
CÂMARA MUNICIPAL DE PIQUETE 

Ata da 18ª Sessão ORDINÁRIA Realizada em 18/09/2017 

ATA DA DÉCIMA OITAVA (18ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO (1 º) ANO 
LEGISLATIVO DA DÉCIMA SÉTIMA (17") LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PIQUETE. Aos dezoito ( 18} dias do mês de setembro do ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus • 
Cristo, de dois mil e dezessete (2017}, as dezenove (19) horas, realizou-se a sessão acima 
anunciada. Constatando pelo livro de presenças a existência de "quorum" regimental, com a 
presença de todos os Senhores Vereadores, o Senhor Ver. Mário Celso de Santana, DD. Presidente 
da Càmara Municipal de Piquete, invocando a proteção de Deus para todos os presentes, declarou 
aberta a sessão. Em seguida, o Presidente colocou em única discussão a ata da 17" sessão ordinária e 
como não houvesse quem desejasse apresentar emendas á 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 Oficios GAB nºs 
377/17, 379117, 381/17, 382/17 e 387/17, todos de autoria da Prefeita Municipal de Piquete, 
respondendo ao contido nas proposituras de diversos Vereadores daquela Legislatura (Arquivar); 2} 
Of. GAB nº 386/17, datado de 13/09/17, da Prefeita Municipal de Piquete, encaminhando o 
Balancete da Receita e da Despesa da Prefeitura Municipal, relativo ao mês de agosto de 2017 
(Arquivar); 3) Comunicado nº CM 169635/2017, datado de 29/08/2017, do FNDE de Brasília, 
informando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do 
FNBDE de Piquete (Arquivar); 4) Of. is/nº da Coordenadora/Prêmio Paulista de Boas Práticas 
Legislativas-Movimento Voto Consciente, datado de 15/08/I 7, convidando para conhecer o Prêmio 
Boas Práticas Legislativas (Arquivar); 5) Folheto sobre o 1° Encontro Brasileiros de Vereadores
Defensores da Causa Animal, de 04 a 06 de outubro de 2017, na Assembleia Legislativa do Estado 
de São Paulo (Arquivar); 6) Of. CG.C DER nº 1879/2017, de 05/09/2017, do Conselheiro
Presidente Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, encaminhando cópia 
proferida pela Egrégia Segunda Câmara no processo TC-000872/014/12, em sessão de 18/07/2017, 
cujo Acórdão foi publicado no Diário Oficial do Estado de 04/08/2017 (Encaminhar ao Assessor 
Jurídico para as devidas providências/Arquivar); A seguir, o Ver. Santana passou a Presidência ao 
Ver. Rômulo, Vice-Presidente, o qual deu continuidade aos trabalhos e solicitou a Iª Secretária que 
fizesse a leitura dos documentos constantes daquela pauta, a saber: 7) Pedido de Abertura de 
Comissão Processante, datado de 13/09/2017, de autoria do Sr. Mário Celso de Santana, contra a 
Sra. Ana Maria de Gouvêa, Prefeita Municipal de Piquete (Para a Ordem do Dia); 8) Parecer nº 
09117, 11/09/17, da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização e Parecer nº 33/17, de. 
11 /09117, da Comissão de Justiça e Redação, ambos desfavoráveis pela aprovação do Projeto de Lei 
Complementar nº O 1117, datado de 17/08/17, de autoria da Prefeita Municipal de Piquete, que 
dispõe sobre as obrigações acessórias relativas ao ISSQN, prevê a aplicação de multas para o caso 
de descumprimento e dá outras providências (Para a Ordem do Dia); 9) Indicação nº 109/17, datado 
de 15/09/17, do Ver. Heloizio, para que seja oficiado a Prefeita Municipal de Piquete, indicando a 
necessidade de adotar providências para colocar caminhão de cascalho na Avenida José Osmar 
D'amico (A consideração da Senhora Prefeita); 8) Indicação nº 110/17, datado de 15/09/17, do Ver. 
Heloizio, para que seja oficiado a Prefeita Municipal de Piquete, indicando a necessidade de pintar 
a faixa de passagem de pedestre nas proximidades da Praça Nove de Julho, bem como em todos os 
outros locais que são necessários na cidade (A consideração da Senhora Prefeita); 1 O) 

