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1 ATA DA DÉCIMA NONA (19") SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO (lº) ANO 
1 LEGISLATIVO DA DÉCIMA SÉTIMA (17ª) LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
• PIQUETE Aos dois (02) dias do mês de outubro 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 Câmara Municipal de Piquete, invocando a proteção de Deus para todos os presentes, declarou : 
aberta a sessão. Em seguida, o Ver. Mário Celso de Santana, Presidente da Câmara convidou os' 
Senhores Vereados a ficarem em pé para entoarem o Hino de Piquete. Após a execução do referido 
Hino, o Sr. Presidente solicitou a Ver. Maria Luiza Moreira Neta Ribeiro, 1ª Secretária, que fizesse 
a leitura dos documentos constantes do Expediente, os quais foram os seguintes: 1) Os Ofícios GAB 
nºs 389117, 394/17, 395/17, 396/17, 397/17, 398117 e 405/17, todos de autoria da Prefeita Municipal 
de Piquete, respondendo ao contido nas proposituras de diversos Vereadores daquela Legislatura 
(Arquivar); 2) Of GAB nº 400/17, datado de 22/09/17, da Prefeita Municipal de Piquete, 
encaminhando o Projeto de Lei nº 0712017, desta data, que dispõe sobre o Orçamento do Município 

. para o exercício de 2018 (Arquivar); 3) Of GAB nº 402/17, datado de 25/09/17, da Prefeita 
' Municipal de Piquete, solicitando cópia integral do processo legislativo, inclusive com os pareceres, 
•o que culminou com a rejeição do Projeto de Lei Complementar nº 01/2017 (Arquivar); 4) Of. EXP 
i. nº 055/17, datado de 22/09/2017, do Secretário Municipal de Saúde, respondendo ao contido no 
i Oficio nº 382/17, de 05/09/17, desta Casa de Leis (Arquivar); 5) Of. Especial, datado de 
· 27/09/2017, do Sr. Fernando César de Queiroz Morta, solicitando a cessão das dependências desta 
Casa, quarta-feira, dia 18/10/17, das 9h00 ás 12h00, para realização da Convenção Municipal do: 

i Partido Progressista (Autorizado/Arquivar); 6) Balancete Analítico de Controle de Custo da, 
Despesa Empenhada Segundo os Itens das Câmaras Municipal de Piquete, referente ao mês de 
agosto de 2017. 7) Os Requerimentos de nºs 120/17 e 121117, ambos de autoria do Ver. Claudinei 
de Moraes, depois de lidos foram encaminhados para a Ordem do Dia daquela sessão. 8) Parecer nº 
10117, da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização e Parecer nº 34/17, da Comissão de 
Justiça e Redação, ambos datados de 27109/17 e favoráveis pela aprovação do Projeto de Lei 
Ordinária nº 05/17, datado de 07/08/2017, de autoria da Prefeita Municipal de Piquete, que dispõe 
sobre o Plano Plurianual do Município de Piquete para o periodo de 2018 a 2021 e define metas e 

·prioridades da administração pública municipal para o exercício de 2Ól8 (Para a Ordem do Dia); 9) 
! Parecer nº 35/17, datado de 27/09/17, da Comissão de Justiça e Redação, favorável pela aprovação 
do Projeto de Lei Ordinária nº 05/17, datado de 07/08/2017, de autoria da Prefeita Municipal de • 
Piquete, que regula o acesso a informações previsto no inciso :xxxnr do artigo 5º da CF, conforme 
as normas gerais emanadas da lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Para a Ordem do 
Dia); 10) Indicação nº Tt0/17, datado <le 15/09/17, do Ver. Heloiiio, para que seja oficiá.dó 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); 11) Moção nº 75/17, de 25/09/17, do Ver. Santana, 
para que seja oficiado ao 1 º Sh>t PM Otair Antonio de Souza, apresentando-lhe Moção de Aplausos 

, deste Legislativo, pela ocorrência atendida no dia 12 de setembro de 2017, na qual a equipe do 1º 
• Sgt PM de Souza e CB PM Siqueira, do 2º GP/PM da 1ª Cia PM do 23° BPM/I, logrou êxito em 
abordar dois indivíduos em atividades suspeitas, pelo Bairro do Itabaquara, nas proximidades do 
balneário (Mané Bastos), e, no alto da abordagem localizaram um revólver 32, contendo 4 
munições intactas (Para a Ordem do Dia); 12) Moção nº 76/17, de 25/09/17, do Ver. Santana, para 
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'. que seja oficiado ao Sr. Cb PM Zaqueu Siqueira Azarias, apresentando-lhe Moção de Aplausos ' 
i deste Legislativo, pela ocorrência atendida no dia 12 de setembro de 2017, na qual a equipe do 1º i 
! Sgt PM de Souza e CB PM Siqueira, do 2º GP/PM da lª Cia PM do 23º BPM1I, logrou êxito em i 
' abordar dois indivíduos em atividades suspeitas, pelo Bairro do Jtabaquara, nas proximidades do · 
balneário (Mané Bastos), e, no alto da abordagem localizaram um revólver 32, contendo 4 
munições intactas (Para a Ordem do Dia); 12) Moção nº 77/17, de 27/09/17, do Ver. Junhô, para 

. que seja oficiado a Sra. Ivana Andrade Gonçalves, apresentando-lhe Moção de Aplausos deste i 
i Legislativo, pela dedicação e carinho com que realiza o seu trabalho como Servente da Unidade 1 

'Básica de Saúde, há mais de 30 anos (Para a Ordem do Dia); A seguir, 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, de início, cumprimentou os presentes, em especial, o ex-Ver. João 
Inácio dos Santos, os internautas e os ouvintes da Rádio Natureza FM e fez o seguinte 

1 pronunciamento: "Quero parabenizar os nobres Edis desta Casa de Leis pelo Dia do Vereador 1 

i ocorrido na data de ontem, lº de outubro, sendo que a Lei Federal nº 7.212, de 11/07/84, que i 
·instituiu o dia lº de outubro como "Dia Nacional do Vereador". Desejo a todos sucesso nessa 
missão de representante do povo piquetense. Quero agradecer também o povo de Piquete, em 
especial, àqueles que dedicaram a sua confiança em mim há um ano e me elegeram Vereador de 
Piquete_ Eu ab'Tadeço imensamente àqueles que confiaram em mim, àqueles que votaram em mim e 
hoje eu pretendo mostrar o meu trabalho nesta Casa, que não está sendo fácil, está sendo bastante i 

