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ATA DA DÉCIMA TERCEIRA (13") SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO (!º) ANO 
LEGISLATIVO DA ÉCIMA SÉTIMA (17") LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE, 
PIQUETE Aos três ( ) dias do mês de julho do ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, • 
de dois mil e dezess te (2017), as dezenove (19) horas, realizou-se a sessão acima anunciada .. 
Constatando pelo livr~de presenças a existência de "quorum" regimental, com a presença de todos' 

. os Senhores Vereado es, o Senhor Ver. Mário Celso de Santana, DO. Presidente da Câmara . 
Municipal de Piquete, invocando a proteção de Deus para todos os presentes, declarou aberta a 
sessão e convidou os enhores Vereados a ficar em pé para observarem um minuto de silêncio pelo • 
falecimento do Prof. ulo César Puls. Decorrido aquele tempo, o Presidente comunicou que a ata 
da 12' sessão ordinári já havia sido aprovada na sessão extraordinária realizada no dia 26 de junho 
de 2017. Em seguida o Sr. Presidente solicitou a Ver'. Maria Luiza Moreira Neta Ribeiro, l3 
Secretária, que fizess a leitura dos documentos constantes do Expediente, os quais foram os 
seguintes: 1) Os Ofici s GAB nºs 256/17, 257/17, 258/17, 259/17, 260/17, 261/17, 262/17, 263/17, 
264/17, 265/17, 266/ 7, 292/17 e 293/17, todos de autoria da Prefeita Municipal de Piquete, 
respondendo ao contid nas proposituras de diversos Vereadores daquela Legislatura (Arquivar); 2) 
Of. SMEC nº 32/17, d tado de 19/06/17, de autoria da Secretária Municipal de Educação e Cultura 
de Piquete, responden o ao contido no Of. nº 266/17, desta Câmara Municipal (Arquivar); 3) Of. nº 
4360, datado de 08/0 /17, do Presidente da Câmara Municipal de Marília, encaminhando para ! 

conhecimento, cópia d Requerimento nº 660/2017, do Ver. Wilson Alves Damasceno (Arquivar); • 
4) Of nº 020/2017, da ado de 13/06/17, do Diretor-Presidente do SAAP, respondendo a solicitação i 

feita no Requeriment nº 65/17, de 09/05/17, desta Casa de Leis (Arquivar); 5) Carta nº '• 
· 122/SDRP/I 026, data o de 12/06117, do Chefe da CECOMSAER, respondendo ao contido no : 
Oficio nº 248/17, de 22105117, desta Câmara Municipal (Arquivar); 6) DBM/SP Oficio Circ. ' 
s/nº/2017, datado de O 106117, do Deputado Estadual Barros Munhoz, comunicando que tramitam : 
naquela Casa Legisla iva os Projetos de Lei nº 57/2017 e nº 253/2017, ambos d autoria do : 
Governador do Estado e se forem aprovados, gerarão importante repasse de valores aos municípios : 
paulistas (Arquivar); 7 Of. s/nº, datado de 27106117, de autoria do Sr. Sidnei de Barros Magalhães, : 
solicitando informaçõe se o Poder Executivo Municipal encaminhou para a Presidência da Câmara • 
documentação corresp ndente ao ato de nomeação dos cargos em comissão preenchidos em 2017, ; 
em observância ao di posto no artigo 72 da LOM, nos termos da Emenda nº 19, de 19/11/13 : 
(Responder/ Arquivar); 8) Requerimento s/nº, datado de 26106117, de autoria do Ver. Rodrigo Nunes 
Godoy, requerendo a omissão Processante nº 01/17, cópias de toda documentação com o teor da. 
denúncia para fins de avaliação e investigação deste Vereador e o cronograma de trabalhos da 
referida Comissão, co dias e horários marcados para inquirir as testemunhas (Arquivar); 9) Oficio 

. Processo Físico, datad de 21/06/17, da Juíza de Direito Dr' Kátia Margarido Barroso, assunto: 
Alimentos-Lei Especi 1 nº 5.478/68-Revisão (Atender-Arquivar); 10) Of. nº 20/2017 ~ : 
IBGE/SP/Guaratinguet , datado de 2710612017, da Coordenadora de Subárea do !BGE, solicitando 
cessão do Espaço Pie ário da Câmara Municipal de Piquete/SP, para a realização da reunião 
versando sobre a Realização e Importância do Censo Agropecuário 2017/2018 
(Autorizar/ Arquivar); 1) Balancete Analítico de Controle de Custo da Despesa Empenhada ' 
Segundo Itens da Câm a Municipal de Piquete, referente ao mês de maio de 2017 (Arquivar); 12) 
Projeto de Lei Ordiná ia CM nº 03/17, datado de 29106117, de autoria do Ver. Christian Pietro, 
dispondo sobre denomi ação de Estrada Vicinal (A Comissão de Justiça e Redação): 13) Projeto de. 
Lei Complementar nº 01/17, datado de 30/06/17, de autoria da Mesa do Legislativo Piquctcnse, que· 

•dispõe sobre a revisão era! anual das remunerações dos servidores públicos da Câmara Municipal 
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de Piquete, de que tr ta o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. Usando da palavra pela 
ordem, o Ver. Claudi ei pediu que aquele projeto de lei fosse considerado em regime de Urgência 
Especial naquela sess o. O pedido foi colocado em votação e aprovado pelo Plenário. A seguir, o • 

· Sr. Presidente encam nhou o referido projeto de lei às Comissões de Justiça e Redação e de· 
Finanças, Orçamento Fiscalização para estudos e parecer e disse que após o término da leitura dos · 
documentos da pauta do Expediente suspenderia a sessão para que as referidas Comissões 
pudessem se reunir. l ) Projeto de Lei Complementar nº 02/17, datado de 30/06/I 7, de autoria da 
Mesa do Legislativo iquetense, que dispõe sobre a revisão geral anual das remunerações dos . 
agentes políticos da âmara Municipal de Piquete, de que trata o artigo 37, inciso X, da • 
Constituição Federal. sando da palavra pela ordem, o Ver. Claudinei pediu que aquele projeto de 
lei fosse considerado m regime de Urgência Especial naquela sessão. O pedido foi colocado em 
votação e aprovado pel Plenário. A seguir, o Sr. Presidente encaminhou o referido projeto de lei às 
Comissões de Justiça Redação e de Finanças, Orçamento e Fiscalização para estudos e parecer e 
disse que após o térmi 10 da leitura dos documentos da pauta do Expediente suspenderia a sessão . 
para que as referidas C missões pudessem se reunir. 15) Projeto de Resolução nº 07117, datado de 
14/04/ 17, de autoria Mesa do Legislativo Piquetense, que altera o artigo 110, inciso II da 
Resolução nº 185/199 -Regimento Interno da Câmara (À Comissão de Justiça e Redação); 16) 
Parecer nº 25/17, datad de 30/06117, da Comissão de Justiça e Redação, favorável pela aprovação, 
do Projeto de Emenda ' Lei Orgânica nº 03/17, datado de 13/06/17, de autoria do Ver. Claudinei 

