo Quilombo, no bairro São José (A consideração da Senhora Prefeita); 24) . 
Indicação nº 11/17, de 13/01/17, do Ver. Heloizio dos Marins, indicando a necessidade de roçar as 
margens da estrada que dá acesso a BR 459, Lorena-Itajubá (A consideração da Senhora Prefeita); 
25) As Moções de nºs 02/2017e08/2017, depois de lidas foram encaminhadas para a Ordem do Dia 
daquela sessão. Terminada a leitura dos documentos, o Sr. Presidente suspendeu a sessão por tempo 
indetenninado para que as Comissões de Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e 
Fiscalização se reunissem e exarassem os seus pareceres com relação aos projetos considerados em 
regime de Urgência Especial naquela sessão. Decorrido o tempo necessário, o Sr. Presidente reabriu 
a sessão e solicitou a lª Secretária que fizesse a leitura dos respectivos pareceres, a saber: 1) Parecer 
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. nº 03/17, da Comissão de Justiça e Redação, favorável pela aprovação do Projeto de Resolução nº 
· 02/2017, datado de 16/01/17, de autoria do Ver. Claudinei, dispondo sobre alteração de prazos do 
Art. 87 § 2º incisos I e II da resolução nº 185 da Câmara Municipal de Piquete e dá outras 

' providências e 2) Parecer nº 04/17, da Comissão de Justiça e Redação e Parecer nº 02117, da 
· Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, ambos favoráveis pela aprovação do Projeto de 
. Lei nº 01/2017, datado de 03/01/17, de autoria da Prefeita Municipal, que altera o artigo 3° da Lei 
Ordinária 2035, de 30/11/2016, que autoriza o Poder Executivo a repassar subvenções para a 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Lorena-APAE. Em seguida, os referidos 
pereceres foram encaminhados para a Ordem do Dia de conformidade com as disposições 
regimentais. A seguir, dando continuidade aos trabalhos, o Sr. Presidente franqueou a palavra de 
conformidade com as normas regimentais. Inscrito para falar, o Ver. Santana passou a Presidência 
ao Vice-Presidente e iniciou a sua fala cumprimentando os companheiros de Plenário, o público 
presente, em especial, o Sr. Dinarte, os internautas e os ouvintes da Rádio Natureza FM. Em 
seguida, disse que era a primeira vez que fazia uso daquela Tribuna e o assunto que pretendia tratar 
era de grande interesse da nossa população. Disse que, com as férias de dez dias da Prefeita, o Vice-

. Prefeito mostrou seu trabalho e mostrou que foram eleitos para trabalhar em prol da nossa 
' municipalidade. Disse que o Vice-Prefeito naqueles dez dias mostrou para a população como se 
' deve governar, ou seja, que se deve governar uma cidade com respeito, com dignidade, de forma 
· honrosa e, foi agindo daquela maneira, que ele tratou os servidores da nossa Prefeitura. Disse que o 
Vice-Prefeito deu o mínimo que os servidores municipais que trabalhavam na rua há tempos ' 
reivindicavam, o café da manhã e, com certeza, aquela classe de funcionalismo ficou satisfeita e · 
trabalhou melhor, o trabalho com certeza rendeu mais. Disse esperar que a Administração , 
Municipal revisse realmente aquela situação e continuasse a fornecer o café da manhã para os j 

referidos servidores. Comentou que na reunião que tiveram com a Prefeita no dia 19 de dezembro 1 

do ano passado, ela deixou bem claro que gostaria muito que o Poder Legislativo Piquetense 
, trabalhasse em conjunto com o Poder Executivo, até porque, a Prefeitura estava sem recursos 
: financeiros, o que impossibilitava a execução de qualquer serviço no município e diante daquele 
• fato, esperava contar com a compreensão dos nobres Vereadores e do apoio dos mesmos junto aos ' 
· seus Deputados. Continuando a sua explanação, o Ver. Santana disse que já havia entrado em i 
, contato com alguns Deputados e dentro do possível estava tentando conseguir Emendas · 
· Parlamentares para ajudar a administração do nosso município. Disse novamente que o Vice-
: Prefeito tratou os servidores municipais com muito carinho e respeito e todos os servidores, sem 
exceção, ficaram muito gratos. Em seguida, o Ver. Santana disse que apresentou uma Indicação : 
naquela noite, pedindo a instalação de redutores de velocidades (lombadas), conforme o i 

estabelecido nas normas do CONTRAN, em toda extensão da Av. Tancredo Neves, com início i 

próximo ao terminal rodoviário e término próximo a residência do Sr. Renato, funcionário do fórum ', 
' local; bem como a Rua Waldemar Brito de Aquino, nas proximidades da Escola Prof" Leopoldo ' 

Marcondes de Moura Neto. O orador comentou ainda que devido a inexistência dos referidos 
obstáculos, alguns condutores de veículos que se utilizavam das referidas vias públicas trafegavam 

. em excesso de velocidade e de maneira perigosa, colocando em risco a vida de transeuntes e 
também de alunos da mencionada unidade escolar. O orador disse esperar que a sua indicação fosse 
atendida pela Chefe do Poder Executivo, pois acidentes graves já aconteceram no referido local, 