Requerimento nº 113/17, datado de 05/09/17, do Ver. Prof Doni, para que seja oficiado ao· 
Secretário Municipal de Saúde de Piquete, pedindo-lhe a gentileza de informar este Vereador, se . 
existe a possibilidade de ser disponibilizado um notebook para cada posto médico da cidade, bem · 
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como um para o hospital (Para a Ordem do Dia); 11) Requerimento nº 114/l 7, datado de 15/09117, 
de autoria do Ver. Mário Celso de Santana e subscrito pelos Vereadores Rômulo e Maria Luiza, 
para que nos termos do art. 29 e seguintes do Regimento Interno, conjugado com o § 3º do art. 58 • 
da Constituição Federal e art. 31 da Lei Orgânica do Município, a instituição de Comissão de 
Inquérito para apuração de possíveis irregularidades nos serviços de internet banda larga prestada· 
pela empresa VIVO S.A. na circunscrição do município de Piquete (Para a Ordem do Dia); 12). 
Requerimento nº 115/17, datado de 13/09/17, do Ver. Santana, para que seja oficiado a Prefeita 
Municipal de Piquete, para que preste esclarecimentos, no prazo legal, dos motivos pelos quais não 
foi realizada a vacinação contra a raiva animal (cães e gatos) neste ano de 2017 (Para a Ordem do 
Dia); 13) Requerimento nº 116/17, datado de 15/09/17, do Ver. Junhô. O referido documento foi 
retirado pelo autor. 14) Requerimento nº 117/17, datado de 15/09117, do Ver. Heloizio, para que 
seja oficiado a Prefeita Municipal de Piquete, pedindo-lhe a gentileza de informar a este Vereador, 
quando serão iniciados os serviços de melhorias da estrada dos Marins através da CODASP (Para a 
Ordem do Dia); 15) Requerimento nº 118/17, datado de 15/09/17, do Ver. Heloizio, para que seja 
oficiado a Prefoita Municipal de Piquete, pedindo-lhe a gentileza de informar a este Vereador, 
quando será restabelecido o sinal do canal de televisão SBT em nossa cidade (Para a Ordem do 
Dia); 16) Requerimento nº 119/17, datado de 15/09/17, do Ver. Heloizio, para que seja oficiado ao 
Secretário Municipal de Saúde, pedindo-lhe a gentileza de informar a este Vereador, por qual 
motivo os moradores da Rua Honorina de Brito na Vila Esperança, não estão sendo atendidos por 
nenhum agente de saúde (Para a Ordem do Dia); 17) Moção nº 72/17, de 04/09/17, do Ver. Santana, 
para que seja oficiado aos familiares do Sr. José Manuel dos Santos, apresentando-lhes Moção de 
Pesar pelo seu recente falecimento (Para a Ordem do Dia); 18) Moção nº 73117, de 29/08/17, do 
Ver. Santana, para que seja oficiado aos familiares do Sr. Messias Damico Alves, apresentando-lhes 
Moção de Pesar pelo seu recente falecimento (Para a Ordem do Dia); 19) Moção nº 74/l 7, de ' 
11/09117, do Ver. Santana, para que seja oficiado ao Atleta Davi Camargo Silvério, da Associação 
de Judô de Piquete, apresentando-lhe Moção de Aplausos deste Legislativo, por ter conquistado o 
titulo de Campeão Paulista Aspirante de Judô 2017, categoria Sub 9 - Meio Pesado, realiz.ado no . 
Ginásio Poliesportivo Municipal de São Bernardo dos Campos-SP, no dia 02/09/2017 (Para a 
Ordem do Dia); A seguir, inscrita para falar na Tribuna Popular, de acordo com a Resolução nº · 
430/17, datada de 05/06/2017, a jovem Rebeka Stefany dos Santos Silva, RG nº 55.943.808-4 e · 
CPF nº 459.209.628-28, tratou sobre transporte escolar para curso técnico e ensino superior. A 
seguir, o Sr. Presidente franqueou a palavra de confonnidade com as normas regimentais. Inscrito 
para falar, o Ver. Christian cumprimentou os presentes, os intemautas e os ouvintes da Rádio 
Natureza FM e fez o seguinte pronunciamento: "Quero parabenizar o Ver. Rominho pelo evento 
que ele realizou lá no meu bairro, o Festival de Voo Livre, pois foi muito legal ver o céu colorido de 
Asas Deltas. Infelizmente, nós não ternos ajuda por parte do Poder Executivo, mas graças a Deus, 
com o apoio dos companheiros desta Casa de Leis, temos conseguido êxito nos eventos que . 
realizamos no município. Quero agradecer também aquelas pessoas que participaram do . 
Campeonato que foi realizado na Escola Prof" Ricarda Godoy, cerca de duas semanas atrás, que 
contou com a presença de aproximadamente 90 pessoas. Esse evento não foi muito divulgado e, 
infelizmente, algumas pessoas não ficaram sabendo da realização do referido Campeonato, agora se : 
alguém quiser saber o motivo me procurem que eu falo pessoalmente. Quero agradecer também a 
Sra. Lúcia que participou do Campeonato e pelo registro que ela fez do referido evento pelo celular. · 
Quero parabenizar ainda o time campeão e dizer que com esporte a gente consegue atrair as : 
crianças, os jovens, tirando-as da rua, das drogas e da prática da criminalidade. No primeiro Torneio 
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de Voleibol que eu fiz lá em cima foi um sucesso, contou com a participação de crianças, jovens e 
também de muitas meninas e mulheres. O vôlei é um esporte gostoso e participando de algum 
esporte a pessoa tem a oportunidade de conversar com outras pessoas, de ouvir bons conselhos, de • 
ficar longe das práticas de uso de drogas e de pessoas má intencionadas. Quero dizer aqui para os 
meninos que vendo o Torneio de Vôlei me cobraram sobre o futebol e dizer também que já estamos . 
agendando uma data e em breve realizaremos um Torneio de Futsal e peço aos times já formados . 
que me procurem para que possamos cadastrar todo mundo e passar o regulamento do referido · 
Torneio. Temos que ser justos aqui, quando é necessário cobramos e quando atendido o pedido 
af,>rademos. Então, quero agradecer a Prefeita que essa semana melhorou a iluminação do meu 
bairro, atendendo uma antiga reivindicação dos moradores que há mais ou menos três anos 
esperavam tal beneficio. Hoje com certeza o meu bairro está mais bonito, mais iluminado. Por hoje 
é só. Uma boa noite a todos''. Inscrito para falar, o Ver. Rômulo cumprimentou os presentes, em 
especial, a Sra. Lúcia, os internautas e os ouvintes da Rádio Natureza FM e fez o seguinte 
pronunciamento "Na terça-feira da semana passada, eu recebi em nossa cidade a visita do 
Deputado Estadual Vaz de Lima porque ele deu uma verba para o nosso município no valor de R$ 
70.000,00 para aquisição de um veículo para a área da Saúde. Quando eu estive com o Deputado em 
outra oportunidade, fiz o convite para ele visitar o nosso município e ele realmente veio. Na ocasião 
da sua visita, tive o prazer de levá-lo para conhecer o nosso hospital e mostrar a condição atual do 
nosso aparelho de Rio X, totalmente ultrapassado, sendo que ali em Lorena o aparelho de Raio X já 
era bem mais moderno, era digital, sendo que o resultado saía em quatro segundos e aparelho igual • 
ao nosso acho que não tem mais nenhum na região. Mostrei também a dificuldade enfrentada pelos , 
funcionários quando o referido aparelho estraga ou quebra, é um transtorno total tanto para o 
paciente como para os funcionários. Quero agradecer também todos os munícipes que prestigiaram · 
o Festival de Voo Livre que eu realizei lá no bairro da Tabuleta, que contou com várias equipes de : 
outras cidades. Infelizmente, no domingo do Festival o tempo não estava propício para a pratica do 
referido esporte, mas mesmo assim as equipes que compareceram desceram e deu tudo certo. Não . 
teve a quantidade de pilotos esperada como os eventos anteriores, mas graças a Deus deu tudo certo , 
e o referido Festival foi um sucesso. Quero agradecer de modo especial as Equipes Pilotos do Vale, 
Bola de Fogo de Paraisópolis, aos Pilotos Salsicha, Fernando, Brunão e o voluntário Jacó, um 
munícipe lá do bairro da Tabuleta que apesar das dificuldades financeiras é uma pessoa agradável, · 
humilde e muito prestativa e que se dedica muito em prol do nosso município. Com relação ao 
curso de Auxiliar Administrativo que foi contemplado para Piquete, como fui procurado por várias . 
pessoas que se inscreveram e me procuraram para saber quando o referido curso vai acontecer, · 
quero deixar claro que foi me passado que o referido curso seria iniciado dia 22 de setembro, 
próxima sexta-feira, não tive e nem tenho acesso as pessoas escolhidas, mas podem ter certeza que . 
estarei me informando e fiscalizando a respeito e qualquer dúvida esclarecerei aqui nesta Tribuna. 
Quero também parabenizar o Ver. Christian pelo Campeonato de Vôlei que ele realizou, eu tive o 
prazer de participar também e espero que Vossa Excelência continue lutando em prol das nossas : 
crianças e dos nossos jovens, pois com certeza o esporte é a melhor opção de lazer. Quero deixar 
registrado hoje aqui, que na semana antes da realização do Festival de Voo Livre, foi solicitado a 
Prefeitura que pelo menos fizesse a limpeza e a manutenção necessária no terreno onde os pilotos 
pousariam porque a estrada que dá acesso a rampa e mesmo a rampa foi restaurada por mim e por 
uma equipe, que não mediu esforços para que aquele local voltasse a ser frequentado e tudo com 
recursos próprios, a Prefeitura não investiu um centavo lá. Com relação à limpeza no local de pouso , 
responderam que se fosse o Ver. Rominho ou outro Vereador que estivesse fazendo o referido · 
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festival a Prefeitura não iria ajudar em nada. Então, de novo a Prefeitura negou ajuda. É muito triste 
e lamentável, mas eu e uma equipe investimos recursos próprios para que o Festival acontecesse, 
mas graças a Deus aconteceu e foi um sucesso e se for preciso arcaremos com todas as despesas 
novamente porque o nosso município merece, a população merece eventos como esses. Depois 
dizem que Vereador está perseguindo a Prefeita, que Vereador é vingativo, maldoso, pelo contrário, 
estamos aqui para ajudar e a resposta é sempre não. O Ver. Rominho teceu outros comentários 
sobre o assunto e encerrou as suas palavras. Inscrito para falar, o Ver. Rodrigo cumprimentou os 
presentes, os intemautas e os ouvintes da Rádio Natureza FM e fez o seguinte pronunciamento: "O 
que me traz hoje nesta Tribuna são três assuntos que considero importantes e que serão votados 
nesta sessão. Quero começar com o pedido de Abertura de Comissão Processante, apresentado pelo 
então Presidente desta Casa de Leis, Ver. Mário Celso de Santana. Em 2015, enquanto Vereador, eu 
lembro ter vindo aqui na Tribuna e ter feito um discurso na mesma direção, inclusive está nos anais ' 
da Casa. é só conferir em nossos arquivos, um discurso na mesma direção combatendo o Poder 
Público com relação ao abandono do patrimônio público, dos prédios públicos, então esse meu 
discurso ele foi ao encontro. Hoje eu vejo que ele está compatível inclusive com o teor da denuncia 
apresentada. Só que à época eu busquei informações jurídicas para saber o que seria viável, o que 
seria de natureza jurídica viável. Por que eu falo de natureza juridica? Porque aqui nesta Casa nós. 
tomamos decisões políticas e aqui existe um termo no latim e eu já me expressei aqui outras vezes, , 
existe um termo no latim que se chama "interna corporis", que é a decisão do corpo. A decisão do 