. Luiz de Moraes e subs rito pelos Vereadores Maria Luiza Moreira Neta Ribeiro e Mário Celso de , 
Santana, que altera o a igo 26 da Lei Orgânica do Município de Piquete (Para a Ordem do Dia); , 
17) Os Requerimento de nºs 88/17, 89/17, 90/17, 91/17e 92 117, depois de lidos foram, 
encaminhados para a O dem do Dia daquela sessão para discussão e votação. O Requerimento de nª '• 
89/17 foi retirado pelo utor. 18) Indicação nº 93, datada de 30/06/17, do Ver. Rômulo, indicando a, 
necessidade de determi ar o conserto do buraco existente na Rua São José, próximo a residência do j 

Sr. Omar da Van (A co sideração da Senhora Prefeita); 19) Indicação nº 94, datada de 30/06/17, do ' 
Ver. Rômulo, indicand a necessidade de determinar a limpeza dos canteiros localizados em frente · 
ao predio da Escola unicipal "Prof Ricarda Godoy Lopes", próximo ao ponto de ónibus ali , 
existente (A consideraç o da Senhora Prefeita); 20) Moção nº 38/17, datada de 23/06/2017, do Ver. ' 

·Rodrigo Nunes, para q e seja oficiado aos familiares do Sr. José Rosa de Lima, mais conhecido , 
como ·'Juquinha", apres ntando-lhes Moção de Pesar deste Legislativo pelo seu recente falecimento ' 
(Para a Ordem do Dia); 21) Moção nº 39117, datada de 23/06/2017, do Ver. Rodrigo Nunes, para, 
que seja oficiado aos familiares do Sr. Oswaldo Peixoto, ex-vereador desta Casa de Leis, , 
apresentando-lhes Moçã de Pesar deste Legislativo pelo seu recente falecimento (Para a Ordem do 
Dia); 22) Moção nº 40/17, datada de 30/06/2017, do Ver. Rodrigo Nunes, para que seja oficiado à. 
Diretoria do Oratório Sã Domingos Sávio, apresentando-lhe Moção de Aplausos deste Legislativo · 
pela brilhante realizaçã da Festa Junina (Para a Ordem do Dia); 23) Moção nº 41/17, datada de 
3010612017, do Ver. Ro rigo Nunes, para que seja oficiado à Diretora da E.M. "Prof' Maria Odaisa ' 
da Costa Frota" Orató io São Domingos Sàvio, apresentando-lhe Moção de Aplausos deste · 
Legislativo pela brilhant realização da Festa Junina (Para a Ordem do Dia); 24) Moção nº 42/17, · 
datada de 30/06/2017, d Ver. Rodrigo Nunes, para que seja oficiado ao Diretor da EMEl "Prof' 
Maria Auxiliadora Ram s", apresentando-lhe Moção de Aplausos deste Legislativo pela brilhante ' 
realização da Festa Juni a (Para a Ordem do Dia); 25) Moção nº 43/17, datada de 30/06/2017, do· 
Ver. Rodrigo Nunes, ara que seja oficiado à Diretora da EMEF "Prof Antonio João", ' 
apresentando-lhe Moção de Aplausos deste Legislativo pela brilhante realização da Festa Junina 
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(Para a Ordem do Dia; 26) Moção nº 44/17, datada de 30/06/2017, do Ver. Rodrigo Nunes, para· 
que seja oficiado à ff retora da E.M. ''Prof' Ricarda Godoy Lopes", apresentando-lhe Moção de · 
Aplausos deste Legisl tivo pela brilhante realização da Festa Junina (Para a Ordem do Dia); Em i 

seguida, como nada m is houvesse para ser lido, o Sr. Presidente suspendeu a sessão por tempo 
indeterminado para q e as Comissões de Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e ' 
Fiscalização se reuni sem e exarassem seus pareceres com relação aos Projetos de Leis , 
Complementares consi erados em regime de Urgência Especial naquela noite. Decorrido o tempo 
regimental, o Sr. Pres dente solicitou a Sra. !" Secretária que fizesse a leitura dos respectivos 
pareceres, a saber: 1) arecer nº 26/l 7, datado de 03/07/17, da Comissão de Justiça e Redação e •. 

· Parecer nº 04/17, da omissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, ambos favoráveis pela · 
aprovação do Projeto d Emenda à Lei Orgânica nº 03/17, datado de 13/06/17, de autoria da Mesa' 
do Legislativo Piquete se, que dispõe sobre a revisão geral anual das remunerações dos servidores · 
públicos da Câmara unicipal de Piquete, de que trata o artigo 37, inciso X, da Constituição · 
Federal (Para a Ordem o Dia); 2) Parecer nº 27117, datado de 30/06/17, da Comissão de Justiça e 
Redação e Parecer nº 05/17, datado de 30/06/17, da Comissão de Finanças, Orçamento e· 
Fiscalização, ambos fav ráveis pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 02/17, datado de 
30/06/2017, de autoria a Mesa do Legislativo Municipal. que dispõe sobre a revisão geral anual ' 
das remunerações dos a entes políticos da Câmara Municipal de Piquete, de que trata o artigo 37, · 
inciso X, da Constituiç o Federal (Para a Ordem do Dia); A seguir, o Sr. Presidente franqueou a 
palavra de conformid e com as normas regimentais. Inscrito para falar, o Ver. Rodrigo : 
cumprimentou os prese tes, os internautas e os ouvintes da Rádio Natureza FM e fez o seguinte i 

· pronunciamento: "Quer primeiramente agradecer ao que foi proposto pelo Ver. Claudinei na 
sessão passada, no mo ento em que o mesmo pediu prorrogação da sessão com abertura "de se ' 
usar a Tribuna dos Vere dores", sendo que naquela oportunidade eu pensei exclusivamente no que· 
eu tinha para falar, con iderando relevante o que eu tinha para falar. O fato é que coincidiu com 
uma sessão de muitos tr balhos, o que nos fez sair desta Casa por volta da uma hora da madrugada . 
e eu também de saúde e tivesse pior por conta do ar condicionado que estava ligado naquele dia e , 
piorei depois daquela se são. Então, acho que foi sensata a propositura do nobre Vereador e naquele : 
momento eu simplesme te valorizei mais a fala do Vereador na Tribuna do que propriamente o : 
tempo gasto e o cansaç de todos. E o segundo momento é que eu gostaria de falar que o mês de : 
junho passou e nós tive os uma sessão que antecedeu o aniversário de Piquete, que foi a do dia 05 ' 

· e depois a do dia 19. A o dia 19, como o Plenário é soberano e abriu mão do uso da palavra e as . 
' festividades ocorreram d pois da sessão do dia 05, eu quero aqui hoje registrar oficialmente nesta · 
· Tribuna os meus votos de felicidades a cidade de Piquete, a população, pelos 126 anos de ·. 
: Emancipação Político-A inistrativa de nosso município. O desfile foi muito caprichado pelas 
· escolas e que as demais i stituições e escolas que passaram não foram por mera obrigação e sim por 
amor à cidade, por amor a Piquete e isso foi possível ver nos temas que as escolas prepararam e 
também nas alegorias qu foram apresentadas, então, o desfile foi caprichado por parte das escolas, 
das instituições e se diga de passagem não era feriado em Piquete, 14 de junho, e a avenida estava 
lotada de pessoas lá par prestigiar o aniversário da cidade. Aproveito também para agradecer a 
APAE de Lorena porque recebi esta semana da APAE uma carta em agradecimento á homenagem 
que conferi àquela instit ição. Confesso a vocês pela primeira vez que, em quatro anos e meio, ' 
ninguém, nenhuma instit ição agradece assim formalmente. oficialmente, uma homenagem que lhe : 