, inclusive com vítima fatal. Em seguida, o Ver. Santana disse que apresentou outra Indicação 1 

solicitando a instalação de aparelhos de ar condicionado ou ventiladores nas dependências do 
Velório Municipal. Disse que o Velório Municipal era constantemente utilizado por diversas 
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pessoas em um momento muito difícil e dolorido para aqueles que tiveram o óbito de seus entes · 
queridos. Disse que diante daquelas circunstâncias, o referido ambiente deveria promover o mínimo : 
de conforto para todos que dele se utilizavam, o que não era possível se verificar nos dias mais ; 
quentes. Disse ainda que a instalação dos referidos equipamentos objetivava justamente possibilitar 
que no período de muito calor o ambiente pudesse ser melhor ventilado ou tivesse a sua temperatura • 
regulada através do ar condicionado. Disse que era uma medida simples, mas que traria um melhor , 

: conforto para aqueles que se utilizavam do Velório Municipal. O Ver. Santana disse esperar que a ~ 
Prefeita atendesse o seu pedido, tendo em vista que o custo que a Prefeitura iria ter não era tão 

• grande assim. Prosseguindo o seu discurso, o orador disse que estava se empenhando ao máximo • 
. para conseguir verbas para o nosso município, mas algumas coisas a Prefeita tinha que realizar, pois : 
eram prioridades. Falou também que apresentou um Requerimento pedindo a Prefeita que 
encaminhasse a esta Casa de Leis a relação de todos os cargos comissionados e funções de : 
confiança constantes no organograma da Prefeitura Municipal, providos e vagos, bem como os 
nomes daqueles que atualmente estavam neles lotados. Comentou que a situação financeira no 
Brasil inteiro estava bastante complicada, muitos municípios estavam contendo os gastos, estavam : 
enxugando a máquina, reduzindo cargos, para poder conceder um salário satisfatório ao servidor 
municipal, em especial, os servidores braçais. Disse reconhecer que a situação do nosso município 
não era diferente, então, esperava que a Prefeita também revisse a situação financeira do nosso · 
município e se fosse necessário que reduzisse os cargos em Comissão para melhorar ou pelo menos 
amenizar a situação enfrentada pelos funcionários da Prefeitura, principalmente, os servidores 
braçais, pois a referência mínima da Prefeitura era inferior ao valor do salário mínimo do país. 
Disse que a Prefeita no seu primeiro mandato questionou tanto a Administração anterior e, 
atualmente, estava repetindo tal situação. A seguir, o Ver. Santana falou que apresentou um : 
Requerimento pedindo informações se o Executivo já tinha elaborado algum projeto para instalação · 
de câmeras de vídeo-monitoramento na cidade, bem como se chegou a celebrar algum convênio · 
com o Governo do Estado de São Paulo nos termos da Lei Ordinária nº 1885/2009 para tal 
finalidade. Disse que aquele assunto foi o carro chefe da sua campanha e que os Deputados Federais , 
Major Olímpio e Capitão Augusto, assim que souberam que aquele Edil foi eleito se colocaram à i 

disposição daquela Presidência para ajudar o nosso município. Disse que foi eleito com o objetivo • 
de se empenhar com relação à segurança pública e era naquela tecla que ele iria bater, batalhar. A • 
seguir, o Ver. Santana falou da reunião que ele e o Ver. Rominho tiveram com a Capitã Adriana dai 
Polícia Militar e, posteriormente, com três colegas da Polícia Rodoviária Federal, pois estavam : 
imbuídos a fazer um Simpósio da Segurança Pública em nossa cidade para melhorar a segurança . 
pública de nossa cidade. Disse ainda que com a instalação de câmeras de vídeo-monitoramento iria ' 
auxiliar no combate à criminalidade e na melhoria da segurança pública e, sem dúvida, seria de , 
crucial importância para trazer aos munícipes e àqueles que nos visitavam uma garantia de melhor : 
segurança e maior tranquilidade. A seguir, falou também do Requerimento pedindo que fosse 
oficiado a Prefeita solicitando cópia do convênio autorizado através da Lei Ordinária 2003/2014 e 
perguntando se o Executivo já realizou através de Decreto tal assunto e em caso positivo, também 
encaminhasse cópia do referido documento, para que a Câmara Municipal pudesse viabilizar outras 
medidas que viessem a contribuir e complementar as ações inerentes às atividades delegadas em : 
nosso município. O Ver. Santana teceu outros comentários sobre o assunto e disse que da mesma ! 

forma que a Prefeita sempre exigiu da Polícia Militar que desse retorno, na opinião daquele Edil, as ' 
coisas não funcionavam como a Prefeita achava. Comentou ainda que a cidade de Piquete não tinha •. 
sinalização correta, as faixas de pedestres estavam todas apagadas, não tinha sinalização para carga , 
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e descarga, vaga para idoso, deficiente, os semáforos não funcionavam e, diante daqueles fatos, 
• ficava dificil o cumprimento de determinadas regras de trànsito por parte dos motoristas .. 
· Continuando o seu discurso, o Ver. Santana falou das duas Moções de Aplausos de sua autoria· 
! apresentadas naquela sessão uma ao Monsenhor João Bosco da Matriz de São Miguel e outra ao i 