. colegiado, a decisão de nós Vereadores é uma decisão política, não é uma decisão técnica, não é 
uma decisão jurídica, por quê? Porque nós Vereadores representamos os anseios, a vontade da 
população. Então, pois bem, naquela oportunidade eu não apresentei nenhum requerimento, , 
nenhum pedido de Comissão Especial de Inquérito ou nenhum pedido de Comissão Processante ' 
justamente porque juridicamente me foi informado que existe no direito algo também relacionado' 
ao principio da reserva do possível. Vou explicar o que é isso em outras palavras. O principio da: 
reserva do possível ele tem uma visão global, uma visão total daquilo que está sendo analisado no 
Poder Público. Por exemplo, Lei da Acessibilidade, há muitas cidades hoje que não possuem suas 
calçadas adequadas, prédios públicos adequados que correspondam à Lei da Acessibilidade. Isso . 
incorre responsabilidade administrativa? Sim, porque existe a Lei da Acessibilidade, que também 
incorre em improbidade administrativa. Acontece que muitos Prefeitos por aí, eles se resguardam 
no direito do princípio do possível porque envolve várias questões como a questão orçamentária, : 
tem a questão da execução, Então lá no Judiciário quando forem analisar tecnicamente, quando 
forem analisar juridicamente, eles vão olhar para um todo. Administração de Piquete hoje de 
cinquenta prédios, quantos são os prédios abandonados? Aí vai ser feito um levantamento, de 
cinquenta, são três, são quatro, são cinco. Claro que não se justifica porque vai analisar como o , 
Presidente apresentou na denuncia e bem apresentado, são prédios relacionados à Educação, são 
prédios relacionados à Saúde. O Alto da Bela Vista merece o mesmo atendimento na Saúde com , 
dignidade, com prioridade do que recebe o meu bairro Santo Antonio, que teve o seu Posto de 
Saúde reformado. Se alguém for hoje ao bairro Santo Antonio vai ver que o prédio do Posto do 
Santo Antonio foi revitalizado. E qual é a diferença da comunidade, o bairro Alto da Bela Vista não , 
merece o mesmo atendimento? Inclusive o Ver. Santana poderia ter incluído no pedido dele o , 
próprio prédio do antigo Salão da Banda, que também está abandonado e onde seria a nossa ' 
Biblioteca hoje. O Presidente Santana poderia ter incluído aquela Escola Municipal do alto lá no 
bairro Santa Isabel, que é uma extensão da Escola Maria Auxiliadora, que também está sendo usada . 
como depósito. Em aparte, o Ver. Santana disse que só não incluiu os referidos prédios em seu 
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pedido porque não conseguiu acessibilidade aos mesmos, não teve como entrar e fotografar, mas 
poderiam ter certeza que fiscalizou todos os prédios públicos atualmente abandonados pela atual 
Administração Municipal. Continuando o seu discurso, o Ver. Rodrigo disse: "Vossa Excelência 
citou as Academias ao Ar Livre, a Unidade do Posto de Saúde do Alto da Bela Vista, enfim, Vossa 
Excelência cita alguns prédios públicos abandonados e eu concordo plenamente que estão de fato 
abandonados. Então uma coisa é o fato, o prédio hoje está abandonado? Está, é um fato, a denúncia 
aqui está apresentando algo que corresponde à realidade. E por isso eu volto um pouco no meu 
discurso quando eu dizia que de cinquenta prédios são três, são quatro e não é porque são três que 
essa matemática vai justificar que de cinquenta são apenas três. A questão lá no Judiciário, a 
natureza jurídica vai olhar para o global, vai olhar para o todo e vai analisar a questão do princípio 
da reserva do possível. O que eu busco com esse pedido de Abertura de Comissão Processante? Eu 
busco respostas. Eu, Ver. Rodrigo Nunes, quero respostas até hoje. Não só porque em 2015 vinha 
aqui a esta Tribuna, é uma questão de coerência porque eu tenho que ter coerência com o meu 
discurso, com o meu posicionamento aqui nesta Casa. Em 2015 eu estive aqui e combati e ainda 
combato porque quando eu falei da alternativa usada para a Geladeiroteca que foi colocada na 
Rodoviária, que diga-se de passagem está dando resultado e muito certo, as pessoas estão 
aprovando, eu não abandonei a causa da Biblioteca, que é o que muito me incomoda hoje porque é 
uma luta que eu abracei, que eu quero que a população tenha sim um espaço digno para que possa 
fazer pesquisa, leitura. Em fim, eu dei exemplo da Acessibilidade mas nós temos também exemplos 
como a questão das Cadeias Públicas, a superlotação nas Cadeias. Porque que Diretores de 
Penitenciárias, porque que o Governador por exemplo não é responsabilizado por improbidade 
administrativa quando se tem uma super lotação justamente porque? Porque eles se resguardam no 
principio do direito da reserva do possível. Pode parecer revolta gente, porque um prédio hoje 
aberto oferecendo um atendimento horrível para a população é pior do que esse prédio estar 
fechado, abandonado porque a população merece ser tratada com dit,'Tlidade e com respeito. Ao ir a 
uma Santa Casa, ao ir a wn Hospital, se deparar com um atendimento de corredores e de filas e de 
pessoas não sendo atendidas e tendo que voltar para as suas casas, doentes, é pior do que ter essa 
Santa Casa fechada, abandonada. E porque que não incorre na improbidade administrativa? Por 
causa do princípio constitucional da reserva do possível, que os governantes vão lá e usam da 
flexibilidade e dizem é possível à questão orçamentária hoje permite no momento de crise que o 
Brasil vive? Então, se alega isso, constitucionalmente. E aí Senhores Vereadores eu concluo essa 

· primeira parte. Eu hoje me manifesto aqui favorável a esse pedido de Abertura de Comissão 
Processante não porque acredito que futuramente terá as consequências de uma possível cassação 
porque pode ser que não exista que não tenha. Eu estou votando pelos fatos apresentados na 
denúncia que correspondem á realidade e também por wn segundo motivo, porque eu quero 
respostas, porque esses prédios estão abandonados? E olha que é uma luta da gestão passada que eu 
venho aqui apresentando argumentos e tentando combater, então eu também quero respostas. Eu me 
uno aos senhores nesse pedido aqui justamente por essas razões, primeiro porque eu quero respostas 
e a Comissão Processante pode ou não oferecer essas respostas. A segunda questão aqui é sobre o 
ISSQN, o projeto que na oportunidade eu pedi o regime de Urgência Especial e quero aqui até 
agradecer aos Senhores Vereadores. Porque que eu pedi regime de Urgência Especial? Eu já havia 
lido o projeto e eu já havia feito uma leitura do projeto sobre a ótica da importância da implantação 
da Nota Fiscal Eletrõnica. A Nota Fiscal Eletrõnica hoje ela é um processo irreversível, ou seja, vai 
chegar um momento que comerciante algum vai escapar e é até uma maneira de controlar a evasão 
de divisas até mesmo a sonegação de imposto. Eu fiz a leitura do projeto naquela oportunidade e 
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defendi o pedido de regime de Urgência Especial justamente porque eu havia feito essa 
interpretação. Quando os Senhores negaram o meu pedido para dar mais tempo para estudar a 
referida propositura e o projeto ficou por mais tempo aqui na Casa para estudar. Eu também tive 
tempo, mais tempo inclusive para estudar o projeto. E não só estudar dentro da minha ignorància, 
mas também buscar até os mais afetados as pessoas do comércio, da sociedade, que podem sim e 
serão atingidos com este projeto, inclusive os prestadores de serviços. Eu conversei com • 
Contadores, com Advogados, eu conversei com alguns comerciantes. Hoje Senhores Vereadores 
uma das únicas Prefeituras do Vale, se não for à única Prefeitura do Vale que não tem a Nota Fiscal 
Eletrônica é a Prefeitura de Piquete. E, quando eu fui ver a extensão disso conversando e buscando ' 
até a lista que inclui, um exemplo simples, o barbeiro, a manicure, o pintor, são prestadores de• 
serviços. Quando eu vi a extensão disse e quando eu comecei a ter outra visão a respeito das ' 
penalidades, do 5% de multa, que não estabelece paràmetros, o próprio Parecer da Comissão de · 

' Justiça e Redação coloca, não há os parâmetros ali para saber a aplicação dos 5% em cima do que? 
Não há uma porcentagem específica e inclusive é acumulativa. Eu conversei hoje com o Jurídico 
desta Casa e num determinado momento eu falei a ele e até havia uma leitura que ele não feito, o 
5% aqui quando fala do comerciante, do prestador de serviço que não entrega a declaração no prazo 
estabelecido, alínea "a", do artigo 2º da referido projeto de lei. Eu entendi o seguinte, se ele nãoi 

• entregar a declaração no prazo devido ele vai cair na alínea "b" porque ele não vai entregar a 
declaração retificadora. Não entregando a retificadora o valor do imposto devido será omitido, 

, omitindo o valor do imposto devido ele vai cair em 15% porque é acumulativo. E aí para o 
prestador de serviço isso aqui vai pesar, para o prestador de serviço, que hoje nós temos uma 
realidade dentro do universo, de uma cidade pequena como a nossa, dentro da nossa realidade 
econômica, sem o s parâmetros estabelecidos neste projeto, o que eu acredito que a Prefeita tenha 
sido tentando resolver de uma vez só, ela atrelou a Nota Fiscal Eletrônica a essas penalidades, o que 
eu hoje consigo enxergar de forma separada, consigo desvincular isso e, porque não posteriormente 

. apresentar esse projeto para implantação não da Nota Fiscal Eletrônica mas para tudo previamente 
feito. Então, hoje eu agradeço os Senhores Vereadores por ter dado esse tempo, por ter dado esse 
prazo, por ser permitido que a leitura fosse mais abrangente inclusive de minha parte para que eu 
pudesse acompanhar o Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Outro assunto que me traz aqui, é . 
o do Requerimento apresentado pelo Ver. Claudinei, Vel" Malu e Ver. Santana esse Requerimento ! 

me faz lembrar um pouco o Requerimento que nós apresentamos aqui nesta Casa da CEI da CAB, ! 

quando nós aqui nos colocamos a disposição para investigar e acredito sim que é um Requerimento 
de peso, que é um Requerimento que vai dar essa oportunidade de investigar e mostrar inclusive 
para a operadora, mostrar inclusive para a empresa que existem agentes públicos aqui preocupados 

, com os serviços mal prestados porque nós estamos refém de uma operadora e a população hoje paga • 
por um serviço que não existe. As constantes reclamações das pessoas que não são atendidas porque 
quando se liga para um "0800" da vida você não tem retorno, você não tem resposta alguma e faz- ; 
se acreditar, a população acredita que os agentes públicos estão na inércia, ou seja, não estão : 

. fazendo nada, estão parados, e aí nós ficamos por isso mesmo. Não entra uma Net na cidade, não 
' muda o serviço de banda larga, nós estamos refém e a população pagando porque quer e precisa ' 
· usar e não consegue usar por razões de serviços mal prestados. Então, me posiciono também 
· favorável a esse Requerimento e por último a Indicação que eu e o Ver. Rominho apresentamos na 
sessão passada, a respeito da criação do Conselho Municipal de Turismo, não seria bem a criação 

. porque ele já existe, seria sim lei regulamentando o COMTUR e o que não existe é o COMTUR na : 
prática, o que existe é o COMTUR efetivamente constituído trabalhando e exercendo. Foi marcada 