. é conferida. Não faço es as homenagens pensando em receber qualquer agradecimento que seja, , 
mas quando um agradec mento vem de fato é relevante destacarmos porque a APAE realmente 
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presta relevantes servi os ao município e já está mais do que provada à belíssima apresentação que 
a instituição fez no e ento da Câmara Municipal. Estendo esse agradecimento aos membros do · 
Legislativo e à Presid'ncia da Câmara que tomou todas as providências cabíveis para que as ' 

· pessoas da AP AE foss m bem acolhidas. Dos eventos em comemoração ao aniversário da cidade, . 
eu participei da Missa em Ação de Graças, participei também do Desfile Cívico, participei do · 
evento realizado pela âmara Municipal, mas nâo pude participar do Culto Evangélico que também , 
foi no Salão de Ativi ades "Prefeito Luiz Vieira". Quero aqui deixar as minhas desculpas pela 
ausência por comprom · sso já previamente agendado, eu não consegui estar presente, mas tenho · 
amigos evangélicos, m itos amigos evangélicos e chegou ao meu conhecimento que foi um evento ' 
muito bom de orações por nossa cidade e por nosso povo. Então quero também parabenizar os , 
irmãos evangélicos pel realização desse evento. O mês de junho foi um mês de eventos, de festas e · 
aí cabe aqui também r gistrar a realização do passeio ciclístico dia ! 1 de junho, a "Jornada da ' 
Perseverança", o qual lguns anos eu participo organizado pelo Sr. José Augusto, comerciante em ' 
nossa cidade, proprietár·o do Bazar Tend' Tudo e Comissão Organizadora porque o mesmo tem uma 
Comissão que trabalha unto com ele e tenho muita satisfação e orgulho de participar apoiando esse 
evento já alguns anos p rque conheço a seriedade de quem está à frente do referido evento. Quero . 
aqui deixar também a rabenização ao evento referente ao Encontro dos Carros Antigos em nossa ' 
cidade que ocorreu no dia 18 de junho. Foram finais de semana movimentados que trouxeram 1 

pessoas de fora, de outr s cidades, para prestigiar a nossa cidade e que de certa forma contribuíram 
bastante para a nossa ca eia econômica, fazendo ainda que essas pessoas de fora conheçam Piquete, , 
nossa cidade paisagem levam um pouquinho de nós para outras cidades. Também no dia 15 de ' 

'junho, feriado de Corpu Christi, parabenizo os fiéis católicos, os Párocos Anderson e Fernando, às : 
Pastorais, às comunidad s, que se envolveram de fato na realização da procissão de Corpus Christi. • 
Participei ativamente es e ano e fiz questão de ir para rua ajudar na preparação dos tapetes e me ' 
lembrei do meu tempo e garoto quando se fazia valer a tradição dos tapetes e as famílias iam para ' 
a rua ajudar de fato na reparação desses tapetes que se tomam belos trabalhos artesanais e muito . 
mais do que isso, ali se vive a fraternidade porque os vizinhos se falam, as famílias se juntam se , 
reúnem e ali a gente co segue ver uma fraternidade em comum e verdadeira. Quero agora falar de 1, 

um assunto também que recentemente obtive retorno que é sobre a CEI da CAB. No dia 27 de maio 
o Ministério Público pr pôs uma ação civil contra a CAB e aí quem esteve aqui e acompanhou 
quatro anos da gestão assada, viu que logo que nós entramos como Vereadores nós não nos 
intimidamos com a em esa CAB e simplesmente partimos para cima para ver o que poderia ser , 
feito. Inclusive a Prefe ta mandou para esta Casa, depois de quatro Advogados analisarem a · 
licitação e contrato, um elatório com parecer que está aqui nos anais da Câmara dizendo contrato ' 
grave desfavorável ao unicípio, contrato leonino que só favorece uma das partes da CAB. , 
Partindo desse princípio eguei toda documentação e comecei a investigação sozinho, peguei toda a ·, 
documentação, levei u tempo nesse trabalho até que vim ao Plenário pedir que mais dois · 
Vereadores assinassem j to comigo o pedido de Criação de Comissão Especial de Inquérito para : 
que nós pudéssemos ent o desvendar o que existia por trás desse contrato, dessa licitação. Aí os , 
Vereadores à época Fern ndo Motta e Esdras Martins assinaram junto comigo esse requerimento, o ' 

· Plenário aprovou e nós ntão começamos os trabalhos da CEI. Depois essa Comissão foi formada · 
·pelo ex-Ver. João Ináci , ex-Ver. Fernando Motta e eu fiquei na condução dos trabalhos como 
Presidente da CEI. Enc rrado os trabalhos cópias foram remetidas à Prefeitura, ao Ministério 
Público e o Ministério P hlico abriu inquérito civil. Levou-se tempo claro, de lá para cá, vieram os 
recursos e mais recursos, termos de conduta da CAB, aquela coisa toda, aquela burocracia e no dia 
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27 de maio o Juiz inst rou ação civil pública baseado na CEI da CAB. Essa ação civil pública que 
está sendo movida pel Ministério Público contra a empresa é baseada na documentação que foi · 
apresentada CEJ da C B. Então, quero aqui deixar evidenciado que tudo que se disser a mais ou a · 
menos sobre CAB em iquete não passa de especulação porque o que está aqui está documentado, 
pode ir ao Ministério P' blico e pegar cópias porque é o trabalho da CEI da CAB. Espero que se dê , 
continuidade e que e breve a gente também tenha um retomo disso. A Prefeita disse que só : 
rescinde o contrato me iantc determinação judicial porque aí ela pode dizer a população que não foi . 
ela que rescindiu o co trato, foi determinação da justiça. A Prefeita sabe que ele tem poder da : 
caneta e ela sabe que oderia fazer diante do conhecimento que ela tem do contrato gravemente ! 