árduo, mas graças a Deus eu estou conseguindo algumas melhorias para a nossa cidade, um 1 

compromisso meu em prol da nossa população. Essa semana eu estava conversando com um colega , 
i reformado da Polícia, aqui na porta ~a Câmara, e na ocasião eu tive ? prazer de receber uma ligação \ 
! do Assessor do Deputado Major Ohmp10 e ele me deu a grata noticia que a Emenda Parlamentar ' 
• por mim solicitada e prometida pelo nobre Deputado no valor de R$ 250.000,00 para ser aplicado 
i na Avenida Tancredo Neves já estava em Brasília e só estavam aguardando a liberação para que a 
! mesma seja enviada ao nosso município e para que as obras necessárias possam ser realizadas na 

1 

referida Avenida. Também vai ser disponibilizada uma verba no valor de R$ 100.000,00 para que, 

1 
seja aplicada no trânsito de nosso município e o tão sonhado vídeo monitoramento. Todos sabem 1 

! das dificuldades que nós estamos enfrentando, não está sendo fácil em virtude da crise financeira ' 
i que o nosso país está atravessando, mas graças a Deus eu tenho certeza que minhas solicitações 
1 . . • . 

i serão atendidas. Quero também adiantar que graças a Deus, com nove meses de mandato, eu 
i consegui duas viaturas novas e completas para a Policia Militar de nossa cidade. As duas viaturas já 
· estão na garagem do Grupamento ao lado do Terminal Rodoviário, eu estive lá neste final de : 
semana e tive o privilégio de tirar essa foto para apresentar aqui hoje aos Senhores Vereadores e ao 1 

público presente, através do aparelho de áudio visual desta Casa de Leis. São duas viaturas 
completas uma Palio Weekend (Fia!) e uma Spin (Chevrolet), no valor de aproximadamente de R$ , 
140.000,00, uma conquista minha junto ao Governo do Estado de São Paulo. As referidas viaturas 1 

só não estão operando ainda porque faltam alguns detalhes no tocante a comunicação, é preciso à ! 
liberação de um laudo do órgão competente, já está sendo providenciado e em breve essas duas i 
viaturas estarão sendo patrulhadas em nosso município. Com relação à situação do banheiro l 
existente no prédio do antigo Mercado Municipal, os funcionários municipais que trabalham no ! 
referido prédio público não tem papel higiênico, eles usam jornal. Urna vergonha, uma situação 
lamentável enfrentada pelos nossos servidores municipais, que além de receber um salário baixo, 
irrisório, eles agora estavam perdendo a dignidade, um absurdo e é só em nossa cidade que a gente 
vê tal situação. Eu espero que o nosso Vice-Prefeito, o Sr. Agnaldo, mais conhecido como Xeroso, 

2 
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ele não pague o preço por tal situação porque só falta a nossa Prefeita culpar alguém e cruzar os 
braços, alegando que da porta para fora da Prefeitura é responsabilidade do Vice-Prefeito, sendo 

1 que isso não é verdade. Eu só espero que a nossa Prefeita, ela haja com um pouco mais de clareza 
: no que ela vem fazendo, não fique se escondendo atrás das coisas. Nosso país está sendo passado a 1 

1, limpo e as pessoas estão cansadas de ver na televisão, só que parece que ela está querendo imitar 1 

Brasília porque sempre ela não tem culpa de nada, o problema não é dela, ela é santo, ela é ' 

1 

boazinha, mas ela está enganando a todos. Ela conseguiu enganar o povo de Piquete, ela conseguiu i 

1

, enganar o povo para se eleger e agora está enganando os Padres. Senhora Prefeita, a Senhora só não i 
, vai conseguir enganar a Deus, isso a Senhora pode ter certeza. Estou indignado porque aqui nesta 1 

· Casa estamos com uma Comissão Processante aguardando um parecer do Poder Judiciário e 11a · 
sessão anterior, eu apresentei um pedido de abertura de nova Comissão Processante, foi aprovado 
pelo Plenário e espero que a Prefeita tenha dignidade, seja transparente com o povo e que ela 
aguente até o final e não jogue a toalha, não jogue a tolha não Donana, vamos até o fim. Vamos · 
mostrar para o povo que realmente a Senhora é idônea, mas pelo amor de Deus não queira me 
culpar, não venha a Senhora na frente do microfone falar que está sendo perseguida, que o meu 

· trabalho foi em vão. Não queira colocar em dúvida a credibilidade do trabalho que eu estou fazendo 1 

porque o meu trabalho é serio e transparente, eu sou honesto e não escondo nada de ninguém. Eu 
saio na rua de cabeça erguida graças a Deus porque venho cumprindo o meu papel de Vereador da 1 

. melhor maneira possível. A Senhora falou na rádio e foi gravado, tenho certeza que a CP vai buscar ! 
i essa gravação porque a Senhora disse na rádio que estava sendo perseguida, que dos nove . 

Vereadores que esta Casa possui seis Vereadores não vão falar com a Senhora, seis não vão pedir 
clemência para a Senhora. Independente se os Vereadores estão indo ou não falar com a Senhora, 
até porque a minha denúncia foi aprovada nesta Casa de Leis por unanimidade, eu acredito e tenho 

, certeza que os componentes deste Legislativo são pessoas decentes, dignas e de caráter, que não vão 
j se vender por mazelas. Eu não sei onde a Prefeita está querendo chegar enganando o povo, ela bate 
i na tecla, ela insiste em falar que o ex-Prefeito Otacílio deixou os referidos prédios abandonados, ou 
· seja, ele construiu os prédios sem projetos de prioridade. Agora, pelo amor de Deus, o Alto da Bela · 
Vista não é prioridade? Ali é um bairro carente, as pessoas que moram ali utilizavam diariamente 
daquele Posto de Saúde, a Escola que hoje não funciona está sendo ocupada por uma família que 