6 



CÂMARA MUNICIPAL DE PIQUETE 

Ata da 18ª Sessão ORDINÁRIA Realizada em 18/09/2017 Fl n º J3,0 

. uma reunião semana passada, foi feito contato com o Ver. Rômulo para que nós dois fossemos a 
Prefeitura conversar sobre essa Indicação enviada a Prefeita para que ela enviasse corno Projeto de 
Lei a esta Casa, porque foi anexado um anteprojeto. E a Prefeita então quis conversar com nós dois, 
eu fui porque o Ver. Rômulo me pediu para que eu fosse porque por motivo de trabalho ele não 
pode comparecer. Eu fui lá e entendi o posicionamento que viu com bons olhos, não apresentou de 
imediato nenhuma crítica, pegou a lei vigente e fez algumas comparações com a lei que nós 
pretendemos e queremos que seja aprovada e disse que estava aguardando a contratação de urna 
empresa dentro em breve, segundo a Prefeita, que vai ser feita pela Prefeitura para o Plano Diretor 
de Turismo. Ela quer pegar essa indicação que nós apresentamos e assim que o Plano Diretor de 
Turismo estiver pronto, ela quer dar continuidade e segmento juntamente com esse Plano Diretor de 
Turismo. Esse é um retomo que eu dou agora e depois as pessoas particularmente interessadas eu 
darei esse retomo para conversarmos também para tentarmos chegar a um denominador comum' 
com empresários, comerciantes, donos de hotéis, de pousadas, de pessoas do segmento do turismo, 
são os mais interessados nessa área". O Ver. Rodrigo teceu outros comentários sobre o assunto e 
encerrou as suas palavras. Inscrito para falar, o Ver. Claudinei cumprimentou os presentes, ex
Vereador e Ex-Presidente desta Casa, Hugo Ricardo Soares, ex-Vereadores Moita e Gato, os 
intemautas e os ouvintes da Rádio Natureza FM e fez o seguinte pronunciamento: "Eu vou pedir um 
favor aos nobres Vereadores, para evitar que eu seja indelicado com alguém, então, não me peçam 
aparte porque eu não vou conceder. Vou fazer algumas colocações, é o meu posicionamento, é o 
que eu penso, então eu peço a compreensão de todos e prometo que também não vou apartear os 
próximos Vereadores. Com relação à reforma da Rodovia BR 459, hoje eu novamente falei com o 
Sr. Roberto, Superintendente do DENIT e ainda não tenho o posicionamento final a respeito do 
Mandato de Segurança que foi pleiteado pela Prefeita quanto à interdição da BR 459 para que os 
serviços fossem paralisados. Cada um tem uma interpretação, o meu posicionamento eu já deixei 
bem claro aqui, se for preciso interditar para que saia a obra que se interdite, não estou preocupado 
com posição política alguma, é o posicionamento pessoal e de quem já viu o sofrimento que a 
referida Rodovia já trouxe e o que pode trazer futuramente com outros transtornos. Agora, 
dependendo desse tempo que leva para sair à decisão da liminar, pois como todos sabem que no • 
Judiciário muitas coisas mudam, à vezes demora às vezes não, então, é bem provável que essa obra 
não aconteça mais este ano, porque agora o tempo ficou menor, logo chega às festas de final de ano 
e aí não é justo que a referida Rodovia fique interditada bem nessa época e logo começa também o 
período de chuvas. Então, acredito que se essa obra vier acontecer terá início entre março e abril do , 
próximo ano, após o período das chuvas, mas mesmo assim temos que aguardar a decisão da Justiça 
e os demais trãmites legais já que é direito da Prefeita recorrer caso a decisão não seja favorável a 
ela. Como bem disse o Ver. Rômulo, não teve apoio algum da Prefeitura, um evento importante 
para o município, um evento que traz turistas para a nossa cidade, sem apoio algum do Poder 
Executivo. Sem o apoio da Prefeitura já é um sucesso, já pensaram se tivesse a parceria do Poder 
Executivo, sem dúvida, seria melhor ainda, a cidade ficaria cheia de turistas, esses turistas . 
deixariam recursos financeiros na cidade porque gastariam no comércio local e seria bom para 
todos, para os organizadores do evento, para os comerciante de nossa cidade e também para a 
Prefeitura que aumentaria a sua receita. Foi um evento gostoso, contou também com a participação 
de muita gente de fora, muitos munícipes prestigiaram, eu estive lá, inclusive almocei no 
restaurante do Águas Claras e sem dúvida foi um domingo bem diferente e divertido. Só que, 
infelizmente, a gente vê o pouco caso que a Prefeita faz, principalmente porque tudo que é voltado . 
para o turismo é um descaso total e ainda mais porque foi um Vereador que fez. O município não 
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faz nada, a não ser a Festa do Peão e o evento que teve no Recinto de Festas, que foi uma 
intermediação por parte do Vice-Prefeito e que quase não ocorreu, saiu de última hora. Quem 
participou e escutou o que eu escutei, sabe muito bem o que eu estou falando. Parece, dá a entender 
que, a ideia da Prefeita é quanto mais ela se afastar de quem a ajuda para colocá-la no poder ela faz, 
como sempre fez e com certeza outras decepções virão. Também indaguei o Sr. Roberto hoje sobre • 
o pedido da construção de uma passarela lá no bairro Jardim Santa Isabel e ele me falou que estava 
aguardando um posicionamento do órgão competente. Qualquer beneficio que venha facilitar a vida 
dos moradores daquela região é sempre bem vindo. Estarei novamente em Taubaté na próxima 
semana e conversaremos melhor sobre o assunto. Eu prefiro não falar sobre o problema de saúde ; 
aqui nesta Tribuna porque sei que o problema não é só aqui em nosso município, é um problema no . 
Brasil inteiro. Todas as vezes que eu precisei do atendimento do nosso hospital para algum 
indivíduo da minha família fui sempre bem atendido, não tenho o que reclamar. Tem coisas que 
acontecem e prefiro não comentar, porém, quando eu sou cobrado por algum munícipe prefiro ligar 
primeiro para o Secretário Municipal de Saúde ao invés de falar aqui nesta Tribuna. Liguei duas 
vezes para o referido Secretário, na primeira vez acho que ele não sabe que foi eu que liguei e estou 
aguardando a resposta até hoje a seb>unda vez atenderam, mas não planejaram e trouxe transtornos 
para a pessoa que precisou do serviço. Quando eu falo que não precisa de dinheiro, de 
equipamentos e de meios, eu falo da questão da humanidade. Todo mundo sabe que trabalhar num 
hospital não é fácil, tanto para os médicos como para os funcionários é muito corrido, mas na 
ocasião que eu estive no hospital com a minha esposa, durante o tempo de espera o médico passou e 
cumprimentou a gente que estava ali aguardando para ser atendido passou um, dois, três 
funcionários, todos deram um bom dia, porém, o Secretário de Saúde passou por nós cerca de três 
vezes e nem um bom dia ele deu, passou como não estive ninguém ali naquela sala de espera. É 
uma questão de humanidade e de respeito, e eu acho que ele deve saber que tratar com público tem 
que ter no mínimo respeito e educação, pois ninguém está ali porque quer e sim porque precisa. 
Com relação ao Festival de Voo Livre, quero parabenizar o Ver. Rõmulo e todos os envolvidos na 
organização do referido evento e dizer que foi um evento gostoso, muitas pessoas participaram, 
muitas almoçaram no restaurante e tiveram um domingo diferente e muito divertido. Com relação ; 
ao projeto de lei do ISSQN, Vossa Excelência Ver. Rodrigo, Vossa Excelência vai me perdoar, 
respeito o posicionamento de Vossa Excelência, mas o que Vossa Excelência falou aqui nesta 
Tribuna hoje, deixou em dúvida qual é realmente a posição do nobre Vereador. Vossa Excelência 
disse aqui hoje que agradecia os demais Vereadores por terem rejeitado o pedido de regime de 
Urgência Especial feito por Vossa Excelência na sessão passada. Agora imagine o Senhor se nós 
fossemos pela sua experiência e acatasse o pedido de Urgência Especial e aprovasse o referido 
projeto na sua forma original naquela sessão? Que cara nós estaríamos hoje aqui? O que dá a ; 
entender, o que me deixa bastante indignado, ou melhor, o que falta para oficializar que Vossa · 
Excelência é líder da Prefeita é só Vossa Excelência confirmar aqui em público. Durante a 
apresentação da denúncia anterior contra a Prefeita, Vossa Excelência disse que não teve tempo 
hábil para ler toda a referida documentação e votou contra a criação da Comissão Processante, tudo 
bem, é o posicionamento de Vossa Excelência e eu respeito. Agora hoje, com relação á criação da 
nova CP, Vossa Excelência até já deu o resultado final, ou seja, que o Jurídico vai tentar para o 
princípio da reserva do possível. Respeito á posição de Vossa Excelência, respeito e sei do trabalho · 
de Vossa Excelência como Vereador nesta Casa, mas não dá para entender essa defesa sempre a . 
favor da Prefeita. Vossa Excelência na vez passada votou contra a Comissão Processante porque · 
não teve tempo hábil para estudar a denúncia que era contra a Prefeita, Vossa Excelência pediu 
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regime de Urgência Especial no projeto de lei do lSSQN de autoria da Prefeita que prejudicaria os 
prestadores de serviços de nossa cidade, porém, Vossa Excelência depois agradece os companheiros 
de Plenário pela rejeição do pedido de Vossa Excelência e diz que não tinha conhecimento do · 
estava pedindo, aqui hoje, mas o referido projeto favoreceria a Prefeita. Vossa Excelência 
manifestou ser favorável pela constituição da Comissão Processante, mas já deixou bem claro que 
não vai dar em nada, sendo que novamente a denúncia é contra a Prefeita. Vossa Excelência com 
seus posicionamentos está deixando a entender que se é a favor da Prefeita Vossa Excelência é 
favorável, se for contra a Prefeita, Vossa Excelência, já desde o início, diz que pode dar em nada. 
Aqui cada Vereador é livre para votar contra ou a favor da Prefeita e apresentar o seu 
posicionamento de acordo coma consciência de cada um, porém, vamos ser mais claros e coerentes. 
Espero Ver; Rodrigo, que Vossa Excelência entenda o que eu estou dizendo, pois respeito o 
posicionamento de Vossa Excelência, sei do trabalho de Vossa Excelência aqui nesta Casa de Leis 
como representante do povo, porém, diante dessa situação não posso ficar calado. Estamos aqui 
para trabalhar e defender os interesses da população e ajudar a administração municipal no que for 
preciso, mesmo que o Legislativo seja desprezado pelo Poder Executivo. O Executivo é muito 