desfavorável ao municí io. E à época até pensamos na questão da negligência porque um Prefeito 
ele herda um problem e se ele permite que esse problema continue, ele também está sendo 
negligente, ele também está sendo omisso ao tomar as suas devidas atitudes. E para encerrar, quero 
agradecer as pessoas q e entenderam o meu posicionamento na sessão passada no voto contrário à ; 
abertura da Comissão P ocessante. Muitas pessoas comentaram nas redes sociais e aquelas que não 
comentaram nas redes sociais em apoio ao meu posicionamento mandaram mensagem pelo ' 
WhatsApp, ligaram em asa, algumas eu encontrei na rua e outras foram até a porta da minha casa 
parabenizar porque en enderam que foram bem representadas por mim uma vez que naquela . 
ocasião eu deixei claro todos os Edis que não poderia votar favorável a algo que se quer chegou · 
ao meu reconhecimen o suspeita alguma. Então, para votar com responsabilidade aqui, é 
entendimento meu, re peito o entendimento de todos os outros Vereadores aqui, mas é : 
entendimento meu, par que eu vote a favor de algo aqui eu tenho que ter conhecimento prévio. 
Como eu não tive conh imento prévio devido ao protocolo meio dia e dez do dia da sessão, eu não • 
pude ver absolutamente nada, eu não podia votar favorável à abertura daquela Comissão. Não foi ' 
por incapacidade intele tua! minha, mas por conta do tempo e mesmo que eu chegasse aqui por : 
volta das 13 horas não dava das 13 às 19 horas, eu me veria impossibilitado de votar, pois se i 

supostamente é uma de úncia grave e aqui está em minhas mãos porque logo que aprovamos a ata • 
na segunda-feira seguin e eu já fiz o meu requerimento ao Presidente da Comissão Processante 
solicitando toda docurn ntaçào. O requerimento foi atendido hoje, hoje chegou às minhas mãos, . 
chegou por CD e eu co fesso não gosto de fazer leitura na tela de computador, não vou abrir em 

. tela de computador par ficar olhando, além de cansar a vista eu gosto de rabiscar, eu gosto de 
pegar o processo inteir , lê e reler, eu gosto de pegar, folhear. Então fica aqui mais uma vez 
renovado o meu compr misso com a população piquetense de que este Vereador aqui não se , 
negligenciará na sua fi nção de investigar e quero agradecer a todos que entenderam o meu . 
posicionamento no vot contrário. Obrigado. Boa noite a todos". Inscrito para falar, o Ver. ·. 
Claudinei de Moraes cu primentou os presentes, em especial os ex-Vereadores Sidnei e Moita, os : 
intemautas e os ouvinte da Rádio Natureza FM e fez o seguinte pronunciamento: '"Quero deixar 
claro que é importante r conhecer àqueles que já passaram por esta Casa de Leis, razão pela qual . 
sempre faço questão de urnprimentar os ex-Vereadores presentes nas sessões de Câmara. Como 

· nós não tivemos a oport nidade de falar na sessão anterior sobre as festividades comemorativas do , 
aniversário de Piquete, almente o desfile cívico foi di!,'110 de nossa cidade e quisera eu que se 
retomasse também o de file em comemoração ao dia 7 de setembro, dia da Independência do ; 
Brasil. E, como a espera ça é a última que morre, espero que em setembro tenhamos o desfile do 
dia 7 de setembro. Às ve es eu não quero comentar certas coisas, mas ao mesmo tempo tem coisa 
que aborrece. a falta de r speito por exemplo. Eu vir aqui, nesta Tribuna e falar qualquer coisa sobre 
a Administração do noss município, não estou faltando com o respeito com a Prefeita. Eu estou 
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cobrando um direito d munícipe de ter o serviço do Executivo bem prestado pelo nosso município, , 
porém, o que me entristece é certas atitudes daquela pessoa que se diz perseguida politicamente, , 
mas até o momento eu não vi nenhum Vereador desta Casa usar qualquer local público, ; 
principalmente, uma 1 reja para fazer críticas aos Vereadores. Esse é o respeito que a Prefeita tem ' 

· com os Vereadores de ta Casa. O Presidente da Casa na ocasião que usou da palavra na Missa em ; 
Ação de Graças pelos 126 anos de Piquete, ele foi breve atendendo ao pedido do Pároco, ao , 
contrário dele, a Senh ra Prefeita, ao invés de falar do nosso município, de falar data importante ' 

. data para os piquetens s, usou o microfone, dentro da Igreja para criticar os Senhores Vereadores. ' 
Se ela falasse naquele omento que a Câmara estava atrapalhando o bom andamento dos trabalhos 
do Executivo Municip 1 eu não me sentiria tão mal, mesmo não sendo verdade, agora criticar o 
trabalho do Vereador i so eu não posso admitir. Ela não manda projetos para a Câmara, então não · 

• pode falar que o Legisl tivo está barrando o Executivo. Se ela mandar qualquer convênio para esta 
Casa de Leis, eu tenh certeza que ninguém iria ser contrário e sim aprovariam em regime de 
Urgência Especial, por ue tudo que for de bom e do interesse da municipalidade esta Casa de Leis 

. jamais rejeitará. Os Ve eadores jamais atrapalhariam o bom andamento dos trabalhos do Executivo ' 
Municipal, pelo contr rio, nós estamos aqui para ajudar, somar na Administração. Agora é 
lamentável a Senhora P efeita dentro de uma Igreja, falar no microfone, em alto e bom som. que os , 

. Vereadores deveriam i atrás dos seus Deputados para trazer recursos para o nosso município. A ! 

Prefeita não é diferente ela também deveria sair do Gabinete e buscar recursos financeiros através 
dos Deputados e não so ente os Vereadores. Infelizmente, a Prefeita não sabe valorizar o trabalho , 
do Vereador, não sabe alorizar o que o Vereador faz. Porque ela não falou que o caminhão que ' 
estava em Piquete faze do mamografias era um pedido da Legislatura anterior e só chegou agora ' 
em nossa cidade porque eles cumprem um cronograma, seguem um cronograma e Piquete já estava ' 
agendado para esta data Porque ela não falou que o Ver. Heloizio este ano já conseguiu uma verba · 
no valor de R$\20.000, O para a nossa cidade. Ela deveria ter falado também que o Ver. Rominho: 
solicitou do Secretário Saúde que fizesse um oficio para a DIR de uma Emenda que o Deputado . 
Vaz de Lima prometeu ra o referido Edil para a aquisição de uma ambulância. Porque a Prefeita : 
não falou também que Ver. Santana já fez solicitação junto ao Deputado Major Olimpio de uma : 
Emenda para ser utiliza em serviços de melhorias na Avenida Tancredo Neves. Só que a Prefeita 
prefere mentir, criticar , se ela tivesse dito que o Ver. Claudinei ainda não conseguiu nenhuma 
Emenda, eu até ficava alado, mas ela prefere criticar ao invés de elogiar, generalizando tudo. · 
Como ela não tem cap cidade de fazer ela joga tudo nas costas dos Vereadores e quando o · 

. Vereador consegue, alén dela não mostrar que ele conseguiu, fica arrwnando outros caminhos. Em , 
aparte, o Ver. Heloizio c mentou sobre o pedido que uma senhora moradora no bairro Alto da Bela ' 
Vista havia feito refere te à poda de uma árvore, dizendo que desde 2013 aquele Edil vem 
solicitando através de in icações, inclusive havia feito o pedido pessoalmente a Prefeita e também 
ao Vice-Prefeito Xeroso e quando a referida senhora foi conversar com a Prefeita sobre o assunto · 
ela disse que nunca nin uém havia lhe pedido tal serviço e que não tinha na Prefeitura qualquer , 
pedido a respeito. O Ver Heloizio disse que a Prefeita mentiu. Continuando o seu discurso, o Ver. , 

, Claudinei disse: "É ess o respeito que a Prefeita tem com os Vereadores desta Casa de Leis. 
Infelizmente, nem capaci de para formar um grupo e eleger Vereador ela teve, nem capacidade de 