, Padre Zezinho da Matriz de Santo Antonio, dizendo esperar contar com o apoio dos nobres 1 

. companheiros de Plenário para a aprovação das mesmas e acrescentou que era o mínimo que 
• poderiam fazer em reconhecimento ao trabalho desenvolvido e a dedicação sacerdotal de ambos em . 
favor de todo os fiéis que congregaram. O Ver. Santana teceu outros comentários elogiosos a' 

. respeito daqueles Sacerdotes de Deus e desejou-lhes sucesso na nova missão e que Deus abençoasse 
· sempre a vida deles. O Ver. Santana teceu outros comentários a respeito do assunto e encerrou as 
. suas palavras agradecendo a atenção de todos. A seguir, o Ver. Santana reassumiu a Presidência e 
concedeu a palavra ao próximo Vereador inscrito, o Ver. Claudinei. Em seguida, o Ver. Claudinei 
cumprimentou os colegas de Plenário, os munícipes presentes, em especial, o ex-Vereador Moita, 1 

os internautas e os ouvintes da Rádio Natureza FM. O Ver. Claudinei disse que ouvindo as palavras • 
do Ver. Santana passou um filme pela sua cabeça e acrescentou ser lamentável aquela Legislatura 
ter que cobrar novamente beneficios para o Velório Municipal. Disse que sempre compareceu nas , 
sessões de Càmaras na Legislatura anterior e aquele assunto era antigo e bastante debatido pelos 

. Vereadores da época. Disse que nem o ex-Prefeito e nem a atual Prefeita tinham culpa, e como bem . 
disse o Ver. Santana em seu discurso, aquela medida era simples e fácil de ser resolvida e, com 
certeza, traria um melhor conforto para àqueles que se utilizavam daquele espaço. O Ver. Claudinei 
teceu outros comentários sobre o assunto e disse esperar que a Prefeita atendesse por hora aquele 

, pedido, mas a seu ver, era importante estudar a possibilidade de construir um novo Velório 
Municipal, mais amplo e mais confortável. Disse que tanto aquele Edil como os demais não 
mediriam esforços para conseguir recursos financeiros para a nossa cidade, porém, o Executivo 
tinha que se virar, ele também precisava cobrar dos deputados e das autoridades competentes mais 
recursos para resolver as prioridades do município. Em aparte, o Ver. Santana comentou que, na 
reunião que tiveram com a Prefeita em dezembro, ela deixou bem claro que o seu foco seria a Saúde 
e a Educação, porém, ao ver daquele Edil, a Chefe do Executivo Municipal precisava focar mesmo 
na classe do funcionalismo municipal, que há anos estava esquecida e deveria ser melhor 
reconhecida. O Ver. Claudinei agradeceu o aparte do Ver. Santana e disse que a Prefeita foi reeleita, 
ela já sabia da situação financeira da nossa Prefeitura e se os recursos eram insuficientes, medidas 
urgentes para resolver a situação já deveriam ter sido tomadas. O Ver. Claudinei disse que aquele . 
início de mandato estava parecendo fantasia, conto de fada, mas na verdade era realidade. Disse . 
reconhecer o trabalho que o Vice-Prefeito tentou fazer naqueles dez dias atendendo aos pedidos que : 

. chegaram até ele tanto dos munícipes como dos servidores municipais, porém, infelizmente, aquele • 
Edil não acreditava que tal situação continuasse daquela maneira. Disse que grande parte dos 1 

problemas da nossa cidade poderiam ser resolvidos apenas com a boa vontade, como tentou fazer o : 
nosso Vice-Prefeito nesses poucos dias que esteve a frente da nossa Prefeitura. Disse que a : 

· população só pedia o que era essencial, prioridade, e muitos serviços poderiam ser resolvidos , 
. apenas com a boa vontade do Poder Executivo de querer resolver, de querer atender o munícipe. 
Disse que desentupir um bueiro, trocar uma làmpada, roçar um mato, limpar uma praça, eram ' 
serviços corriqueiros que a Administração Municipal tinha por obrigação fazer, era o mínimo que : 

' poderia ser feito, sendo que nem o munícipe ou o Vereador deveria reivindicar. A seguir, o Ver. · 
Claudinei disse que janeiro era um mês complicado, por ser um mês de chuvas fortes e diárias, i 

então, gostaria de saber se a atual Administração já providenciou vistorias pelos bairros, encostas, · 
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, morros, se traçou metas ou algum planejamento caso acontece algo foro do esperado. Continuando 
o seu discurso, o Ver. Claudinei disse era o segundo mandato da Prefeita, ela já tinha conhecimento ' 

. dos problemas da cidade, porém, sem boa vontade não se fazia nada, sendo que obras !,'fandes ' 
' precisavam sim de dinheiro, mas serviços prioritários bastavam boa vontade de atender esse ou 
. aquele pedido fosse ele do munícipe ou do Vereador. Disse também que todos os Vereadores· 
. daquela Legislatura iriam cobrar dos seus Deputados recursos financeiros para a nossa cidade, mas · 
verbas !,'fandes eram muito dificeis, porque os Deputados não tinham !,'fande retorno de votos em 
Piquete. A seguir, o orador falou dos dois objetivos grandes que pretendia conseguir até o final do 
seu mandato, acrescentando que ficaria muito satisfeito caso seus objetivos fossem atendidos. O 
Ver. Claudinei disse que precisavam regaçar as mangas, correr atrás, precisavam sim querer . 