· pouco cobrado, agora, o Vereador, todo lugar que ele vai tem alguém que cobra qualquer coisa dele. 
E, com certeza, vai ser assim até o final do nosso mandato e mesmo se o nosso município estivesse 
caminhando as mil maravilhas essa cobrança teria. Gente, mais uma vez eu vou falar, ninguém está 
condenando ninguém, ninguém está contra ninguém, a Comissão Processante para apurar possíveis 
irregularidades e pode chegar ao final e ter um relatório contrário ao posicionamento do autor da • 
denúncia pedindo o arquivamento da CP. Tudo isso é trabalho da referida Comissão que após as . 
devidas apurações vai exarar o Relatório Final da CP e nesse meio tempo a Prefeita pode através do 
seu Jurídico entrar com liminar e os trabalhos da CP serem suspensos também, faz parte do jogo, 
isso faz parte da política. Agora se isso acontecer novamente, vamos continuar trabalhando, 
cumprindo com o nosso papel de representante do povo nesta Casa de Leis. Então, cada Vereador 
tem seu posicionamento sim, porém, tem responsabilidade também do que diz nesta Tribuna e quem , 
vai cobrar o Vereador com certeza vai ser a população e não os seus companheiros de Plenário. A ' 
questão da reeleição de cada um de nós aqui vai ser consequência de um jogo eleitoral. Muito . 
obrigado pela atenção e uma boa noite a todos. Inscrito para falar, o Ver. Santana passou a 
Presidência ao Ver. Rómulo, Vice-Presidente e, de início, cumprimentou os presentes, em especial, · 
o ex-Presidente da Câmara Hugo Ricardo Soares, os ex-Vereadores Sidnei Magalhães e João, 

· Inácio, os intemautas e os ouvintes da Rádio Natureza FM e fez o seguinte pronunciamento: 
"Suceder as Vossas Excelências nesta Tribuna para mim é de grande importância haja visto o que 
foi falado, as colocações aqui apresentadas e gostaria de salientar aqui alguns pontos com relação a 
minha denúncia e gostaria que Vossas Excelências prestassem bastante atenção, até porque foi feito • 
um trabalho, eu e a Ver" Maria Luiza fizemos um trabalho de fiscalização bastante árduo, extenso, 
sendo que em alguns momentos não tivemos êxito, não foi por nossa culpa, porque nós estamos , 
aqui para trabalhar, nos estamos aqui para representar o povo de Piquete. Eu não estou aqui para 
proteger quem quer que seja, eu não estou aqui para ficar enganando o povo, muito pelo contrário, 
eu estou aqui para trabalhar em prol dos interesses da nossa população. Graças a Deus eu tenho uma 

• vida pautada pela honestidade, trabalho e muita dedicação, em 1988 prestei concurso público para a • 
Polícia Militar do Estado de São Paulo, sou funcionário público, sempre exerci a minha função com • 
muita seriedade e fui eleito Vereador porque o povo reconheceu o trabalho por mim realizado em . 
nosso município. Então, não vai ser a Prefeita, não vai ser quem quer que seja que vai tentar tapar a 
minha boca, de jeito algum. Com relação a colocação feita pelo Ver. Claudinei, eu também , 
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concordo que aqui não tem criança, então, espero que cada Vereador tenha a consciência que não 
basta vir aqui nesta Tribuna e ficar com demagogia, com hipocrisia, tentando passar uma imagem 
do Legislativo que não é a realidade. O povo sabe muito bem o que está acontecendo em nosso 
município, o povo está cansado de tanta enganação, então, nobres Vereadores, não seremos 
hipócritas porque é inadmissível tentar fazer vista grossa, não é possível mais. No final da minha 
denúncia eu coloquei e espero agora que a "Donana" não saia falando por ai que os Vereadores 
continuaram a persegui-la, que nós somos muito maldosos, que somos perseguidores e que 
queremos o mal dela. Pelo contrário, ela tinha que ter prestado um pouco mais de atenção e ver que 
a Câmara mudou. que o peso mudou, só que ela insiste em tratar os Vereadores como se ela 
estivesse tratando o nosso povo, sempre com maior descaso e desrespeito. Ela não atende o 
Vereador, ela acha que ela é a toda poderosa. Eu fiz a denúncia baseada no Decreto Lei 201/97 e no 
artigo 70, § 1º, alínea 1, da Lei Orgânica do Município de Piquete e quero que Vossas Excelências 
entendam que não precisa ter medo de votar não, tenham apenas um pouco de consciência e 
consideração com o povo necessitado que está lá fora, que está dependendo da gente porque 
ninguém está "pedindo a cabeça'' da Prefeita, estamos pedindo a instauração de uma Comissão 
processante para apurar possíveis irregularidades, só isso. Agora é lamentável a situação em que se 
encontram os nossos prédios públicos, sendo que na sessão anterior eu mostrei as fotos através do 
equipamento data show e tenho aqui também cópias das fotos que foram anexadas na minha . 
denúncia para quem desejar vê-las. Com relação ao uso da Tribuna Popular pela jovem Rebeka, 

. quero dizer que mais uma vez a Prefeita está mostrando que ela não cumpre o que ela fala, ela fala · 
uma coisa e faz outra completamente. Ela prometeu algo lá trás e agora dá as costas para os mais 
necessitados como se nada tivesse sido prometido. Ninguém quer isso, mas se Deus o livre e guarde 
acontecer, conforme a jovem Rebeka deixou claro em suas palavras se acontecer um homicídio ' 
nesses assaltos qualquer dia desses como é que fica? Vai ser fácil ela culpar a vítima? Com relação · 
ao Projeto de Lei de autoria da Prefeita que dispõe sobre as obrigações acessórias relativas ao 
ISSQN, prevê a aplicação de multas para o caso de descumprimento e dá outras providências, o , 
Ver. Rodrigo deixou patente em seu discurso que não tinha como escapar. Então, ao ver de Vossa ' 
Excelência Ver. Rodrigo a população tem que pagar um preço? A população é culpada, os · 
comerciantes são culpados, os prestadores de serviços do nosso município são culpados? Aí cai 
numa pessoa que ela não gosta, ela persegue até o fim, ela prejudica essa pessoa até o fim porque · 
isso é do feitio dela, todos conhecem. A meu ver, eu acho que a Prefeita sonha que é a dona da 
nossa cidade por isso eu tomei a liberdade de chamá-la de "Donana". Quero informar a Vossas 
Excelências sobre a morte do Tenente Okada, um jovem de 28 anos, ele foi vítima de um Estado 
fraco, omisso, que não protege nem mesmo quem precisa ser protegido para poder dar segurança à 
sociedade. Esse Tenente foi morto por um jovem de 15 anos, com um tiro na cabeça, que o assaltou . 
para levar a sua moto. Puro e simplesmente, quando o jovem o reconheceu como Policial Militar, 
esse adolescente infrator atirou e foi fatal. Ele matou o tenente que tinha uma carreira brilhante pela 
frente. Quero informar também que durante essa semana o novo Comandante Sargento Souza 
juntamente com o Cabo Siqueira, em patrulhamento pelo bairro dos Marins próximo a propriedade 
do Mané Bastos eles obtiveram êxito porque desconfiaram do condutor de um veículo e do · 
passageiro, que percebendo a aproximação dos referidos Policiais, eles tentaram desvencilhar da . 
guarnição e !,,'faças a Deus foram abordados e foi encontrado com eles um revolver calibre 32 e 
quatro munições, eles foram presos em tlai,,'fante e foi evitado assim um assalto e até mesmo um 