· ter alguém da Legislatur passada do lado dela ela teve e agora quer criticar os Vereadores. Isso é 
lamentável. Eu e o Ver. odrigo já passamos por isso no passado, o Ver. Rodrigo conseguiu um 
veículo para o Conselho utelar e se não fosse ele correr atrás, os Conselheiros hoje não teriam um ' 
veículo a disposição pa a trabalhar. Ela é assim mesmo, amanhã qualquer beneficio que nós , 
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Vereadores conseguir, podem ter certeza, a Prefeita nunca reconhecerá, mas isso não é o que . 
impona para nós, o q e impona é que cumprimos o nosso papel de representante do povo e que . 
estamos com a nossa onsciência tranquila do dever cumprido. Deixa a Prefeita se enrolar com a· 
própria língua, porque é absurdo a Prefeita aqui dentro desta Casa de Leis, pegar o microfone 
durante uma Audiênci Pública para criticar os Vereadores, ela teve a audácia de dizer que os 
Vereadores precisavam fazer curso no Tribunal de Contas para aprender sobre orçamento, mas ela ; 
recebeu a resposta. A P cfeita não cita nomes, ela generaliza tudo, para ela todos os Vereadores são , 

, farinha do mesmo saco ela não tem o mínimo de respeito para com a Câmara, ela faz o que bem ' 
entende. Um absurdo a Prefeita dizer na Igreja que se fosse cassada era "perseguição política". É ' 
lamentável, o que aco teceu, era uma missa de ação de graças pelos 126 anos de Emancipação , 
Político-Administrativa de nossa cidade, ela não teve o mínimo de respeito com os Vereadores. No ' 
Campeonato de Judô lá no Colégio, estávamos eu e o Ver. Prof Doni, a Prefeita entrou 
cumprimentou todos q e estavam ali e nem a mínima deu para nós dois Vereadores porque 
Vereador para a Prefeit nem fede nem cheira, o Vereador é tratado como lixo pela Prefeita. Quem 
existe para a Prefeita é quem é capacho dela, quem ela manda e desmanda, quem ela pisa e faz o 
que ela quer. A Admini tração há tempos não atende as reivindicações desta Casa alegando falta de .. 
recursos financeiros, m s estão comentando pela cidade que a Prefeita está comprando um prédio ' 
no município no valor aproximado de seiscentos mil reais e de onde é esse dinheiro? Não tem : 
dinheiro para fazer se iços prioritários na cidade, mas tem dinheiro para comprar imóvel? Quero 

· aproveitar e parabeniza o Prof João Carlos e sua equipe, extensivo a todos os atletas judoísta de : 
nossa cidade pelo belíss·mo campeonato realizado em nossa cidade. Fui aluno do Prof João Carlos, 
quando ainda morava e Lorena, no bairro do CECAP e me sinto até hoje membro da família dos ' 
judocas porque conhe o muito bem o trabalho e a ideologia do referido professor. Quero 1 

parabenizar também o enhor José Augusto pela Jornada da Perseverança e pelo Encontro de · 
Fuscas Antigos, eventos que todos os anos são feitos com carinho e dedicação. Sábado passado tive ' 

. o prazer de participar d Evento de Balonismo realizado na cidade de Cruzeiro, um evento muito , 
bonito e bem organizad . Fiz algumas filmagens e coloquei na minha página do facebook. Com 1 

relação à Comissão Pr cessante criada nesta Casa, cada Vereador tem o seu posicionamento 
contrário ou a favor, ca a um tem o seu argumento e a sua justificativa. Respeito à opinião do Ver. ' 
Rodrigo, como respeito à opinião dos demais Edis desta Casa de Leis. A única coisa que eu não . 
posso deixar de colocar · a forma como se propagam as coisas, ou seja, do jeito que falam lá fora, ' 
dá a impressão que a C'mara já condenou a denunciada e isso não é verdade, apenas abriram uma 
Comissão Processante ara apurar os fatos relatados na denúncia, nada mais. Nós apenas 
cumprimos com o nosso papel de Vereador aprovando a criação de uma Comissão Processante que 
vai investigar a fundo s fatos apresentados na denúncia e posteriormente exarar um parecer 
favorável ou não pela ca sação do mandato da Prefeita. Essa Comissão Processante ela é composta 
de três Vereadores que epresenta todos os demais Vereadores desta Casa, que tem um prazo de 
sessenta dias para cone! ir os trabalhos. Eu jamais poderia votar contrário à criação da referida 
Comissão que tinha com objetivo investigar, apurar uma denúncia que foi apresentada nesta Casa . 

. Para finalizar, quero dei ar bem claro que a Câmara apenas aprovou a criação de uma Comissão '• 
Processante para investi ar a denúncia apresentada, ninguém ainda condenou ou cassou a Prefeita, 

· os trabalhos da Comiss o serão iniciados, a Prefeita será comunicada, ela terá pleno direito de 1 

·defesa. tudo vai ser feit respeitando as normas legais vigentes. O Ver. Claudinei teceu outros · 
comentários sobre o ass nto e encerrou as suas palavras ªb'l'adecendo a atenção de todos. Inscrito , 
para falar, o Ver. Sam a cumprimentou os presentes, em especial os ex-Vereadores Sidnei e, 
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Moita, os internautas os ouvintes da Rádio Natureza FM e fez o seguinte pronunciamento: ''É 
gratificante para mi suceder na tribuna os nobres Vereadores e aproveitando muito Vossa 
Excelência está de pa béns Ver. Claudinei pelas palavras porque os comentários que V. Exa. • 
acabou de proferir é e atamente o que eu tinha para falar hoje aqui. Eu estive, Ver. Rodrigo, no ' 
Culto Evangélico lá n Salão de Atividades e, tanto lá como na Matriz de São Miguel Arcanjo, me ' 
senti muito ofendido las palavras ditas na ocasião pela Prefeita Municipal, que deixou bem claro ' 
em público que os Ver adores eram maldosos, perseguidores e vingativos. A Prefeita não participa', 
pessoalmente das sess' s de Câmara, ela não precisa vir a esta Casa para saber o que é tratado aqui, •, 
mas ela assiste de casa, através da internet, é só ela ligar o computador e acompanhar em tempo real , 
as sessões ordinárias d ste Legislativo, fora ainda àquelas pessoas que de uma maneira ou de outra ' 
mantinha a Prefeita in r.mada de tudo. Em aparte, o Ver. Claudinei disse que na Missa a Prefeita ' 