' ficou desabrigada, sendo que muitas crianças estudavam ali sim. Agora a Prefeita está alegando que 
é inverdade o que eu constatei e apresentei na minha denúncia? Prefeíta toma vergonha na cara, 
porque a Senhora gastou R$ 478.000,00 na reforma do Clube Elefante Branco? Porque a Senhora 
gastou R$ 72.000,00 para maquiar o prédio do antigo Cinema e fechou aquele prédio? A Senhora 
não lcm vergonha na '"u"" i1Ünla vem falar que eu estou sendo perseguidor, que a minha denúncia 

i não tem fundamento? Espero que a Senhora coloque a cabeça no travesseiro e reflita melhor a 
1 respeito do que a Senhora está fàlando. A Senhora disse na rádio que a Senhora teve l!Itia herança 
! maldita, só se foi da Senhora mesmo, meça mais as suas palavras porque a Senhora foi reeleita, 
quem foi o maldito que passou para a Senhora essa Administração foi a Senhora mesmo. Agora a 
Senhora quer alegar que não tem dinheiro para nada, como a gente está cansado de ler nas respostas 
dos nossos requerimentos, que não tem dinheiro, que na medida do possível vai resolver. Agora a 
Senhora querer culpar o Comando da Polícia Militar e tirar das suas costas, querer empurrar para o 
Comando da Polícia Militar, esses são prédios públicos e não compete a Polícia Militar fazer a 
vigilância dos mesmos. Toma vergonha na cara Senhora Prefeita, porque a Senhora tirou os guardas 
municipais do período noturno e colocou todo mundo à toa lá na Prefeitura? Pra que? Agora a 

1 Senhora vem dizer que não tem dinheiro, mas a Senhora bate no peito e diz que pagou as dívidas do 
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1 ex-Prefeito Otacílio, não é9 O ex-Prefeito Otacílio ele trouxe para Piquete a Empresa ICE, ele abriu 
1 mão da garagem da Prefeitura, o antigo Barracão, para ceder a referida Empresa, que hoje dá 
, emprego para vários jovens de nossa cidade, muitos deles pai de família, que estão tendo a 
\ oportunidade de viajar para fora do Brasil para realizar os seus trabalhos e serem profissionais 
' di!,'IlOS e capacitados. A Senhora impediu que empresários viessem para a nossa cidade e se 
instalassem lá na antiga fábrica da J. Armando porque a Senhora disse que precisava legar a 
garagem da Prefeitura para o referido local e, até a presente data nada foi feito, aquele local está lá 
se deteriorando, abandonado. Hoje se comenta na cidade a possibilidade da instalação do 

1 Supermercado Produtor em nosso município porque a Senhora não fala a verdade? Porque a 1 

1 Senhora não é transparente? Porque vem com desculpas? Porque inventam as coisas? Senhores : 
, Vereadores, o pior de tudo é que ainda tem pessoas seguidoras dessa mulher, que ainda tem a 1 

' 
1 discrepância, a cara de pau de proteger, de querer defender essa mulher. Pelo amor de Deus, essa ', 
' 1 

1 mulher está trazendo um atraso irreparável para o nosso município, ela está acabando com a nossa ' 
, cidade, a cidade está se afundando. É visível esse descaso, as ruas de nossa cidade estão cheias de 
1 buracos e aí acha melhor culpar a Administração anterior, dizer que era herança maldita, alegando 
' ainda que não tinha dinheiro. Prefeita, eu gostaria que a Senhora procurasse o Tribunal de Contas e 

I
• falasse para o Sr. Rossi essa palavra, ai a Senhora iria ouvir dele o que nós ouvimos, ou seja, se a 

1 

. Senhora não tem condições de Administrar entrega o bastão. Eu só espero que a Senhora vá até o 1 

, fim, que a Senhora aguente até o fim, não jogue a toalha no meio do caminho não. Se a Senhora ! 
: acha que a minha denúncia é evasiva, a Senhora está dando é sorte até agora. Outro ponto que me 
chamou bastante atenção ontem, como Militar que sou, foi àquela bandeira do nosso país que fica 
em cima do Pórtico ali na Praça Duque de Caxias, toda rasgada, que vergonha. Coronel Eleazar se a 
responsabilidade é do Senhor providencie uma bandeira nova, agora se a responsabilidade é da j 

i Prefeita, ela tem a obrigação de chamar o Exército Brasileiro para recolher aquela bandeira para ser i 
1 incinerada. Que falta de patriotismo, que indecência, isso só acontece em Piquete. Eu me sinto : 
envergonhado, os Senhores me perdoem, mas é lamentável o que ela está falando. Para finalizar i 
quero dizer a Prefeita que quando eu fui eleito eu não fiz promessas aos meus eleitores, eu assumi o \ 
compromisso de ocupar a cadeira de Vereador e fazer um trabalho sério, honesto e transparente e é 

i o que venho fazendo até o momento. Pode ter certeza que eu jamais irei me vender com 
1 conversinhas, promessas, pois eu tenho caráter, eu tenho berço, eu tenho dignidade, sou o filho 
caçula, tenho três innãos, sou de família pobre, estudei com dificuldade, prestei concurso público e , 

1 

graças a Deus eu consegui me apresentar, mas antes de entrar na vida pública, eu servi as Forças 1 

Armadas, logo em seguida fui trabalhar na IMBEL, assim que saí da IMBEL, eu me ingressei na ' 
. Polícia Militar e graças a Deus eu me aposentei com dil:,'Ilidade, honestidade. Eu carrego o nome do 
i meu pai com muito orgulho e eu jamais vou deixar quem quer que seja que sonhe em jogar isso na 
1 lama. Então, não espere que eu vá ao Gabinete, que eu vá à Prefeitura, que fique com nhê, nhê, ilhé, 
, porque comigo não tem conversa. Eu sou homem suficiente, eu graças a Deus nesses trinta anos 
dentro da Polícia Militar eu sempre gostei de desafios e eu venci todos. Então, não vai ser ninguém 1 

que vai fazer com que eu volte atrás no meu pensamento. Quero comunicar também que foi enviado ! 
i um Oficio de minha autoria a Deputada Poliana Gama, no dia 25/07/2017, pois nosso município 
) será contemplado com uma verba no valor de R$ 143.000,00 para a aquisição de um veículo tipo i 
Van e de equipamentos de informática. Agora se tem alguém questionando o meu trabalho ou se ' 
tem alguém duvidando do que eu sou capaz de fazer, eu graças a Deus estou trabalhando com , 
honestidade e transparência, eu não preciso esconder nada de quem quer que seja e nem me 1 