· homicídio. Na próxima sessão, vou apresentar Moções de Aplausos para os referidos Policiais ; 
Militares, bem como encaminharei Oficio ao Comando do Batalhão para que eles sejam 
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homenageados. Essa semana pretendo ir a São Paulo, pois estou tentando marcar uma Audiência 
com o Governador do Estado de São Paulo para reivindicar o aumento do efetivo e quero dizer 
ainda que graças a Deus Piquete já está sendo contemplado com duas novas viaturas. Já se encontra 
em nossa cidade a viatura Fiat e em breve será liberada a viatura Spin, ela se encontra na Sede do 
CP 11 e logo estará em nosso município. É público e notório que essas faixas que estão sendo 
pintadas nas ruas, faixas em ponto de ônibus e faixas de pedestres na área central, sendo que é mais 
uma vez uma maquiagem, pinta de manhã e no outro dia já está tudo apagado, as faixas pintadas na 
gestão do ex-Prefeito Otacílio, estão mais visíveis do que as que estão sendo pintadas atualmente. 
Então, eu gostaria que ela desse esclarecimento sobre a qualidade da tinta que estava sendo usada 
na pintura dessas faixas porque aparentemente é apenas uma maquiagem. Então, para de ficar 
enganando os outros, pare de ficar maquiando as coisas. A Sala de Atendimento de Urgência do 
nosso hospital ficou bonitaº Sim, ficou bonita. Só que mais uma vez ela está engambelando o povo. 
Eu estive Já no hospital e entrei numa sala de urgência e emergência, não tem condições de atender 
o paciente, a sala é muito pequena e entre na sala um cheiro de esgoto horrivel. A sala foi maquiada 
por fora e por baixo é uma fedentina só. Dependendo da situação a pessoa morre porque o mau 
cheiro é insuportável dentro da sala, é um absurdo. Como não tem como apresentar hoje aqui, vou . 
direcionar ao Vice-Prefeito, embora, ele não tenha culpa do que está acontecendo, e espero que não · 
falem que estou falando mentira porque eu tenho foto que comprovam. É lamentável e a nossa ' 
Prefeita, ela não tem decência de pagar bem os funcionários municipais, de equipá-los de acordo · 
com as nonnas do trabalho, no barracão, aqui atrás da Câmara, no prédio do antigo Mercado 
Municipal, ali os funcionários usam jornal porque não tem papel higiênico, é um absurdo e , 
vergonhoso. Então, espero que o nosso Vice-Prefeito tome as providências cabíveis com relação ao . 
fato mencionado até porque nos comícios foi dito que o nosso Vice-Prefeito estaria nas ruas 
trabalhando pelo povo e a Prefeita iria tomar conta da parte interna do Poder Executivo. Agora, não · 
tem como a gente fazer vista grossa desses fatos, das coisas que estão acontecendo. Eu tenho todas 
as fotos que comprovam o que eu disse, e na próxima sessão vou apresentá-las aqui através do 
equipamento de áudio visual. E, com relação a minha denuncia pedindo a abertura de uma CP, 
espero que os nobres Edis votem com consciência, respeito á posição de cada Vereador, mas espero . 
que os Vereadores façam valer o voto que cada um recebeu nas umas para ser eleito. Já que o fato 
está acontecendo e ninguém aqui é burro e se a Prefeita fosse um pouquinho mais inteligente como • 
Arquiteta que é, ela deveria correr e mandar providenciar e não esperar que o Vereador cobrar e . 
documentar. Eu esperei demais até, eu não sou covarde, sou homem, razão pela qual eu mesmo · 
apresentei a denúncia, não pedi para ninguém apresentar no meu lugar. Eu estou cumprindo com o • 
meu papel, não sou de ficar indo no gabinete, de ficar tomando cafezinho, não aceito coisa errada de . 
modo algum. Componho esta Casa com mais oito Vereadores, eu tenho um Assessor Jurídico 
bastante competente, eu tenho uma Diretora Administrativa também bastante competente e eu não 
preciso ficar consultando nenhum outro Advogado lá fora. Os meus Diretores como já disse são 
competentes e eu confio nesses dois, que trabalham bastante e que estão à disposição de todos nós. 
Hoje, graças a Deus, eu tive o privilégio de acompanhar o Auditor do Tribunal de Contas, que está 
na Câmara verificando as contas de 2016, até os prédios públicos abandonados e denunciados por 
mim, além de ter dado ao mesmo uma cópia da minha denúncia. Então, não adianta a Prefeita bater 
no peito que tem dinheiro em caixa, que o nosso município não está devendo nada, pense melhor e 
dê um salário mais justo aos nossos servidores municipais, equipamentos de trabalho e o mais 
importante, dignidade, porque ninguém merece usar jornal no lugar de papel higiênico. Será que a 
Prefeita não sente remorso, não se sensibiliza com esse fato, porque além de ser funcionário público 
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ele é ser humano, pai de família, pessoas honestas e que também votaram. Lá no alto da Bela Vista 
tem uma família que está há quase dois anos dentro da escola, morando lá. Nobres Vereadores se 
coloquem na situação daquela família, sem privacidade, sem conforto, sem dignidade, saber que 
você está ali de favor. Os Senhores ficariam bem numa situação daquela? Aquela família está 
jogada lá num canto e um detalhe, é apenas um espaço, as demais repartições eles não tem acesso. É 
lamentável a situação daquela família. Agora, por que não resolver o problema? Por que foi uma 
obra do ex-Prefeito Otacílio'1 Aí é o Ver. Santana que é perseguidor, que é maldoso? Os moradores 
do Alto da Bela Vista estão sem escola, sem Posto de Saúde, e aí como fica? Até onde eles vão 
esperar para terem aqueles beneficios novamente? Peço mais uma vez que no momento da votação 
tenham consciência, ajam com o coração e pensem naqueles que nos colocaram aqui. Muito 
obrigado pela atenção e uma boa noite a todos". A seguir, o Ver. Santana ocupou a Presidência e 
concedeu a palavra ao Ver. Prof. Doni que, de início, cumprimentou os presentes, os intemautas e 
os ouvintes da Rádio Natureza FM e fez o seguinte pronunciamento: "Quero cumprimentar o Ver. 
Christian pelo Campeonato de Voleibol e o Ver. Rômulo pelo Campeonato de Voo Livre. Quero 
parabenizar também a jovem Rebeka que usou a Tribuna Popular hoje nesta casa para reivindicar os 
seus direitos. Essa semana uma aluna minha presenciou wn assalto lá em Cruzeiro e eu pedi a ela 
que fizesse um abaixo-assinado e me entregasse. Como a jovem Rebeka já nos apresentou um 
abaixo-assinado, nós vamos tentar fazer alguma coisa, desde que esteja na nossa alçada. O que eu 
acho estranho é que outras cidades tem o mesmo ônibus que nós temos e eles levam alunos das 
escolas técnicas também, a nossa cidade não leva. Aqui, os nossos alunos são obrigados a fazer uma 
inscrição na MTU e para alguns alunos essa inscrição nunca dá certo. Eu tenho wna sobrinha que 
tentava fazer essa inscrição e sempre faltava um documento e quando mandava um e-mail 
perguntando que documento estava faltando eles não respondiam, pediam novamente todos os 
documentos. A pessoa enviava todos os documentos e ainda faltava documento. Então, eu tenho dó 
desses alunos que precisam fazer essa inscrição no MTU, para alguns essa inscrição nunca dá certo. 
Quero aqui hoje nesta Tribuna falar que fui procurado por alguns skatistas os quais me disseram que 
procuraram a Secretaria de Municipal de Esportes e pediram uma ajuda, ou seja, pediram uma bola 
e disseram que não tinha verba. Apresentei novamente um Requerimento perguntando sobre a verba 
destinada para a Secretária de Esportes e a Prefeita respondeu que quando for necessária essa verba 
é repassada. Quero deixar claro que para ter esportes na cidade precisa ter material esportivo, não se 
joga futebol sem bola, agora se não tem material esportivo não esporte. Se um cidadão precisa de 
um material esportivo e a Secretaria Municipal de Esportes não tem o referido material, a meu ver, . 
era desnecessário tal Secretaria. Eu sou muito amigo do Carlão, Secretário Municipal de Esportes 
de nossa cidade, vou procurá-lo para conversar porque eu fiquei muito triste com uma coisa que eu 
recebi, sendo que mostrei para os Vereadores Christian e Rominho. Eu pedi uma informação sobre 
o calendário esportivo da nossa cidade, pois queria saber quais os campeonatos foram realizados em 
nosso município, quais os campeonatos seriam realizados ainda e me mandaram alguns eventos, 
mas Campeonato mesmo não constava nenhum e a planilha era até o final deste ano. Então, o · 
Campeonato de São Miguel não vai ter esse ano, não consta nada na resposta que me mandaram. 
Em aparte, o Ver. Rômulo disse já que o Executivo, a Secretaria de Esportes não tem um calendário 
esportivo, a seu ver, eles deveriam apoiar àqueles que querem fazer campeonatos na cidade. Então, 
disse ainda já que não fazem que apoiem àqueles que gostam e querem fazer, como Sr. Sabará por 
exemplo. Continuando as suas palavras, o Ver. Prof. Doni disse: "Quero fazer alguns comentários 
com relação alguns assuntos tratados aqui nesta Tribuna pelo Ver. Santana. Dia sete, quinta-feira · 
passada, feriado da Independência do Brasil, voltando do desfile de Lorena, pois trabalho em 
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Lorena também, vi dois homens pintando a faixa amarela de ônibus ali na Praça do Aloni. Então, 
virei o carro, parei e fui conversar com eles. De início eu perguntei para quem eles estavam 
trabalhando, qual era a firma que foi contratada para fazer aquele serviço. Eles me disseram que 
eles próprios foram contratados para pintar as referidas faixas. Perguntei ainda se lá na Rua, na Vila 
Celeste, onde em frente a uma garagem tem uma placa de ônibus, se ali eles também iam pintar uma 
faixa de ônibus'7 A princípio os referidos homens nem sabiam onde ficava a Vila Celeste, depois 
que eu expliquei eles entenderam onde ficava e me disseram que lá eles não iam pintar. Eles me 
disseram ainda que só iam pintar a parte central porque a Prefeita disse que estava recebendo muitas 
críticas lá na Prefeitura, então contrataram eles para pintar somente os pontos da área central. 
Indaguei ainda sobre o resto da cidade e eles me disseram que não sabiam quando ia pintar. 
Perguntei ainda qual foi a empresa que fez o estudo do local mais apropriado para colocar ponto de 
ônibus e um deles me respondeu que foi ele mesmo que saiu com o motorista do circular anotando o 
local onde achavam que deveriam pintar a faixa. Eu estive lá na Prefeitura perguntando quem iria 
fazer o serviço e me disseram que tinham contratado uma finna que iria estudar os melhores locais 
para colocarem os pontos de ônibus e aí eu pergunto para os dois homens e eles me respondem que · 
não tinha firma alguma que foram eles os contratados para fazer o serviço. Eles pintaram no feriado 
do dia 7 e na segunda dia 11, a pintura que eles fizeram já estava apagada. Como bem disse o nobre 
Ver. Santana, ela está apenas maquiando para mostrar que o serviço está sendo feito, realmente um 
absurdo. Alguns munícipes me procuraram novamente perguntando se a Prefeitura tem o poder de 
pintar as faixas amarelas de ônibus em frente a estabelecimentos comerciais, garagens, prédios 
públicos. Vou conversar com o Juridico da Casa para poder responder corretamente quem realmente 
tem a competência para determinar a pintura das referidas faixas. Dias atrás o Ver. Rodrigo 
apresentou uma Indicação nesta Casa pedindo que fosse pintada uma faixa amarela em frente ao · 
Posto de Saúde do Centro para facilitar a parada de ambulância, veículo com pacientes e aí · 
pintaram de faixa amarelo de cima em baixo. Com relação à Nota Fiscal Eletrônica, disse que não 
era contra a mesma, porque era um procedimento que estava vindo de cima para baixo e uma hora 
seria implantada em nossa cidade. Agora não posso concordar e nunca vou concordar que certas 
coisas sejam enfiadas goela abaixo, eu acho que todos os prestados de serviços deveriam ter sido , 
consultados ou pelo menos comunicados sobre tal medida e não fazer o que a Prefeita fez tentar : 
enfiar goela baixo para os Vereadores aprovarem. É importante a implantação da nota fiscal para o 
nosso município, com certeza é, mas a Prefeitura tem o dever de fazer o estudo e comunicar àqueles , 
que seriam afetados. Com relação ao fechamento da BR 459, quero deixar claro que eu sou 
favorável ao fechamento da referida Rodovia, sei que algumas pessoas vão ser prejudicadas, mas 
depois as coisas voltam ao normal e melhor. Quando interditaram a ponte ali perto da antiga 
FAENQUIL, eu dava aula em Guaratinguetá e precisei ir por Cachoeira Paulista, não tive escolha, . 
são coisas que acontecem. Muitas pessoas foram prejudicadas nesse sentido e depois que 
arrumaram tudo voltou ao normal. Vossa Excelência Ver. Rodrigo bem disse que quando 
interditaram o trecho de Serra, ficou cerca de oito meses fechado, foi um transtorno para muitos, a 
cidade tentou fazer um desvio para aliviar para algumas pessoas, alguns comerciantes foram 
prejudicados sim, mas depois que arrumou o trecho da Serra, o acesso sem dúvida ficou melhor. 
Fiquei muito triste quando soube que os serviços seriam paralisados e só voltariam por volta de 
março e abril. Agora só espero que esse ano as chuvas sejam mais maneiradas, não sejam muito 