·deixou bem claro que n-o ficava acompanhando facebook, mas as pessoas iam e lhe contavam tudo, 
inclusive que os Verea ores ficavam "metendo o pau nela". Continuando a sua explanação, o Ver. , 
Santana disse: "Nobre ereador eu anotei tudo, inclusive ela disse que estava no caminho certo, que ' 
as cestas básicas do fu do social atualmente estavam sendo distribuídas de maneira correta, porque ' 
antigamente o povo tin a que se humilhar para recebê-las, fazendo até filas. A Ver" Maria Luiza me 
acompanhou num vist ria que fizemos no Fundo Social, inclusive eu documentei e agora estou ' 
encerrando e vou enca inhar toda documentação ao Ministério Público e não foi do jeito que a ; 
Prefeita disse que nós p esenciamos, ou seja, foi exatamente o contrário. A nossa Prefeita, não sei se ' 
isso é rotineiro dela, m s ela bate sempre na mesma tecla, que pegou a Prefeitura falida, que ela ' 
ergueu a cidade, mas c m certeza a Prefeita não fez mais do que a obrigação dela e ela sabia muito , 
bem a situação que iri enfrentar. Eu estive por duas vezes no Tribunal de Contas do Estado, 
participando de reunião com o Presidente do Tribunal de Contas, e na ocasião o referido Presidente ' 
foi muito feliz em suas alavras colocando que um Prefeito que assumiu e depois foi chorar no colo ' 
dele e ele simplesment respondeu a ela que quando ela saiu candidata, ela sabia muito bem que o ' 
antecessor dela estava" etendo" a mão, então, não adiantava ela vir com "desculpinhas", que não , 
colavam. Eu não sou osição a Prefeita eu simplesmente não concordo a Prefeita achar que a ; 
cidade de Piquete é pr priedade dela, que as ruas do município é o quintal da casa dela e quem :, 
manda é ela e as irmãs ela, a meu ver, isso tem que acabar. A nossa cidade precisa urgentemente : 

· melhor nesse aspecto. Prefeita na Missa disse ainda que: "se eu vier a ser cassada é porque os ' 
Vereadores estão me erseguindo, eles são maldosos, vingativos e realizadores de políticas , 
desonestas. O povo não merece esse atraso". É brincadeira o que a Prefeita fez, é realmente uma ' 
falta de respeito com o Vereadores desta Casa, foi realmente vergonhosa a atitude dela. Ela não ' 
respeitou os Vereadore e nem muito menos o ambiente onde ela estava, era uma Igreja, pois : 

, estavam ali numa Miss em Ação de Graças pelo aniversário da cidade e não para lavar roupas . 
sujas. Eu acredito na ca acidade de cada companheiro de Plenário, sei da competência de cada um 
dos Senhores Vereadore , todos nós aqui temos discernimento para distinguir o que é certo e o que 
é errado, e a insatisfaç o é geral e a população não aguenta mais a atual Administração que, : 

· infelizmente, manda e d smanda, fazendo somente o que lhe interessa, jamais se preocupando com , 
os interesses da munici lidade. Com relação à criação da CP, quero aqui dizer que eu respeito o ' 
voto contrário do Ver. R drigo e faço das palavras do Ver. Claudinei as minhas quando ele em seu ' 
discurso disse que ning ém estava condenando a Prefeita, que aquela Comissão foi criada para ' 
apurar uma denúncia q foi apresentada por um cidadão, o ex-Ver. Moita, então, era dever do 

'. Legislativo investigar at vés de CP, nada mais. Eu estive na segunda-feira juntamente com o Ver. · 
Donizete e com a Ver" aria Luiza, membros da Comissão Processante, inclusive o Ver. Rodrigo , 
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chegou logo em segui a, o referido Edil também presenciou, também assistiu o fato ocorrido lá. Ou , 
seja, a Prefeita estava onversando com dois Secretários Municipais, quando ela viu o Prof Doni se 
dirigindo a ela, pedind a ela que tomasse ciência da denúncia, foi até cômico o que aconteceu. Deu 
um desespero nela, a refeita saiu disparada, deu uma carreira e entrou no carro dela, já ligou e 
quase me atropelou, p is ela veio para cima de mim com o veículo, eu insisti com ela para que ela' 
recebesse o document . Foi então quando ela parou o carro e eu pedi a ela que tomasse ciência do• 
que estava sendo apre entado, ela puro e simplesmente ignorou a nossa presença e falou que já 
tinha acabado o exped ente. Então, para determinados assuntos ela deixou claro e evidenciado que , 
após as 18 horas ela n o era mais a autoridade do município. Na terça-feira, eu, a Ver" Malu e o , 

'Ver. Rômulo estivemo novamente na Prefeitura e aí sim ela tomou ciência e assinou, mas assim , 
mesmo ela ainda tent u gritar com os membros da Comissão querendo se impor porque estava ' 
dentro do Gabinete dei , mas deu tudo certo no final. Em aparte, o Ver. Rodrigo disse que estava no ' 
pátio da Prefeitura no referido momento porque estava com o funcionário de obras Sr. Bosco, 

, devido aos pedidos qu ele tinha naquela repartição de obras públicas na cidade, ele estava lá no 
• momento em que vi o carro da Câmara chegar justamente com o Presidente da Câmara ' 
acompanhado da Verª alu e do Ver. Prof. Doni, sendo que naquele os referidos Edis chegaram • 
para que a Prefeita fo se notificada sobre a Comissão. O Ver. Rodrigo disse concordar com os ', 
referidos Edis que o at havia sido de desrespeito sim porque no mínimo a Prefeita deveria ter dito , 
áqueles Edis que já ha ia passado das 18 horas, que era dezoito e cinco, que ela não iria assinar · 
naquele dia, mas no ouro dia os Vereadores poderiam voltar que ela os receberiam, que assinaria a ' 
referida notificação. Di se ainda concordar plenamente no que presenciou com relação ao carro, que i 

a Presidência foi até o rro da Prefeita para falar com ela, sendo que o Ver. Santana ainda bateu no , 
vidro para que ela o ate desse, sendo que a Prefeita acelerou com o carro que, ao ver daquele Edil, · 
foi uma falta de respeit sim. Disse que estava lá no momento, presenciou o ocorrido, não discorda , 
dos referidos Vereadore , acrescentando acreditar que no dia seguinte os referidos Edis foram lá e a : 
Prefeita assinou a noti 1cação. O Ver. Rodrigo disse ainda que a agressividade da Prefeita na 
segunda-feira foi sem d' vida uma falta de respeito. Continuando a sua explanação, o Ver. Santana · 
disse: ··Então nobres ereadores, essa situação que nós estamos vivenciando, ela tem que ser , 
modificada, pois a noss Prefeita ela acha que tudo tem que ser do jeito dela. No dia 22 de junho, ' 

· ocasião da visita do G vemador Geraldo Alckmin em Piquete, ela agradeceu o Tenente Coronel : 
Vieira que proporciono um desfile, que por sinal muito bonito no dia 14 de junho por ocasião do , 
aniversário de Piquete. uero deixar registrado aqui também que a Prefeita nem comentou sobre o ' 
assunto, mas eu convers i com a Prefeita com bastante antecedência sobre a possibilidade de trazer : 
no aniversário de Piquet , como é o meu primeiro mandato como Vereador e Presidente desta Casa, , 
e era um sonho meu, e pedi a Prefeita que autorizasse a vinda do Regimento da Cavalaria da 
Polícia Militar, para des Ilar no aniversário da cidade. Eu fiz contato com a Cavalaria, enviei vários 
e-mais, entrei em contat também através de oficio, conversei por telefone com o Comandante do : 
Regimento Nove de Jul o e me passaram como uma das exigências dele seria que não houvesse 

: outros animais no event para se evitar que os cavalos não se contaminassem com bactérias. Eu fui 
até a Prefeitura converse com a Prefeita no pátio, exatamente no local onde ocorreu o fato segunda- · 
feira, a Secretária de T rismo estava com a Prefeita também e a Prefeita ainda perguntou se a i 