• trabalhar e fazer o que fosse melhor para a nossa cidade e, no final do mandato, sair de cabeça ! 

erguida do dever cumprido, mesmo se não tiverem conseguido nada para a nossa cidade, mas a luta ' 
foi feita. Com relação ao artigo do Regimento Interno que foi alterado na Legislatura anterior sobre 1 

as Moções verbais, disse que a seu ver não concordava com a alteração feita, uma vez que já existia • 
um artigo dizendo que as proposituras para a pauta do Expediente deveriam ser apresentadas pelo 

. Vereador até ás dezoito horas do último dia anterior ao dia da sessão. O Ver. Claudinei disse 
respeitar a decisão dos Vereadores da Legislatura anterior, porém, a seu ver, iria propor na próxima 

• sessão uma alteração para regularizar o assunto e esperava contar com o apoio dos nobres 
Vereadores. A seguir, o Ver. Claudinei falou a respeito do Requerimento de sua autoria oficiado a 
Prefeita perguntando se existia estudos junto ao setor competente do Executivo quanto a possível 
elaboração de Projeto de Lei para a criação da Atividade Delegada em nosso município. O Ver. 
Claudinei explicou que Atividade Delegada era um convênio que a Prefeitura fazia com o Governo 1 

de São Paulo, através da Secretaria da Segurança Pública do Estado, ou seja, a Prefeitura i 
• mensalmente disponibilizava um valor para pagamento de policial para trabalhar no seu horário de i 

, folga, aumentando assim o número de efetivo do município em determinado horário e dia. Disse i 

que o valor a ser pago iria depender das condições financeiras de cada município, sendo que tal 
projeto seria de grande importància para o nosso município. A seguir, comentou que a Prefeita 

. respondeu a sua propositura dizendo que o Município de Piquete não dispunha de recursos para 
bancar tal programa, o que ao ver daquele Edil era lamentável. Em seguida, comentou que Piquete 
havia perdido mais um policial civil, o escrivão Aldemir, terceiro policial civil que foi embora de 
nossa cidade de graça e, infelizmente, não viria outro para substituí-lo, Piquete perdeu , 
simplesmente. 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 dos Marins cumprimentou os 
presentes, os inter.nautas e os ouvintes da Rádio Natureza FM e disse que era com grande satisfação 
que usava da palavra naquela noite para tratar de assuntos de interesse da nossa municipalidade. A 
seguir, disse que estava encontrando muita dificuldade para resolver algumas situações enfrentadas 
pelos moradores do seu bairro. Disse que no último sábado foi até a cidade de Marmelópolis, mas 
não conseguiu ir de carro, teve que ir de cavalo, pois a estrada estava intransitável. Comentou que 
em determinado trecho da referida estrada encontrou dois moços de Cachoeira Paulista também a 
cavalo que iriam escalar o Pico dos Marins. O Ver. Heloizio disse que desde 2013 vem cobrando do . 
Executivo Municipal melhorias para a referida estrada, pois a mesma tem quatro trechos que 1 

estavam em péssimo estado e precisavam urgentemente de reparos. Em seguida, agradeceu a todos • 
pela sua vitória e disse que a sua luta em prol de melhorias para as estradas rurais iria continuar. · 
Dando continuidade as suas palavras, o Ver. Heloizio disse que conhecia bem as dificuldades da 
nossa Prefeitura e jamais iria pedir uma coisa impossível de ser realizada, iria pedir uma máquina 
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para passar nas estradas, um caminhão de saibro para acertar o leito carroçável da estrada, uma 
capina nas margens da estrada porque sabia das dificuldades financeiras do nosso município. O Ver. 

' Heloizio teceu outros comentários sobre o assunto e disse que muitas pessoas gostavam de passar o 
' final de semana no bairro dos Marins, mas do jeito que estava o acesso ao referido bairro não tinha 
, condições de chegar de carro, somente de cavalo. A seguir, o orador sugeriu que a Administração 
. Municipal investisse nas estradas rurais no período da seca, assim quando chegasse o período das 
chuvas fortes e constantes, as estradas estariam arrumadas e aguentariam mais sem muitos : 
problemas. Disse ainda que para saber o que realmente os moradores do bairro dos Marins estavam • 
passando, somente indo lá e vendo de perto a real situação daquelas estradas. Disse que era ! 