esconder atrás de ninguém e eu jamais me venderei porque eu fui eleito para este pleito e se Deus ' 
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j quiser, se Deus permitir que eu chegue até o final do meu mandato, quero chegar em 2020 de 
1 cabeça erguida e orgulhoso do meu dever cumprido, que o povo da minha cidade, que é um povo 
· humilde, carente vai ser atendido. O Ver. Santana teceu outros comentários sobre o assunto e 
desafiou os seguidores da Prefeita para que viessem conversar com ele na Câmara para que juntos 
pudessem constatar de perto tudo o que foi apresentado na sua denúncia, pois era fácil para quem 
estava na zona de conforte duvidar, mas uma realidade para quem precisava do serviço e não tinha. 
O Ver. Santana agradeceu a atenção de todos e encerrou as suas palavras. A seguir, o Ver. Santana 
assumiu a Presidência e solicitou a Sra. 1 ª Secretária que chamasse o próximo Vereador inscrito. 
Inscrito para falar, o Ver. Christian cumprimentou os presentes, em especial, o seu amigo Valderez, 
os intemautas e os ouvintes da Rádio Natureza FM e fez o seguinte pronunciamento: "Como todos 
sabem não sou muito de usar esta Tribuna, não sou muito de teoria, sou mais a prática, então, quero 
comentar aqui hoje, que ontem eu fui até a Cruzeiro levar alguns garotos da Escolinha do Sabará 
para participarem de um campeonato e fiquei bastante surpresa com a organização e o apoio que a 

• Prefeitura daquela cidade dá aos garotos do município que praticam algum tipo de esporte. Fiquei 
i cerca de meia hora conversando com o Juiz Profissional Paulo César de Oliveira, o qual me elogiou 
1 muito o meu trabalho, o trabalho que eu venho fazendo com os garotos de Piquete e me perguntou 
' sobre o esporte em Piquete, se tem ajuda da Prefeitura Municipal. Fiquei bastante envergonhado, 
mas disse que infelizmente não tínhamos qualquer apoio do Poder Executivo, até a presente data 
não aconteceu nenhum campeonato, nenhum torneio, sendo que no passado não era assim. Três dias · 
atrás, eu estava trabalhando à noite na IMRRL. e na saída do serviço um companheiro meu de 
trabalho me passou mais wn fato lamentável. No dia 25 de setembro, sua esposa Aline Aparecida 

'Gomes tinha uma cirurgia marcada e foi muito dificil conseguir marcar essa cirurgia. Foi passado 
para ele que a ambulância do hospital passaria em sua residência por volta das oito horas para pegar 
a sua esposa. Segundo esse seu colega deu oito horas nada, deu oito e meia eles ligaram para o 
hospital e lhe disseram que a ambulância logo chegaria, mas nada, quando deu nove horas ligaram · 
novamente para o hospital e lhe disseram que, infelizmente, o motorista da ambulância não achou a · 
casa dele e não podendo esperar mais foi embora. É lamentàvel o fato ocorrido porque é muito 
difícil conseguir marcar uma cirurgia, aí você vai faz tudo o que tem que fazer, consegue marcar a 
cirurgia e no dia marcado o motorista da ambulância simplesmente não acha a sua casa e vai sem 
você, brincadeira. Um absurdo, quando agora vão marcar outra data, a esposa do meu colega está • 
com problemas, precisa urgente fazer a cirurgia, agora sabe lá quando vão marcar essa cirurgia, é 
realmente um absurdo. Quero ainda parabenizar todas as pessoas que direta e indiretamente ajudou 
para o êxito da festa do nosso Padroeiro São Miguel, em especial, o Padre Fernando. Eu participei . 
da Missa Solene no dia 29 e foi com certeza wna festa religiosa bem bonita. Quero parabenizar , 
também os meus companheiros de Plenário pelo Dia Nacional do Vereador, ocorrido no dia de · 
ontem. Quero infonnar também que a nossa Escolinha de Futebol está gerando frütos, inuitas 
crianças comparecendo, nessa semana vamos às escolas convidar mais crianças, estamos fazendo 
um trabalho de educação com essas crianças, os pais dessas crianças estão gostando muito e como 
estávamos tendo problemas com condução para levar essas crianças, decidimos que vamos levar 
nos nossos carros mesmo. Infelizmente, sem apoio do Poder Executivo, a gente faz o que pode o 
que está ao nosso alcance, mas graças a Deus tem dado certo, os pais das crianças têm colaborado e , 
no final tudo dá certo. Obrigado pela atenção e boa noite a todos. Inscrita para falar, a Ver". Malu 
passou a !ª Secretaria ao 2° Secretário e, de início, cumprimentou os presentes, em especial, o ex- · 
Ver. Moita e o seu companheiro de partido Rafael, os internautas e os ouvintes da Rádio Natureza 
FM e fez o seguinte pronunciamento: ''Quero deixar registrado aqui a minha participação 
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juntamente com o ex-Vereador Moita no Encontro Regional do PIB que foi realizado no dia 30 de 
setembro, sábado passado, na cidade de Lorena. Esse encontro foi liderado pelo Deputado Campos 
Machado e ele trouxe uma campanha muito bacana em relação a desaprovação da liberação da • 

'maconha e da cocaína. Foi um evento muito positivo, contou a presença de várias lideranças da 
nossa região, inclusive, do ex-Ver. Moita como eu já disse e do Sr. Joaquim Alves Júnior, 
Presidente do PTB de nossa cidade. Como todos sabem, foi aberta uma Comissão Especial de 
Inquérito contra a Empresa VIVO e, como Presidente da mesmo, quero infonnar a todos que 