Secretária autorizava e e disse que era para eu resolver com a Secretária a respeito. A Secretária ' 
me disse que se o pess al dos Marins não fosse participar com os animais, tinha que ver se as ', 
Escolas não iriam ter ani ais. Fiz contato com o Ver. Heloizio me certifiquei que não teria animais, , 
conversei com a Secret' ria de Turismo e com o aval da Prefeita a referida Secretária fez esses 
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. contatos, regularizou e me deu o posicionamento que estava tudo ok. Eu fiz o contato novamente 
com o Regimento Nov de Julho, fiz um contato também com o Ministério da Aeronáutica para que, 
pudesse retomar a E quadrilha da Fumaça, sendo que eu tenho a felicidade de ter como • 

·. Comandante da Esqua rilha um sobrinho meu, que é Capitão. Enviei também um oficio para o 
Ministério da Aeroná tica, conversei ainda com o Coronel Nikoluk do CP! 1 e o Águia 

. provavelmente viria, fi aria pousado no Recinto de Festas, após o Desfile Cívico, a Cavalaria seria : 
a última a desfilar. Fiz ram como sempre ali,,'Uns comentários maldosos sobre o assunto, que não , 
tinha que autorizar na porque os cavalos sairiam na frente das crianças, mas com certeza seria '· 
muito bem organizado. Na segunda-feira, logo que cheguei nesta Casa, pois é de costume eu venho '· 
cedo aqui para a Câ ara, recebi dois recados. Primeiramente, fiz o contato com a Secretária : 
Municipal de Educaç o, a qual me tratou muito mau pelo telefone, me causando bastante • 

· estranheza. TJm dos rec dos era a Câmara providenciar o histórico da Cavalaria, então, conversando · 
pelo telefone sobre o as unto logo veio à puxada de tapete, ou seja, que haveria animais no desfile. : 
Expliquei que eu já ha ia acertado tudo com a Secretária Municipal de Turismo, sendo que foi me· 
perguntado quem era a ecretária de Turismo e me responderam que não a conhecia. Imediatamente . 
liguei para a Prefeita lamentavelmente de última hora tive que entrar em contato com os 
Comandantes tanto da Aeronáutica como do Regimento de Cavalaria me desculpando sobre o 
lamentável imprevisto. desfile foi bonito, mas poderia ter sido muito mais bonito, a Cavalaria da \ 
Polícia Militar poderia ervir de estímulo para muitos jovens e, infelizmente, a Prefeita ignorou, 

•deixou de lado. Quero parabenizar o Sr. João Carlos, Professor de Judô e todos integrantes da , 
Associação de Judô d Piquete pelo belíssimo campeonato realizado em nossa cidade. Quero , 
também agradecer imen amente o Tenente Coronel Vieira porque na semana passada eles fizeram · 
um evento na Canção ova, em Cachoeira Paulista, eu tive o prazer de estar presente e naquela · 
oportunidade foi uma urpresa para mim, pois acabei sendo homenageado pela Companhia da : 
Polícia Militar de Loren , na qual servi por 28 anos e sem dúvida foi muito gratificante para mim já ', 
que o meu serviço foi conhecido. Finalizando a sua explanação, o Ver. Santana disse que dias . 
atrás passou em frent ao prédio do antigo Cinema e como estava aberto, tinham alguns 
funcionarios trabalhand ali, ele aproveitou a oportunidade entrou no prédio e tirou algumas fotos . 
da péssima situação do eferido prédio e com o uso do equipamento Datashow passou as fotos no • 

'telão para que os Senh res Vereadores e o público presente naquela sessão pudessem ver a real ' 
situação daquele prédio, que estava apenas maquiado por fora porque por dentro estava "um pão : 
bolorento" como dizia o ditado popular: "Por fora bela viola, por dentro pão bolorento". Durante a . 
demonstração das fotos, o Ver. Santana falou que estava um comentário nas redes sociais que a ' 
Prefeita estava arremata do o prédio da antiga Fábrica de Plástico por cerca de seiscentos mil reais, 

. tendo aquele Edil estran ado à respeito, pois a Prefeita alegava não ter dinheiro para a realização de , 
serviços prioritários e ne mesmo para melhorar os salários do funcionalismo municipal. Então, se · 
realmente a Prefeitura es va com dinheiro, o Ver. Santana pediu a Prefeita que olhasse com mais . 
carinho a situação do fun ionalismo público, pois tinha al6'Uns funcionários passando fome, pois era ' 
vergonhoso o mísero sal' rio que eles ganhavam. Após passar as fotos no telão, o Ver. Santana teceu 
outros comentários sobr o assunto e encerou as suas palavras. Em seguida, o Sr. Presidente 
suspendeu a sessão por quinze minutos, findos os quais reabriu-a na pauta da Ordem do Dia. 
Decorrido o tempo regim ntal, o Sr. Presidente reabriu a sessão e pediu a Ver". Malu, Jª Secretária•, 

'que fizesse a leitura dos ocumentos constantes daquela pauta, a saber: 1) Parecer nº 26/17, datado · 
•de 30/06/17, da Comiss o de Justiça e Redação e Parecer nº 04/17, datado de 30/06/17, da 
Comissão de Finanças, rçamento e Fiscalização, ambos favoráveis pela aprovação do Projeto de 
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Lei Complementar nº 1/17, datado de 30/06/2017, de autoria da Mesa do Legislativo Municipal, 
que dispõe sobre a r visão geral anual das remunerações dos servidores públicos da Câmara • 
Municipal de Piquete, de que trata o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. Como não· 
houvesse quem desejas e falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação 

, e aprovada pelo Plenári por unanimidade. 2) Parecer nº 27117, datado de 30/06/17, da Comissão de, 
Justiça e Redação e Pa ecer nº 05/17, datado de 30/06/17, da Comissão de Finanças, Orçamento e: 
Fiscalização, ambos fa oráveis pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 02/17, datado de , 
30/06/2017, de autoria da Mesa do Legislativo Municipal, que dispõe sobre a revisão geral anual ' 
das remunerações dos gentes políticos da Câmara Municipal de Piquete, de que trata o artigo 3 7, : 
inciso X, da Constitui ão Federal. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida : 
propositura, a mesma ti i colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 3) : 
Parecer nº 25117, datad de 301061] 7, da Comissão de Justiça e Redação, favorável pela aprovação 
do Projeto de Emenda · Lei Orgânica nº 03/17, datado de 13/06/17, de autoria do Ver. Claudinei : 
Luiz de Moraes e subs rito pelos Vereadores Maria Luiza Moreira Neta Ribeiro e Mário Celso de 
Santana, que altera o a igo 26 da Lei Orgânica do Município de Piquete. Inscrito para falar, o Ver. 
Rodrigo disse que esta a naquela Casa de Leis há quatro anos e meio juntamente com o Ver. 
Heloizio e começaram dar alguns passos a caminho da transparência, a caminho da moralidade. : 
Disse que quando entr u na Câmara há quatro anos juntamente com o Ver. Heloizio tomaram : 
algumas providências 1 go que assumiram o cargo de Vereador para dar alguns passos a caminho 