constantemente cobrado pelos moradores daquele bairro, embora alguns soubessem da sua luta em ' 
prol de melhorias para as estradas rurais, porém, o Vereador não tinha poder de execução e quem ' 
era o responsável pela execução dos serviços era o Chefe do Poder Executivo. Disse que quatro 
trechos precisavam de reparos e, consertado aqueles trechos, melhoria bastante e os carros poderiam 
trafegar normalmente. Disse que não estava pedindo nada de estrondoso, apenas que melhorasse o . 
acesso das estradas rurais para que os munícipes pudessem chegar com tranquilidade ás suas ·. 
residências. Comentou que fez aquele mesmo discurso em 2013 e realmente naquela época não , 
tinha maquinário e nem caminhão para realizar os serviços, mas atualmente era do conhecimento de ' 
todos que a Prefeitura tinha os equipamentos necessários para fazer as melhorias solicitadas. Falou , 
que a população, os moradores do bairro dos Marins não estavam pedindo coisas impossíveis, mas 

, sim serviços básicos que iriam amenizar bastante a situação por eles enfrentada. O Ver. Heloizio : 
' disse que tem andado diariamente pelos bairros de nossa cidade e visto de perto a situação ! 

enfrentada por cada morador e como já havia dito anteriormente, são coisas pequenas que o 
Executivo já poderia ter resolvido, não precisava o Vereador cobrar na Tribuna. O ver. Heloizio 
teceu outros comentários sobre o assunto e disse esperar contar com o apoio do Plenário para a 
aprovação dos Requerimentos de sua autoria apresentados naquela sessão. O Ver. Heloizio falou i 

• também que em breve as aulas iriam começar e o veículo escolar não teria condições de pegar os 
, alunos, acrescentando ser uma situação bastante complicada que precisava ser resolvida o mais 
• rápido possível. O orador teceu outros comentários sobre o assunto, tendo elogiado a atuação do 
· Vice-Prefeito Xeroso durante o período de férias da Prefeita e acrescentou que conseguiu uma verba ' 
, no valor de R$ 100.000,00 para aquisição de um aparelho de Raio X para a nossa cidade. Em parte, 
o Ver. Claudinei esclareceu que ficou sabendo que aquela verba seria aplica para a aquisição de 

· uma peça nova para o aparelho de Raio X já existente porque um aparelho novo de Raio X custava 
em tomo de 350 a 500 mil reais, sendo que precisava esclarecer a respeito já que não seria 
comprado um aparelho novo. O Ver. Heloizio teceu outros comentários sobre o assunto e encerrou 
as suas palavras. Inscrito para falar, o Ver. Rominho, de início, cumprimentou os presentes, os i 

intemautas e os ouvintes da Rádio Natureza FM. A seguir, comentou que naquela semana foi ', 
procurado pelo Sr. Sabará que lhe a respeito do Campeonato Interestadual, que era uma tradição de • 
nossa cidade em Administrações passadas, porém, com a vitória da Prefeita Teca ela cortou tal 
campeonato. O Ver. Rominho disse que o Sr. Sabará lhe procurou porque tinha um projeto para ser · 
feito em julho daquele ano e não estava obtendo o apoio necessário por parte do Executivo ' 
Municipal. O Ver. Rominho disse que se colocou à disposição para ajudar o Sr. Sabará no que fosse 
preciso para que o referido projeto fosse realizado com sucesso, pois era um projeto importante para . 
os nossos jovens, principalmente para àqueles que gostavam de futebol. Disse que com relação ao 
futebol nosso município não proporcionava campeonatos para as nossas crianças e jovens, o que ao 
ver daquele Edil era lamentável. Disse que para participar de campeonatos os atletas precisavam 
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, estar bem de mente e de corpo e com a prática do esporte era importante para tirar os nossos jovens 
· das ruas e das drogas. Disse novamente que nossos jovens não tinham alternativa de lazer e tal fato 
era bastante preocupante. Disse ainda que teve uma reunião com alguns comerciantes de Piquete, 
acrescentando que teve a oportunidade de trabalhar com eventos no nosso município, sendo que a 

. realização de eventos sempre trouxeram benefícios tanto para os comércios como para alguns 
munícipes que eram contratados por ele. Disse que o empresário Tilly deixou claro que a realização : 

, de eventos na cidade aumentava o faturamento da sua loja em trinta por cento e com certeza outros 
comércios também ganhavam. O Ver. Rominho teceu outros comentários sobre o assunto e disse 
que Piquete tinha que investir em turismo, pois era a única maneira de aumentar a receita do 
município e dar lazer para os nossos jovens. Disse que com a medida adotada pela Prefeita com : 

' relação ao horário de funcionamento até duas horas da manhã para determinados comércios e • 
realização de eventos na cidade, prejudicou bastante o município que no passado tinha sua receita 

· aumentada com a realização de eventos e determinadas festas, o que não acontecia nos tempos 
· atuais. O Ver. Rominho disse que apresentou um Requerimento perguntando ao Executivo 
Municipal quais eram os horários que o Poder Executivo tem considerado para a concessão de 
alvará de funcionamento para os seguintes estabelecimentos: bar dançante, restaurante musical, 

, baile público, lanchonetes, botecos e botequins. Para que fosse informado, ainda, quais eram as 
' ocasiões e as condições em que eram exigidos os alvarás para horário especial, bem como qual seria 
o período que englobaria o referido horário especial em relação a cada estabelecimento 
especificado. Disse que pediu que fosse informado também qual a fundamentação jurídica e/ou 
legal para as decisões da Administração Municipal que impediam o funcionamento dos sobreditos 
estabelecimentos á partir das 02:00 horas, bem como o instrumento legal utilizado para tal 
finalidade. O Ver. Rominho disse que chegou a conversar com a Prefeita sobre o assunto e o 
argumento usado pela mesma foi á questão da falta de segurança no município, portanto, não se 
convencendo do argumento usado pela Prefeita achou melhor solicitar por escrito tais informações 