fortes e não ocorra nenhum imprevisto na Serra porque aí, com certeza, o prazo de fechamento vai 
ser bem maior. Acho que cada cidadão tem que ter a sua opinião, respeito à opinião de cada um dos 
nobres companheiros, mas a minha opinião é favorável ao fechamento da referida Rodovia agora. 
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Apresentei um Requerimento nesta noite pedindo informações a respeito da disponibilização de um 
notebook para cada posto médico da cidade, bem como um para o hospital. A minha esposa está 
passando por um tratamento de saúde e o médico pediu uma tomografia e como eu sou Professor do 
Estado eu consegui fazer essa tomografia por um plano de saúde meu lá na cidade de São José dos 
Campos. Peguei o resultado e levamos para o médico ver, médico aqui em Piquete, e hoje como os 
exames são mais modernos, essa tomografia vem num CD e quando o médico abriu o envelope e 
viu o CD ele ficou meio sem jeito e disse para nós que ali não tinha notebook e nem computador, 
então não tinha como ver o diai,'llóstico. Fui até o meu carro peguei o meu notebook e emprestei 
para o médico olhar o exame da minha esposa, agora se outro paciente entrar com o mesmo exame 
e não levar um notebook, não tem como o médico ver o resultado. É lamentável isso, razão pela , 
qual apresentei o Requerimento perguntando da possibilidade de disponibilizar um notebook para , 
cada posto de saúde e também para o nosso hospital. Espero que amanhã alguém chei,'lle e fale que 
tem o notebook, mas estava guardado ou alguém se esqueceu de colocar na sala do médico. É uma . 
situação difícil e eu nem sei o que falar mais. Quero falar aqui em especial para os Vereadores 
Rodrigo e Rômulo, espero que a Prefeitura acate o projeto do turismo com muito carinho e atenção • 
para que o nosso turismo seja realmente alavancado, pois Piquete tem um potencial enorme, porém, 
só a Prefeita que não vê. O Ver. Prof Doni teceu outros comentários sobre o assunto e encerrou o 
seu discurso. Como não houvesse mais nenhum Edil inscrito para falar naquela noite, o Sr. , 
Presidente, Ver. Santana consultou o Plenário sobre a possibilidade de darem continuidade aos 
trabalhos sem o intervalo de quinze minutos, tendo em vista que o lº Suplente Sr. Sidnei, , 
convocado para participar da votação do pedido de Abertura de Comissão Processante de autoria do , 
Ver. Santana, não estava se sentindo bem de saúde e se caso todos concordassem passariam direto 
para a pauta da Ordem do Dia. Como todos os Vereadores concordaram, o Ver. Santana, Presidente· 
da Câmara, passou a Presidência ao Ver. Rômulo, Vice-Presidente, o qual deu continuidade aos 
trabalhos, tendo o Ver. Santana se retirado do Plenário naquele momento. Antes de iniciar a leitura 
dos documentos constantes daquela pauta, o Sr. Presidente leu o Ofício nº 392/17, datado de 
15/09/2017, de autoria da Mesa do Legislativo Piquetense, que convocou o Sr. Sidnei de Barros , 
Magalhães na qualidade de Suplente do Ver. Santana para participar da votação do pedido de 
Abertura de Comissão Processante de autoria do Ver. Santana, naquele dia. Após a leitura do . 
referido Oficio, em virtude da impossibilidade do denunciante votar, o Ver. Santana passou a 
Presidência ao Vice-Presidente, Ver. Rômulo, que dando continuidade aos trabalhos convidou o Sr. 
Sidnei de Barros Magalhães, 1 º Suplente de Vereador, que adentrasse ao Plenário para que fosse 
empossado e participasse da votação da Abertura de Comissão Processante. Após conferir os · 
documentos apresentados pelo Sr. Sidnei, a Sra. Ver" Malu pediu ao mesmo que repetisse com ela o 
juramento, de conformidade com as normas regimentais. Feito o juramento, o Sr. Presidente 
declarou empossado o Sr. Sidnei de Barros Magalhães. A sei,'llir, pediu a Sra. Malu, lª Secretária 
que fizesse a leitura das proposituras constantes da pauta da Ordem do Dia, a saber: 1) 
Representação de autoria do Sr. Mário Celso de Santana, para apurar a denúncia pela prática, . 
por parte da Prefeita Municipal de Piquete, Sra. Ana Maria de Gouvêa, de infração política 
administrativa consubstanciada nos termos do artigo 4º, inciso Vlll, do Decreto Lei nº 201/1967 e 
artigo 70, parágrafo primeiro, alínea, "i", da Lei Orgânica do Município, qual seja omitir-se ou , 
negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesse do Município, sujeitos á administração , 
da Prefeitura. Após a leitura na íntegra da referida documentação, o Sr. Presidente colocou o pedido , 
do Sr Mário de Santana em única discussão. Como não houvesse quem desejasse falar sobre o : 
assunto, o Sr. Presidente colocou em votação nominal a propositura em questão e solicitou a Sra. 
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Malu, Iª Secretária que fizesse a chamada dos Senhores Vereadores, tendo votado favoráveis todos 
os Senhores Vereadores, um a um e nominalmente, de conformidade com as normas regimentais. 
Em seguida, o Sr. Presidente anunciou o resultado da votação dizendo que o pedido de Abertura de · 
Comissão Processante de autoria do Sr. Mário Celso de Santana havia sido aprovada por 
unanimidade de votos. Em seguida, encerrada a votação do referido documento, o Sr. Presidente 
disse que o Sr. Sidnei estava dispensado da sua função e passou a Presidência ao Ver. Santana. O. 
Ver. Santana assumiu a Presidência e agradeceu a presença do Iº Suplente, Sr. Sidnei de Barros· 
Magalhães naquela noite e com base nos termos do Decreto Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, 
disse que adotariam os procedimentos para a composição da Comissão Processante e, para tal, seria 
considerado o posicionamento que vinha se consolidando nos Tribunais, inclusive, sendo aquela 
posição adotada no Ministério Público local. Com relação á Comissão Processante anterior, o Sr. 
Presidente ressaltou que o Ministério Público entendeu que havia a necessidade na constituição da 
referida Comissão de assegurar a representação da proporcionalidade dos partidos ou blocos 
parlamentares bem como que fosse realizado o sorteio. Como ora era cobrado á proporcionalidade e . 
ora era cobrado o sorteio, o Sr. Presidente disse que naquele momento iria efetivar as duas . 
situações, evitando assim problemas futuros. O Sr. Presidente disse que seria usado as duas formas 
constantes do Regimento Interna da Casa. Em seguida, o Sr. Presidente convidou os Vereadores 
Rodrigo e J unhô para que fossem até a Mesa da Presidência e conferissem os papeis onde 
constavam os nomes de todos os Senhores Vereadores, feito a conferência e lido os nomes no 
microfone, o Sr. Presidente pediu aos Vereadores Rodrigo e Junhô que colocassem dentro da urna 
somente os papeis com os nomes dos Vereadores Maria Luiza, Christian, Junhô, Heloizio e 
Rômulo. A seguir, o Sr. Presidente pediu ao Ver. Rodrigo que fizesse o sorteio do nome do · 
representante do bloco parlamentar, cujos papeis com os seus nomes foram colocados dentro da 
urna. O Ver. Rodrigo tirou o nome do Ver. Junhô, o qual pediu a palavra e disse que abria mão de 
fazer parte da referida Comissão, tendo em vista a compromissos particulares já assumidos, 
portanto, deixava livre a sua vaga. Como o Ver. Junhô abriu mão de fazer parte da Comissão 
Processante, o Sr. Presidente pediu ao Ver. Rodrigo que sorteasse outro membro do bloco, tendo 
tirado o papel com o nome do Ver. Rômulo, o qual de imediato aceitou fazer parte da CP. O Sr. 
Presidente anunciou que o representante do bloco Parlamentar para compor a Comissão Processante 
era o Ver. Rômulo. A seguir, pediu novamente ao Ver. Rodrigo que colocasse na urna somente os· 
papeis com os nomes dos Vereadores do PR, Vereadores Claudinei e Prof Doni, fechasse a urna e . 
depois tirasse um papel apenas. O Ver. Rodrigo tirou o papel com o nome do Ver. Prof Doni que . 
prontamente aceitou fazer parte da CP. Em seguida, conforme as normas regimentais, o Sr. · 
Presidente perguntou ao Ver. Rodrigo representante da minoria se ele aceitasse fazer parte da 
Comissão Processante. O Ver. Rodrigo disse que em nome do seu partido PHS disponibilizava a . 
sua vaga para outro Vereador. Como o Ver. Rodrigo também abriu mão da sua vaga, o Sr. 
Presidente pediu novamente ao Ver. Rodrigo que fosse até a Mesa para colocar na urna os papeis 
com os nomes dos Vereadores pertencentes ao bloco parlamentar e em seguida fizesse o sorteio do 
último membro da CP. Foi tirado o papel com o nome do Ver. Christian, qual a pós ser consultado 
pela Presidência também aceitou fazer parte da referida Comissão. Após a realização dos referidos ' 
procedimentos, o Sr. Presidente comunicou que a Comissão ficou assim constituída: Vereadores , 
Rômulo, Prof Doni e Christian. A seguir, após a constituição da Comissão Processante, o Sr. 
Presidente suspendeu a sessão por cinco minutos para que os membros da referida Comissão 
pudessem se unir e eleger os respectivos Presidente, Relator e Membro. Decorrido o tempo 
necessário, o Sr. Presidente abriu a sessão e pediu a Ver" Malu, Iª Secretária que fizesse a leitura do 
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Ato da Mesa nº 003/2017, de 18/09/2017, que dispunha sobre a constituição de Comissão 
Processante e após a leitura na íntegra do referido Ato, comunicou a composição da referida CP, a 
saber: Ver. José Donizetti Ribeiro da Silva - PRES!DENTE, Ver. Christian llchoa Pietro -
RELATOR e Ver. Rômulo Kazimierz Luszczysk.i - MEMBRO. A seguir, o Sr. Presidente 
solicitou a Sra. Secretária que fizesse a leitura dos demais documentos constantes da pauta da 
Ordem do Dia, a saber: 2) Parecer nº 09117, 11/09/17, da Comissão de Finanças, Orçamento e 
Fiscalização e Parecer nº 33/17, de 11/09/17, da Comissão de Justiça e Redação, ambos 
desfavoráveis pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 01 /17, datado de 17/08/17, de 
autoria da Prefeita Municipal de Piquete, que dispõe sobre as obrigações acessórias relativas ao 
JSSQN, prevê a aplicação de multas para o caso de descumprimento e dá outras providências. 
Como não houvesse quem desejasse falar, o Sr. Presidente colocou o documento em questão em 
única votação. O Ver. Claudinei, como Líder do PR na Càmara, encaminhou o seu voto contrário à 
aprovação da propositura em questão, ou seja, era favorável pela rejeição do Projeto de Lei 
Complementar de autoria da Sra. Prefeita. Como não houvesse mais nenhum Vereador que 
desejasse encaminhar o seu voto, o Sr. Presidente colocou em o documento em questão em única 
votação, o qual foi rejeitado pelo Plenário por unanimidade. 3) Requerimento nº 113/17, datado de 
05/09íl 7, do Ver. Prof Doni, para que seja oficiado ao Secretário Municipal de Saúde de Piquete, 
pedindo-lhe a gentileza de informar este Vereador, se existe a possibilidade de ser disponibilizado 
um notebook para cada posto médico da cidade, bem como um para o hospital. Como não houvesse 
quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e 
aprovada pelo Plenário por unanimidade. 4) Requerimento nº 114117, datado de 15/09/17, de 
autoria do Ver. Mário Celso de Santana e subscrito pelos Vereadores Rómulo e Maria Luiza, para 
que nos termos do art. 29 e seguintes do Regimento Interno, conjugado com o § 3° do art. 58 da 
Constituição Federal e art. 31 da Lei Orgànica do Município, a instituição de Comissão de Inquérito 
para apuração de possíveis irregularidades nos serviços de internet banda larga prestada pela 
empresa VIVO S.A. na circunscrição do município de Piquete. A seguir, o Sr. Presidente disse que 
a Comissão Especial de Inquérito foi composta pelos Vereadores Maria Luiza, Christian e Prof 
Doni, os quais dariam continuidade aos trabalhos daquela Comissão. 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 115117, datado de 13/09/17, do Ver. Santana, para 
que seja oficiado a Prefeita Municipal de Piquete, para que preste esclarecimentos, no prazo legal, 
dos motivos pelos quais não foi realizada a vacinação contra a raiva animal (cães e gatos) neste ano 
de 2017. 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 117117, 
datado de 15/09/17, do Ver. Heloizio, para que seja oficiado a Prefeita Municipal de Piquete, 
pedindo-lhe a gentileza de informar a este Vereador, quando serão iniciados os serviços de 
melhorias da estrada dos Marins através da CODASP. 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 118/17, datado de 15/09/17, do Ver. Heloizio, para que seja 
oficiado a Prefeita Municipal de Piquete, pedindo-lhe a gentileza de informar a este Vereador, 
quando será restabelecido o sinal do canal de televisão SBT em 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. 8) Requerimento nº 119117, datado de 15/09/17, do Ver. 
Heloizio, para que seja oficiado ao Secretário Municipal de Saúde, pedindo-lhe a gentileza de 
informar a este Vereador, por qual motivo os moradores da Rua Honorina de Brito na Vila 
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Esperança, não estão sendo atendidos por nenhum agente de saúde. Como não houvesse quem 
desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo 