. estamos trabalhando para que possamos chegar a um parecer final bastante coerente. Iremos fazer 
uma Audiência Pública com os responsáveis técnicos pela Empresa e com outros técnicos da área 
de telefonia e internet banda larga para que eles possam nos passar alguns detalhes sobre o assunto, ; 
iremos oficiar ao Ministério Público para saber sobre o andamento do Inquérito Civil aberto contra 
a referida empresa. Iremos ainda disponibilizar no site da Càmara alguns detalhes sobre o trabalho 
da referida CEI e disponibilizar também um e-mail para que os usuários possam entrar em contato 
ajudando a Comissão porque é de extrema importância para que as pessoas possam tirar print ou . 
imprimindo a velocidade da sua internet., trazendo junto uma conta de telefone que comprove a ; 
velocidade que foi contratada. É muito importante que a população ajude, participe, apresente os · 
referidos documentos só assim teremos êxito nessa CEI. Quero pedir ao proprietário do 
Supermercado Produtor que seria aberto em Piquete que publique uma nota de esclarecimento a 
nossa população sobre a não abertura do referido supermercado em nossa cidade e também a nossa 
Prefeita que esclareça melhor a respeito do assunto. Em aparte, o Ver. Prof Doni disse que esteve 
no Gabinete da Prefeita juntamente com o Ver. Christian na terça-feira passada conversando sobre o 
assunto e ela deixou claro que os dois proprietários tinham brigado e eles fizeram um levantamento 
na cidade e viram que não era viável a abertura do referido supermercado em nossa cidade. O 
aparteante disse ainda que esteve na cidade de Cruzeiro e conversou com o Gerente Geral do 
Supennercado Produtor, porém, infelizmente, ele não pode passar nenhuma explicação sobre o fato 
ocorrido. O Ver. Doni disse também que comentou sobre a briga entre os proprietários e o referido 
Gerente disse que houve realmente uma briga, mas não entrou em detalhes e nem quis passar quem 
eram os donos e os seus telefones para que ele pudesse entrar em contato com os mesmos. Disse 
que quando esteve na Prefeitura também pediu o telefone desses empresários e ela também não deu · 
nenhum telefone. O Ver. Doni disse que iria procurar o Sr. Glauber proprietário do prédio onde 
seria instalado o Supermercado e tentar saber do mesmo o que realmente aconteceu e se ele tinha o 
telefone dos referidos empresários para que pudesse entrar em contato com os mesmos. 
Continuando o seu discurso, a Ver" Malu disse: "A meu ver essa história está mal contada, cada um 
fala uma coisa e a população merece uma explicação, pois são os nossos munícipes as pessoas mais 
interessadas no assunto, pois a instalação do referido Supermercado iria gerar vários empregos na i 
cidade e com a concorrência é ó povo que sai ganhando. Em aparte, o Ver. Doni teceu outros 
comentários sobre o assunto e disse que o povo estava falando pela cidade que a Prefeita não deixou 
o Supermercado instalar em Piquete, que o Vice-Prefeito boicotou a vinda do referido 

• Supermercado, sendo que aquelas eram as informações que tinham sobre o assunto. A Ver" Malu 
agradeceu o Ver. Doni pelos esclarecimentos e disse: "Para encerrar quero agradecer hoje aqui 
nesta Tribuna, pois já agradeci pelo facebook, a nossa amiga Senhora Lúcia Seraphim pela 
homenagem feita ontem aos Vereadores desta Casa de Leis pela passagem do Dia Nacional do 
Vereador. Agradeço de coração e espero que a Senhora continue sempre sendo essa pessoa tão 
agradável e participativa nos trabalhos deste Legislativo. Parabenizo também os meus 

1

1 
companheiros de Plenário pelo Dia Nacional do Vereador ocorrido ontem e quero deixar registrado 

i 
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! que hoje faz um ano que nós fomos eleitos. Obrigado a todos pela atenção e uma boa noite". 1 

Inscrito para falar, o Ver. Heloizio, de início, cumprimentou os presentes, em especial, os j 

intemautas e os ouvintes da Rádio Natureza FM e fez o seguinte pronunciamento: "Quero agradecer i 
a Prefeita pela limpeza realizada na estrada que dá acesso ao bairro dos Marins. Criticamos quando 
preciso e elogiamos quando merece e foi feito a limpeza na beirada do asfalto, cortaram os matos e 
a visibilidade da estrada ficou bem melhor. Fiz também vários Requerimentos pedindo a colocação 
de tampas nos bueiros existentes naquela estrada, sendo que o Sr. Paulo Nóia antes de morrer me , 

' disse que as referidas tampas já estavam sendo feitas, porém, infelizmente, até hoje os bueiros estão 
1 sem tampas, vários animais já caíram dentro dos bueiros e durante a noite é um perigo para quem 
1 anda a pé por aquela estrada. São coisas pequenas, fáceis de resolver, é isso que eu peço e espero 
que a Prefeita olhe com mais carinho para o meu bairro. Durante esse ano já fiz cerca de dez 
mutirões de limpeza nas estradas que dão acesso ao bairro dos Marins e agradeço de todo o meu 
coração todas as pessoas que ajudaram nesses mutirões. Quero aproveitar a oportunidade e convidar 

i todos os meus colegas Vereadores para tomar um café na minha casa e constatar de perto o 
1
1 
belíssimo trabalho que nós realizamos na estrada que dá acesso a minha residência. Quero que fique 

' registrado em ata que os moradores do bairro dos Marins não vão ter mais problemas para chegar às 
; suas casas porque 6'11lças a Deus e as pessoas que ajudaram no mutirão, as estradas foram 
1 arrumadas, estão boas e os carros estão chegando às residências sem problemas. Foi feito um 
1 serviço que era obrigação do Poder Executivo fazer, mas os moradores, a minha família, pessoas de 
! Piquete que compraram lote lá, todos se uniram, ajudaram, pegaram no batente e graças a Deus 
conseguimos melhor um pouco aquela estrada. Mas era compromisso da Prefeita, porque na 
Administração anterior, quando a Prefeita teve um problema aqui na Càmara, um dia a Prefeita foi 
lá na minha casa, e no dia caía uma garoinha fina, ela foi lá conversar sobre a Comissão Processante 

, aberta contra ela. Antes de chegar à minha casa, ela me ligou e me pediu que fosse até o local onde 
j ela estava parada para que pudessem conversar. Então disse a ela que eu tinha acabado de chegar na 
! minha casa e que era para ela subir e tomar um café com a minha família. A Prefeita me respondeu 
, que não ia porque o carro dela não conseguia subir o morro. Então desci, fui até a casa do meu 
J irmão e lá nós conversamos e eu disse para a Prefeita que ela não subiu até a minha casa porque o 
) acesso, a estrada estava ruim. Então, era aquilo o que eu sempre pedia em meus requerimentos, 
arrumar a estrada para que os moradores pudessem chegar até as suas residências sem problemas, . 
nada mais. Perguntei ainda porque ela não subiu a pé até a minha casa? Ela me respondeu que tinha i 
64 anos e não aguentava. Eu respondi para a Prefeita que a maioria dos moradores dali eram idosos, ! 
inclusive a minha mãe tinha 71 anos e fazia aquele trajeto muitas vezes na semana porque se o carro , 
não sobe, para chegar em "ª'ª 'ó a pé. Mas graças a Deus, graças às pessoas que ajudaram, aos 
meus familiares, minha mãe e outros idosos não vão mais precisar subir a pé, foi feito um serviço de 
qualidade na estrada, não precisamos de ehgéfiheiro, ífias cjue ficou bom ficou. Vôü convidàf a 
Prefeita e o Engenheiro da Prefeitura para fazer uma visita no meu bairro e ver o serviço que . 