. porque quando se fazia um evento na cidade fosse ele particular ou não a Polícia Militar era , 
· comunicada e solicitado reforço caso fosse preciso. Disse que tal medida prejudicou bastante o · 
comércio local, as pessoas que trabalhavam na área de eventos e a cidade de modo geral. O ver. 
Rominho agradeceu a atenção de todos e encerrou as suas palavras. Em seguida, o Sr. Presidente 

, suspendeu a sessão por quinze minutos, findos os quais reabriu-a na pauta da Ordem do Dia. 
Decorrido o tempo regimental, o Sr. Presidente reabriu a sessão e pediu a Sr'. lª Secretária que : 

, fizesse a leitura dos documentos constantes daquela pauta, a saber: 1) Parecer nº 01117, datado de · 
04/01/17, da Comissão de Justiça e Redação, Parecer nº 01/17, datado de 04/01/17, da Comissão de 
Finanças, Orçamento e Fiscalização e Parecer nº mOl/17, datado de 04/01/17, da Comissão de 
Educação, Cultura Saúde e Meio Ambiente, todos favoráveis pela aprovação do Projeto de Lei 
Ordinária nº 05/2016, de autoria do Executivo Municipal, dispondo sobre a aprovação do Plano 
Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos-PMGIRS. Como não houvesse quem desejasse 
falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário 
por unanimidade. 2) Parecer nº 02/2107, datado de 12/01/17, da Comissão de Justiça e Redação, 
favorável pela manutenção do Veto aposto ao Projeto de Lei Ordinária CM nº 05/2016, de autoria 
do Ver. Carlos Manoel Ávila Santos, que torna obrigatória a inspeção anual do estado geral de · 
saúde dos alunos dos estabelecimentos da rede pública municipal de ensino. Como não houvesse ! 

quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e ' 
aprovada pelo Plenário por unanimidade. 3) Parecer nº 03/17, da Comissão de Justiça e Redação, : 
favorável pela aprovação do Projeto de Resolução nº 02/2017, datado de 16/01/17, de autoria do 
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. Ver. Claudinei, dispondo sobre alteração de prazos do Art. 87 § 2° incisos 1 e II da resolução nº 185 

. da Câmara Municipal de Piquete e dá outras providências. Como não houvesse quem desejasse falar 
• sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por 
• unanimidade. 4) Parecer nº 04/17, da Comissão de Justiça e Redação e Parecer nº 02/17, da 
: Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, ambos favoráveis pela aprovação do Projeto de 
·Lei nº 01/2017, datado de 03/01/17, que altera o artigo 3º da Lei Ordinária 2035, de 30/11/2016, ·. 
; que autoriza o Poder Executivo a repassar subvenções para a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Lorena-AP AE. 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 02/2017, de 06/01/17, do Ver. Rodrigo, para que seja oficiado a Exma. Sra. Ana 
• Maria de Gouvêa, Prefeita Municipal de Piquete, pedindo-lhe que informe a este Vereador se existe 
a possibilidade de pintar a frente dos Postos de Saúde com o ícone da deficiência. Como não 
houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação 
e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 6) Requerimento nº 03/2017, de 06101117, do Ver. 
Rodrigo, para que seja oficiado a Exma. Sra. Ana Maria de Gouvêa, Prefeita Municipal de Piquete, 
pedindo-lhe que informe a este Vereador se existe algum projeto da Defesa Civil de Piquete para , 
prevenir que problemas sérios como o ocorrido na Rua Conselheiro Rodrigues Alves, sendo que o ' 
rio que transbordou e destruiu o fundo de algumas casas, ou pior, aconteça. Como não houvesse 
quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e 

, aprovada pelo Plenário por unanimidade. 7) Requerimento nº 04/2017, 10/01117, do Ver. Rodrigo,· 
• para que seja oficiado a Sra. Luciene Maria dos Santos Uchoas Barbosa, Diretora Técnica da 
Vigilância Sanitária, com cópia para a Exma. Sra. Ana Maria de Gouvêa, Prefeita Municipal de 
Piquete, pedindo-lhe que informe a este Vereador se existe a possibilidade de que a Vigilância 

· Sanitária faça um trabalho de constatação dos terrenos abandonados na Vila Cristiana, formalizando 
laudo e notificando os proprietários para as devidas providências, sob pela de multa prevista em lei. ! 