. Plenário por unanimidade. 9) Moção nº 72117, de 04/09/17, do Ver. Santana, para que seja oficiado 
aos familiares do Sr. José Manuel dos Santos, apresentando-lhes Moção de Pesar pelo seu recente 
falecimento. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi 
colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 1 O) Moção nº 73/17, de 
29/08/17, do Ver. Santana, para que seja oficiado aos familiares do Sr. Messias Damico Alves, 
apresentando-lhes Moção de Pesar pelo seu recente falecimento. Como não houvesse quem 
desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo 
Plenário por unanimidade. 11) Moção nº 74/17, de 11/09/17, do Ver. Santana, para que seja 
oficiado ao Atleta Davi Camargo Silvério, da Associação de Judô de Piquete, apresentando-lhe 
Moção de Aplausos deste Legislativo , por ter conquistado o título de Campeão Paulista Aspirante 
de Judô 2017, categoria Sub 9 - Meio Pesado, realizado no Ginásio Poliesportivo Municipal de São 
Bernardo dos Campos-SP, no dia 02/09/2017. 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, depois de lida e discutida for julgada conforme, 
será aprovada e assinada pelos Senhores Vereadores. Piquete, 18 de setembro de 2017. Centésimo 
nonagésimo quinto ( l 95º) ano da Independência, centésimo vigésimo oitavo (128º) ano da 
República e centésimo vigésimo sexto ( 126°) ano da Emancipação Político-Administrativa de 
Piquete.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.•.-.-.-.-.-.-. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -
- - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - -... - - -. -- - - - - -. - - - - - - - - - - - - - - - -. - -. - - - -. - - - - - - -. - - -

VER. MÁRIO CEL DE SAN .. IT~NA (SANTANA) 

~ · ~ ~ \l )vJ-~\ 
VER. ~~LO KA~IMIE JLUSZCZYNSKl (ROMJNHO) 

~ ~\b·l11t• '• 
VER. CHRISTIAN UCHOA PIET 

VER. CLAUDI 
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VER. JOAQUIM ALVES DA SILVA JÚNIOR (JlJNHÔ) 
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VER. JOSÉ4'\í(Ç\1~\:'M<\11BEIRO DA SILVA (Prof. DONJ) 
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