! realizamos lá. Sempre disse aqui nesta Tribuna, na política tem que ter boa vontade, caso contrário 
i nada vai para frente. Tenho feito vários requerimentos pedindo os maquinários para manter as 
, estradas arrumadas, mas sempre respondem que não tem motorista. Não tem motorista porque o 
único motorista capacitado para dirigir a Patrol é o Savinho e é só ele que a Prefeita escala para 
viajar. Tem outros motoristas que a Prefeita poderia escolher para ir a São Paulo, mas ela só escolhe 

· o Savinho e ai não tem quem dirija a Patrol. Cerca de dois meses atrás, eu fiz um convite, depois 
que a Secretária de Agricultura esteve nesta Casa e ela foi até o meu bairro com o motorista 
Savinho e eu mostrei para ela os lugares mais críticos que precisavam ser arrumados com urgência. 
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1
: O que aconteceu? A Prefeitura mandou passar a máquina no terreno do Pastor Vilas Boas só que o 
': Pastor não queria que passasse a maquina lá. Um dia conversando com a Prefeita ela me disse que o 
i Pastor tinha brigado com ela porque não era para a máquina passar no terreno dele. Então, vocês 
' estão vendo como são as coisas? Estou cansado de pedir para passar a máquina lá no Guiné, no 
Geraldo Ferreira, no meu cunhado e até hoje nada fizeram. Eu falo do sofrimento dos moradores 
dos Marins, que o acesso ao meu bairro é ruim, mas os moradores do Meia Lua também sofrem 
bastante porque aquela estrada está um abandono só, a Prefeitura abandonou completamente aquela 

, estrada. Lá no Meia Lua moram dezenove famílias, e na semana passada, conversei com o Sr. 
1 Ezequiel, um policial aposentado, convidei ele para ir até a minha casa tomar um café e ver o 
serviço que nós fize1nos, do jeito que nós fizemos, para que os moradores lá do Meia Lua pudessem 

1 

fazer também nas áreas mais dificeis. Eu sempre alertei a Prefeita sobre a necessidade de arrumar as 1 

estradas na época da seca, levar os cascalhos, o saibro, deixar de jeito para quando precisar já está lá ' 
, fácil de jogar nas estradas. Agora, depois que o período da chuva chegar, se os serviços não foram : 
\ feitos, aí a coisa complica, fica mais dificil. pois não consegue mais passar a máquina. Outra coisa 1 

' tem um Senhor que mora perto da Igreja do bairro São José, ele veio até o Gabinete da Prefeita e : 
i falou que a fossa da casa dele estava vazando perto da minha de água, outra pessoa lá do Sítio 1 

' Esperança, perto do bambual, também veio até o Gabinete da Prefeita falar sobre a fossa da casa 
1 

dela e, infelizmente, nada foi feito. Isso é obrigação do Poder Público, responsabilidade da • 
Prefeitura fazer a coleta das fossas, não pode deixar essas pessoas com as fossas vazando. Pedi há i 
quatro meses a colocação de um bicicletário na Rodoviária e até agora nada. O Ver. Heloizio teceu 1 

outros comentários sobre o assunto e disse que a pessoa só dava valor quando ela vivia o problema, i 
1 quando a pessoa sofria por falta desse ou daquele serviço e encerrou as suas palavras. Inscrito para 1 

i falar, o Ver. Claudinei, de início, cumprimentou os presentes, em especial, os internautas e os ' 
, ouvintes da Rádio Natureza FM e fez o seguinte pronunciamento: "Quero parabenizar o Ver. l 
! Heloizio pela sua luta em prol do seu bairro, o bairro dos Marins, em prol das estradas rurais, 1 

sabemos o sofrimento enfrentado pelos moradores principalmente em época de chuva, pois o asfalto . 
! chega apenas até a vila. Em aparte, o Ver. Santana teceu pequeno comentário sobre o assunto e i 
i disse que tanto o asfalto da estrada dos Marins como o asfalto da Avenida 15 de Março estão 1 

, afundando, tendo comentado ainda sobre a cratera que se formou em frente a sua residência, sendo i 

1 que estava sendo bastante cobrado, mas não iria reivindicar o conserto do mesmo. A minha 1 

1 preocupação é no sentido da Prefeita, como ela faz o que bem entende, entender que o serviço que ' 
foi realizado pelos moradores através de mutirão, não está de acordo e por fora tudo o que eles 1 

fizeram com recursos próprios. É uma situação bastante complicada, a gente não sabe o que pode '! 

acontecer, mas espero que os moradores aproveitem os melhoramentos feitos e continuem se 

1 empenhando para melhorar cada dia mais. Com relação a CEI da VIVO, sugiro aos componentes da 
! mesma que utilize!ll a resposta que veio referente ao questionamento que eu fiz, documento este que 
. se encontra nos arquivos da Casa e o principal, foquem na falta de investimentos, pois esse é o 
1 principal fator dos problemas causados tanta na área da internet como para as linhas fixas. Sem 1 

1 investimento fica di fiei! obter um bom resultado, sem investimentos os aparelhos ficam ! 
i ultrapassados, obsoletos e ai os problemas aparecem com bastante frequência. Eles precisam ' 
1 investir para melhorar o sinal da internet na cidade, para colocar a internet onde ainda não chega ou i 
· o sinal não pega bem. Agora é um trabalho da Comissão sim é, mas a meu ver porque o Executivo i 

i já não cobrou melhorias antes, a cidade inteira está reclamando do sinal da internet da VIVO. E a 1 

! referida empresa usa o solo, o espaço aéreo e não paga nada pela utilização e nem mesmo dá um 1 