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

única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 8) Requerimento nº 05/2017, de 10/01/17,' 
do Ver. Rodrigo, para que seja oficiado a Exma. Sra. Ana Maria de Gouvêa, Prefeita Municipal de 
Piquete, pedindo-lhe que informe a este Vereador sobre a possibilidade de iluminar os corredores 
paralelos ao SAMU que dão acesso á Rodovia e á Rua Lindolfo da Costa Manso. Como não 
houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação 
e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 9) Requerimento nº 06/2017, de 13/01/2017, da Ver" . 
Malu, para que seja oficiado a Sra. Fátima Maria de Gouvêa Junqueira, Secretária Municipal de ' 
Promoção Social, pedindo-lhe a gentileza de informar a esta Vereadora o que segue: 1- Os . 
indivíduos com problemas de alcoolismo que se concentram diariamente na Praça do lambeiro : 
recebem algum tipo de acompanhamento psicológico? 2- As famílias dos mesmos são visitadas e . 
têm conhecimento da situação em que se encontram seus familiares? E 3-Existe algum programa da : 
Promoção Social voltado para a recuperação desses indivíduos? Como não houvesse quem , 
desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo 
Plenário por unanimidade. 10) Requerimento nº 07/2017, de 11/01/17, do Ver. Rominho, para que, 
seja oficiado a Exma. Sra. Ana Maria de Gouvêa, Prefeita Municipal de Piquete, pedindo-lhe que : 
informe a este Vereador quais são os horários que o Poder Executivo tem considerado para a 1 

. concessão de alvará de funcionamento para os seguintes estabelecimentos: bar dançante, restaurante i 

: musical, baile público, lanchonetes, botecos e botequins. Para que seja informado, ainda, quais são ! 

as ocasiões e as condições em que são exigidos os alvarás para horário especial, bem como qual 
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. seria o período que englobaria este horário especial em relação a cada estabelecimento já acima 
• especificado. Por fim, que seja informada qual a fundamentação jurídica e/ou legal para as decisões 
' da Administração Municipal que impedem o funcionamento dos sobreditos estabelecimentos à 
partir das 02:00 horas, bem como o instrumento legal utilizado para essa finalidade. Como não 

, houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação 
•e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 11) Requerimento nº 08/2017, de 11/01/17, do Ver. 
Santana, para que seja oficiado a Exma. Sra. Ana Maria de Gouvêa, Prefeita Municipal de Piquete, 
pedindo-lhe que informe a este Vereador a relação de todos os cargos comissionados e funções de 
confiança constantes no organograma da Prefeitura Municipal, providos e vagos, bem como os 
nomes daqueles que atualmente estão neles lotados. 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 09/2017, de 11/0 l /17, do Ver. Santana, para que seja oficiado a 
Exma. Sra. Ana Maria de Gouvêa, Prefeita Municipal de Piquete, pedindo-lhe que informe a este · 
Vereador a relação de todos os programas sociais mantidos e geridos pela Secretaria Municipal de 
Promoção Social, com as respectivas regras e requesitos para o beneficiamento das famílias ' 
carentes, bem como a relação nominal de cada beneficiário nos respectivos programas. Como não , 
houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação · 
e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 13) Requerimento nº 10/2017, de 11/01/17, do Ver. i 
Santana, para que seja oficiado a Exma. Sra. Ana Maria de Gouvêa, Prefeita Municipal de Piquete, 

• pedindo-lhe que informe a este Vereador se o Executivo Municipal já tem elaborado algum projeto . 
' para instalação de câmeras de vídeo-monitoramento na cidade, bem como se chegou a celebrar i 

algum convênio com o Governo do Estado de São Paulo nos termos da Lei Ordinária nº 1885/2009 i 
para esta finalidade. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma · 

. foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 14) Requerimento nº 
11/2017, de 11/01/17, do Ver. Santana, para que seja oficiado a Exma. Sra. Ana Maria de Gouvêa, 

, Prefeita Municipal de Piquete, pedindo-lhe que informe a este Vereador se o Executivo Municipal 
já regularizou através de Decreto as condições para a formalização do convênio autorizado através , 
da Lei Ordinária nº 2003/2014 e que seja providenciado o encaminhamento de cópia do referido, 
decreto, se existe, bem como do Termo de Convênio firmado com o Governo do Estado de São i 

· Paulo. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada i 

em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 15) Requerimento nº 12/2017, de , 
· 13/01/17, do Ver. Rodrigo, para que seja oficiado a Exma. Sra. Ana Maria de Gouvêa, Prefeita. 
Municipal de Piquete, pedindo-lhe que informe a este Vereador sobre a possibilidade de tapar o · 
buraco existente naquele local para evitar danos maiores. Como não houvesse quem desejasse falar , 
sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por • 
unanimidade. 16) Requerimento nº 13/2017, de 13/01/17, do Ver. Claudinei, para que seja oficiado· 
a Exma. Sra. Ana Maria de Gouvêa, Prefeita Municipal de Piquete, pedindo-lhe que informe a este 
Vereador se existe a possibilidade de que seja sinalizada na área comercial principalmente em frente ' 
as agencias bancárias e comércios vagas exclusivas para estacionamento de idosos. Como não 
houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação . 
e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 17) Requerimento nº 14/2017, de 13/01/17, do Ver. 
Heloizio dos Marins, para que seja oficiado a Exma. Sra. Ana Maria de Gouvêa, Prefeita Municipal : 
de Piquete, pedindo-lhe que informe a este Vereador, quando serão tomadas providências para a ' 
solução do desbarrancamento do asfalto da estrada próximo ao poço do "Mané Bastos", que abriu : 
um grande buraco. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma 
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, foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 18) Requerimento nº • 
1512017, de 13/01/17, do Ver. Heloizio dos Marins, para que seja oficiado a Exma. Sra. Ana Maria : 

• de Gouvêa, Prefeita Municipal de Piquete, pedindo-lhe que informe a este Vereador, quando serão i 

• colocados cascalhos e realizada a manutenção da estrada que dá acesso á Marmelópolis, bem como 
; da estrada que dá acesso ao sítio do Sr. Manoel Pinto. Como não houvesse quem desejasse falar 
sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por 

·,unanimidade. 19) Moção nº 02/2017, de 12/01/2017, do Ver. Rôminho, para que seja oficiado a' 
, Srta. Karen Fernandes Dias, apresentando-lhe Moção de Aplausos deste Legislativo, pela realização · 
, da belíssima Campanha "Natal sem fome 2016", na qual foram arrecadadas e posteriores doadas 75 ; 
' cestas básicas às famílias carentes de nossa cidade. Como não houvesse quem desejasse falar sobre , 
~ a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por ' 
unanimidade. 20) Moção nº 03/2017, de 12/01/2017, do Ver. Claudinei, para que seja oficiado ao' 
Grupo de dança Country Dance Apocalipse representado pela Sra. Vanuza Cristina da Silva : 
Fagundes, apresentando-lhe Moção de Aplausos deste Legislativo, pelo belíssimo trabalho , 
voluntário realizado com meninas de nossa cidade. Como não houvesse quem desejasse falar sobre ' 
a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por '. 
unanimidade. 21) Moção nº 04/2017, de 13/01/2017, do Ver. Claudinei, para que seja oficiado a Dr"! 
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. Adriane Gonçalves, Delegada de Polícia de Piquete, apresentando-lhe Moção de Aplausos deste : 
Legislativo, pelo belíssimo trabalho realizado junto a Delegacia de Polícia de Piquete, com seu 
empenho, dedicação, profissionalismo e principalmente pelo respeito aos seus subordinados e a toda 

· população Piquetense. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a , 
mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 22) Moção nº , 
05/2017, de 13/01/2017, do Ver. Prof Doni, para que seja oficiado ao Sr. Diego Claudio Araujo,' 
apresentando-lhe Moção de Aplausos deste Legislativo, pelo excelente trabalho realizado junto aos 
munícipes (marcação de transporte médio) atendendo-os com profissionalismo e educação. Como 
não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única 
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, votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 23) Moção nº 06/2017, de 13/0112017, do Ver. ' 
, Rominho, para que seja oficiado ao Sr. Pedro Alberto Ferreira, apresentando-lhe Moção de : 
Aplausos deste Legislativo, pela conquista do 1° lugar na 6ª Corrida da Virada Joseense, categoria ' 

·Veteranos, realizada em São José dos Campos no dia 31/12/2016. Como não houvesse quem' 
desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo 
Plenário por unanimidade. 24) Moção nº 07/2017, de 11/01/2017, do Ver. Santana, para que seja 
oficiado ao Revmo. Monsenhor João Bosco de Carvalho, Pároco na Matriz de São Miguel Arcanjo 
nesta cidade de Piquete, apresentando-lhe Moção de Aplausos deste Legislativo, pelo reconhecido . 
trabalho desenvolvido na direção daquela paróquia, bem como pela sua dedicação sacerdotal em : 
favor de todos os fiéis que ali congregam. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida , 
propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 25) . 
Moção nº 08/2017, de 11/01/2017, do Ver. Santana, para que seja oficiado ao Revmo. Padre José . 
Rodrigues Pontes, Pároco da Matriz de Santo Antonio nesta cidade de Piquete, apresentando-lhe ' 
Moção de Aplausos deste Legislativo, pelo reconhecido trabalho desenvolvido na direção daquela : 
paróquia, bem como pela sua dedicação sacerdotal em favor de todos os fiéis que ali congregam. : 
Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em ! 

única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. Como nada mais houvesse para ser ' 
tratado naquela sessão, o Senhor Presidente invocando a proteção de Deus, agradeceu a presença de ' 
todos os munícipes dando por encerrada a sessão e para constar foi lavrada a presente ata que, ! 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PIQUETE 

Ata da 2 ªSessão ORDINÁRIA Realizada em 16/01/2017 

, depois de lida e discutida for julgada conforme, será aprovada e assinada pelos Senhores ' 
•Vereadores. Piquete, 16 de janeiro de 2016. Centésimo nonagésimo terceiro (193º) ano da 
• Independência, centésimo vigésimo sexto (126º) ano da República e centésimo vigésimo quinto 
• (125º) ano da Emancipação Político-Administrativa de · .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

VER MÁRIO CELSO D ~NTANA (SANTANA) 

. .J :. 
~ ~ ~ \L ;; .. , . . J,, 

VER RÔ~ KAZIMIE~Lu~d-Ks'K.r (ROMINHO) 

VER MARIA LáIRA NETA RIBEIRO (MALU) 

VERCL 

) .. ~/'~ 
VER. JOAQUIM ALVES DA SJL VA JÚNIOR (JUNHÔ) 
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