! atendimento adequado que a população tanto merece. Então, vamos aguardar os resultados do ' 
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. trabalho da referida CEI e tudo que for feito para melhor o sinal para a população é bem vindo .. 
' Com relação às viaturas novas da Polícia Militar Senhor Presidente não tem como doar uma para a · 
Polícia Civil, porque a gente que ainda está na ativa fica dificil conseguir uma viatura nova. Quem 
sabe, Senhor Presidente, Vossa Excelência pedindo consegue uma viatura nova para a Polícia Civil, 
olha, vai ser muito bem vinda. Em aparte, o Ver. Santana disse que estava tentando marcar uma 
audiência com o Governador Geraldo Alckmin justamente para pedir uma viatura para a Polícia 
Civil de nossa cidade. Continuando o seu discurso o Ver. Claudinei disse: "Na gestão passada, foi 
entregue na cidade de Potim várias viaturas para as cidades da seccional, apenas Piquete não foi 
contemplada. Na ocasião eu perguntei por que o nosso município não foi contemplado? Aí me 
responderam que a Prefeita não pediu. A Polícia Civil está com as viaturas ruins e a nossa cidade só 
ficou com a Land Rover porque na época eu lib'llei para o Ver. Hugo que estava em São Paulo e 
como ele acostwnava levar folhas timbradas da Câmara assim que falei para ele que a referida 
viatura seria levada para outro município, ele voltou porque jà estava vindo embora para Piquete, e 
protocolou um oficio pedindo a referida viatura e dias depois a Land Rover veio para o nosso . 
município. É uma viatura antiga, pesada e de dificil manutenção. E é bom que fique registrado na ! 
naquela época teve um cidadão que quis ser o pai da criança e a verdade é que se o Ver. Hugo não · 
tivesse voltado e protocolado o Oficio, Piquete não teria recebido a referida viatura. As palavras da 
Prefeita na entrevista que ela deu na rádio, eu não sei se foi a Prefeita que falou ali na hora ou se foi 
a ditadora que falou ali na hora. As palavras ditas por ela são importantíssimas para a CEI, ela 
confirma na ocasião que não està cuidando mesmo dos referidos prédios por ser uma herança 
maldita, palavras ditas pela Prefeita na entrevista que ela deu na rádio. Espero que a CP consiga a 
gravação na íntegra para anexar no processo. Agora se acha que o Posto de Saúde e a Escolinha do 
Alto da Bela Vista por critérios, que hoje não são viàveis, não estão fimcionando porque atende 
poucas pessoas, até concordo em parte, mas abandonar os referidos prédios isso jamais ela poderia 
fazer. Usar a escola como casa para famílias desabrigadas, isso é tirar a dignidade das pessoas, é 
usar como desculpa para não conservar os referidos prédios. A Prefeita sabia dos problemas do 
nosso município e mesmo assim quis ser reeleita, então, agora não tem desculpas, é preciso resolver 
os problemas que ela mesma não resolveu em quatro anos, no mandato anterior. Senhora Prefeita 
aqueles prédios podem ser utilizados para vàrias modalidades da àrea da educação, mas a Senhora • 
prefere assumir que os abandonou porque foi herança maldita, é um absurdo ouvir isso". Em aparte, 
o Ver. Santana disse que o maior absurdo foi a Prefeita atribuir a responsabilidade para a Polícia 
militar, acrescentando que a Polícia Militar não tinha que cuidar de prédios municipais, isso era 
obrigação do Poder Executivo. Continuando o seu discurso, o Ver. Claudinei disse: "Infelizmente, 
para tudo a Prefeita tem que achar uma desculpa e a mais usada é que a Prefeilum não tem dinheiro. 
É não tem dinheiro só para determinadas coisas, mas fazer o Carnaval ela fez, enquanto os Prefeitos 

· da região cáncelàtàili às festàs Càrrtàlavescas devido à êrise do nosso país, éla gâslou recursos i 
1 

próprios e fez o Carnaval. Ela fez também com recursos próprios a Festa do Peão, uma festa que eu ; 
adoro, mas diante da situação enfrentada pelos nossos munícipes, eu preferia que o dinheiro fosse • 
usado para resolver as prioridades. Essa Festa do Peão não arrecada nada, a Prefeitura só gasta e , 
diante das dificuldades do nosso município, era preferível ela fazer uma festa mais simples, com · 
shows regionais e gastar menos ou ainda não fazer a festa e aplicar o dinheiro nas prioridades. O 
prédio da antiga Fábrica de Plástico agora é responsabilidade da Prefeitura, foi publicado no Diàrio 

, Oficial, então não dà para entender, os prédios que jà são da Prefeitura estão abandonados, caindo 
· aos pedaços porque a Prefeitura não tem dinheiro e a Prefeita ainda arruma outros prédios para o 
1 município cuidar? Ou melhor, para deixar abandonado? Com relação à resposta da Prefeita sobre a 
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Indicação apresentada pelo nobre Ver. Rodrigo referente ao projeto de lei do CONTUR e FONTUR 
eu fiquei bastante preocupado com a resposta dela e peço ao nobre Vereador Rodrigo que 
acompanhe o projeto que a Prefeita disse que vai encaminhar a esta Casa de Leis e fique bem 
atento, pois precisamos ficar espertos para não aprovar de qualquer jeito. Com relação à Saúde, 
tomei conhecimento agora no final da tarde, e espero que não seja verdade, ou seja, tempos atrás a , 
Prefeitura fez um processo seletivo temporário para a Saúde da Família, por três meses, terminado 
esse prazo prorrogaram por mais um mês, sendo que estava sendo questionado baseado em que foi 
feita a referida prorrogação. Eu não vou poder verificar in loco sobre o assunto amanhã, mas se 
algum Vereador puder ir verificar a respeito eu agradeço. Outra informação que me chegou é que 
amanhã às l 4h a OS Pró Vida estará fazendo uma análise de currículo para contratação temporária. 
Quanto a isso não tem nada de mais, o problema é que ninguém de Piquete tem conhecimento, as 

• Enfermeiras de Piquete não tem conhecimento da referida contratação, sendo que tem Enfermeira 
de Lorena que vai vir amanhã trazer o seu currículo para ser analisado, como é que pode isso? 
Então, o que está acontecendo? Eles estão simplesmente usando o nosso município para dar 
emprego para as pessoas de fora. Espero que se for para contratar que contrate tanto as pessoas de 
fora como as pessoas de nossa cidade, emprego é sempre bem vindo, mas deixar os nossos f 

I profissionais de fora isso eu não posso concordar. Não vou admitir que aconteça essa seleção e . 
, contratem apenas gente de fora. Não tenho nada contra as pessoas de fora, aos profissionais de j 

! outras cidades, mas não posso concordar com tal medida, uma vez que as pessoas de nossa cidade, ! 
i os profissionais da área de nossa cidade não foram informadas sobre a referida contratação. Acho · 
que tanto o Secretário Municipal de Saúde, como a Prefeita e o servidor responsável pelo RH do 
Município devem fiscalizar tal procedimento, pois a OS é contratada pela Prefeitura de Piquete e o 
município deve estar interado do assunto para evitar problemas futuros. Em aparte, o Ver. Santana 
disse que recebeu uma ligação naquele dia sobre o assunto, tentou falar com o Secretário Municipal 
de Saúde e não conseguiu falar com ele, ligou para o Sr. Mário César Boró, representante da OS Pró 
Vida e ele lhe confirmou sobre a reunião que teriam no dia seguinte para análise de currículos, 
porém, seria somente para o cargo de Enfermeiro Padrão. Disse ainda que a pessoa que ligou 

. comentando sobre o assunto disse também que a seleção seria apenas para as pessoas de fora já , 
indicadas, não tinha nenhuma de Piquete, acrescentando ainda que essa pessoa lhe cobrou dizendo 
que o fato do Supermercado Produtor não vir para Piquete foi porque não tinha ninguém indicado 
pela Prefeita, conforme foi no Posto de Gasoiina? O aparteante disse ainda que ficava no ar aquela 

1 
pergunta, mas a população aguardava uma resposta. O Ver. Claudinei teceu outros comentários · 
sobre o assunto e disse que aquele fato era prova que a nossa cidade estava sem comando. Disse • 
ainda esperar que a Prefeita parasse de dizer que ela estava sendo perseguida pelos Vereadores e 
que os Vereadores eram maldosos. Finalizando a sua explanação, com relação a não instalação do 
Supénhercado Produtor em Piquete, o Ver. Claudinei disse achat que nem o Propfietãrio do 
Supermercado, nem o proprietário do local e nem mesmo a Prefeitura daria a resposta verdadeira 
sobre o assunto, infelizmente, era um fato que ficaria sem resposta. O Ver. Claudinei encerrou as 
suas palavras agradecendo a atenção de todos. Como não houvesse mais nenhum Edil inscrito para 

. falar naquela noite, o Sr. Presidente, Ver. Santana suspendeu a sessão por quinze minutos. A seguir, 
decorrido o tempo regimental o Sr. Presidente reabriu a sessão e pediu a Ver'. Malu, Iª Secretária 
que fizesse a leitura dos documentos constantes da Ordem do Dia, a saber: 1) Parecer nº 10/17, da 
Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização e Parecer nº 34/17, da Comissão de Justiça e 

•Redação, ambos datados de 27/09/17 e favoráveis pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 
'05!17, datado de 07/08/2017, de autoria da Prefeita Municipal de Piquete, que dispõe sobre o Plano 
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Plurianual do Município de Piquete para o período de 2018 a 2021 e define metas e prioridades da t 

administração pública municipal para o exercício de 2018. 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 35/17, datado de 27/09/17, da Comissão de Justiça e Redação, 
favoritvel pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 05íl7, datado de 07/08/2017, de autoria da 
Prefeita Municipal de Piquete, que regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do i 

: artigo 5° da CF, conforme as normas gerais emanadas da lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro' 
de 2011. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi 
colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 3) Requerimento nº 120/17, 
datado de 25/09/2017, do Ver. Claudinei Moraes, para que seja oficiado a Prefeita Municipal de 

, Piquete, para que seja oficiado a Prefeita Municipal de Piquete, para que informe sobre a 
·, possibilidade do Executivo Municipal entrar em entendimento com a Direção da IMBEL, ' 
objetivando a transferência da área da piscina da IMBEL e respectivos anexos, campo e pista d 
corrida para o município, objetivando criar uma piscina e uma área destinada a prática esportiva. 
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 121/17, datado de 1 

25/09/2017, do Ver. Claudinei Moraes, para que seja oficiado a Prefeita Municipal de Piquete, para! 
que seja oficiado ao Chefe da Fábrica Presidente Vargas-IMBEL-Piquete-SP, solicitando-lhe 
informações sobre a possibilidade de transferência para o patrimônio municipal ou mediante outro 
instrumento juridico hábil, do prédio em que está localizado a piscina da IMBEL e respectivos 
anexos, com o campo de futebol e piscina de corrida. Como não houvesse quem desejasse falar 
sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por 
unanimidade. 5) Moção nº 75/17, de 25/09/17, do Ver. Santana, para que seja oficiado ao 1° Sgt PM · 
Otair AntonioO de Souza, apresentando-lhe Moção de Aplausos deste Legislativo, pela ocorrência 
atendida no dia 12 de setembro de 2017, na qual a equipe do 1º Sgt PM de Souza e CB PM 
Siqueira, do 2° GP/PM da Iª Cia PM do 23º BPM/T, logrou êxito em abordar dois indivíduos em 
atividades suspeitas, pelo Bairro do Itabaquara, nas proximidades do balneário (Mané Bastos), e, no 
alto da abordagem localizaram um revólver 32, contendo quatro munições intactas_ Como não , 
houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação 
e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 6) Moção nº 76/17, de 25/09/17, do Ver. Santana, para 
que seja oficiado ao Sr. Cb PM Zaqueu Siqueira Azarias, apresentando-lhe Moção de Aplausos 

i deste Legislativo, pela ocorrência atendida no dia 12 de setembro de 2017, na qual a equipe do 1° 
• Sgt PM de Souza e CB PM Siqueira, do 2º GP/PM da lª Cia PM do 23º BPM/l, logrou êxito em 
abordar dois indivíduos em atividades suspeitas, pelo Bairro do Itabaquara, nas proximidades do 
balneário (Mané Bastos), e, no alto da abordagem localizaram um revólver 32, contendo 4 
munições intactas. Comó não houvesse quem desejasse falar Sóbte a referida jltójióSitufà, a mesma 
foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 7) Moção nº 77/17, de 
27/09/17, do Ver. Junhô, para que seja oficiado a Sra. Ivana Andrade Gonçalves, apresentando-lhe 
Moção de Aplausos deste Legislativo, pela dedicação e carinho com que realiza o seu trabalho 
como Servente da Unidade Básica de Saúde, há mais de 30 anos. 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, 02 de outubro de 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PIQUETE Presi!e 
Ata da 19ª Sessão ORDINÁRIA Realizada em 02/10/2017 FI n.º < 

2017. Centésimo nonagésimo quinto (195º) ano da Independência, centésimo vigésimo oitavo 
( 128º) ano da República e centésimo vigésimo sexto (126°) ano da Emancipação Político
Administrativa de Piquete.-.-.-.-.-.-. -_ -- -. -. -- -. -. -. -. -.-. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -- -. -- -- --- -- -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. - , 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

VER. CLAU 

~º7 /5~ 
VER. JOAQUIM ALVES DA SILVA JÚNIOR (JUNHÔ) 

VER. JO 
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RIBEIRO DA SILVA (Prof. DONI) 
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