. da transparência, a c minho da moralidade. Disse o que entenderam há época, naquela 
oportunidade, acrescen ando acreditar que os demais Edis também tinham aquele mesmo i 

entendimento porque e am cobrados constantemente pela população a questão do político da 
devolutiva, do resultad Disse que acabaram com o voto secreto, projeto de autoria do ex-Ver. ', 
Fernando Motta, sendo ue anteriormente algumas votações eram realizadas secretamente e não se · 
sabia de que lado o Ver ador realmente estava, tendo sido uma conquista. Disse que implantaram a , 
transmissão pela Rádio atureza FM das sessões de Câmara, uma iniciativa da ex-Ver" Cidinha na , 
Presidência da Câmara, endo que aquele Edil teve o prazer de trabalhar na lª Secretaria há época e , 
b'faças aquele passo da o anteriormente, atualmente a Rádio Natureza FM vinha transmitindo e 
acompanhando os trabal os do Legislativo Piquetense. Disse ainda ser importante aquele meio de 
comunicação na divulga ão dos trabalhos do Poder Legislativo e para que estreitassem os laços com • 
a população. Disse que também acabaram com o recesso que foi um projeto de sua autoria. A 
seguir, disse que quan o falavam em acabar com recesso, não significava totalmente, na sua • 
integralidade porque o recesso era previsto por Constituição e não poderiam tirar o recesso 
totalmente. Disse que q ndo foi estudar a questão do recesso, verificou que gestões passadas 
estavam ultrapassando o limite previsto pela Constituição, que era a Emenda Constitucional nº 50, : 
de 14/02/2006, sendo qu a referida Emenda dizia que o recesso das Assembleias Legislativas, das ·, 
Câmaras Municipais, er matéria que poderia sim facultativamente ser flexível às Casas de Leis, 
desde que não ultrapas sse os cinquenta e cinco dias anuais, contando os finais de semana. ' 
Continuando o seu disc rso, o Ver. Rodrigo disse que fazendo aquela pesquisa, aquela análise , 
verificou que a Câmar de Piquete ultrapassava e muito os cinquenta e cinco dias previsto 
constitucionalmente. Re saltou ainda que antes de dois mil e seis, o Congresso Nacional fazia 
anualmente um recesso e noventa dias, pois era previsto pela Constituição que o recesso poderia 
chegar até noventa dias. Disse que após 2006. com a Emenda nº 50. eles bateram o martelo nos 
cinquenta e cinco dias. omentou que quando pegou o Projeto de Emenda do Vereador, na sessão ' 
anterior quando a referi propositura ainda estava em pauta, depois o Ver. Claudinei retirou a sua 
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. propositura e hoje aqu le Edil ainda teve a oportunidade de perguntar ao nobre Edil, pós ter feito a 
leitura necessário no rojeto ora em questão, se realmente não havia sido mudado a redação do 
mesmo, sendo que o esmo por entendimento do autor e do Jurídico da Casa foi retirado devido á 1 

questão do prazo. Co tinuando as suas palavras, o Ver. Rodrigo disse que ainda tinha alguma 
esperança de que hou esse alguma mudança na redação do referido Projeto de Emenda. A seguir, 
explicou ser favorável e que fosse revisto a questão do mês de janeiro da nova Legislatura, porque 
já no nosso mandato, ogo que tomamos posse no dia 1 ª de janeiro, no dia seguinte dia, dois de 
janeiro, já estávamos esta Casa de Leis aprovando matérias, razão pela qual sou favorável que se , 
reveja esse período, es e tempo do mês de janeiro da nova Legislatura. Em seguida, disse não ser 
favorável que ultrapass o limite de cinquenta e cinco dias, sendo que o ora proposto esta chegando 
a setenta e dois dias q e, a seu ver, era um problema de ordem constitucional e enxergava também '. 
wn problema de orde moral porque se estavam num momento da política brasileira em que a · 
população cobrava o Vereadores, tecendo outros comentários sobre o assunto. Disse que :. 
anteriormente tinham uas sessões no mês de julho e na redação da propositura em questão dizia 
que o recesso começa ·a a partir da primeira sessão de julho, ou seja, teriam a primeira sessão e : 
depois não teriam mai , entrariam em recesso. Disse que os Vereadores se reuniam a cada quinze . 
dias, era um intervalo e quinze dias, eram apenas duas sessões por mês, acrescentando que quando : 
entrou na Câmara no s u primeiro mandato até buscou saber se era possível fazer um projeto que ' 
lhes dessem a condiç o de se reunirem uma vez por semana, mas como no passado já foi 
experimentado e não d u certo, não tinha pauta suficiente semanalmente para justificar as sessões ·. 

· ordinárias. Disse que ti i dado o intervalo de quinze dias para as sessões ordinárias e, a seu ver, era 
de ordem moral tamb m, porque se atualmente a população brasileira cobrava os políticos, ele ·

1 

acreditava que a cada uas vezes por mês os Vereadores se reunirem na Câmara, independente de ' 
ser no mês de julho, se do que batia novamente na tecla da questão do mês de julho porque estava : 
disposto a rever o mês e janeiro porque estava disposto a abrir mão da questão do mês de janeiro ' 

. da nova Legislatura. · sse ainda que no seu projeto aprovado na Legislatura anterior, o mês de 
janeiro do segundo a da nova Legislatura já não tinha sessão, porque estava previsto pela , 
Constituição e não pod ria tirar o referido recesso. O Ver. Rodrigo comparou aquela situação como i 

a do trabalhador que pr isava completar um ano de serviço para depois tirar trinta dias de férias e · 
por lógica, aquele Vere dor se baseou naquela lógica, de que depois de um ano o Vereador teria o . 
recesso no mês de jan iro como um trabalhador comum que depois de um ano ele tinha os seus ': 
trinta dias de férias. Di se também que se posicionava contrário não somente porque era o autor do . 
projeto antc1ior que tir u o recesso do mês de julho, tecendo outros comentários sobre o assunto. , 
Disse que anteriormen e não tinham a segunda sessão do mês de dezembro porque o recesso 1 

, começava no dia 15 e dezembro, então raramente, muito raramente tinham duas sessões em : 
dezembro. Disse cone rdar quando o Ver. Claudinei deixou claro em sessões passadas que o 
recesso não significava parar a Câmara porque os Vereadores iriam continuar vindo à Câmara, . 
iriam continuar atende do a população em seus Gabinetes, a Secretaria da Câmara era funcionar '; 
normalmente, porém, e tendia que existia um problema de amarrar a pauta, embora o Presidente 

, poder convocar sessões extraordinárias em casos de assuntos importantes, mas se previamente já , 
• tivessem as sessões or inárias, não seria necessário todo trabalho para convocação de sessão 
extraordinária, sendo q e não via problema algum ter sessão no mês de julho e encerrou as suas 
palavras. Inscrito para lar. o Ver. Claudinei após cwnprimentar os companheiros de Plenário e o • 
público presente, agrad ceu o Ver. Rodrigo por dizer entre linhas que aquele Edil era imoral e que ' 
não tinha transparência. O Ver. Claudinei disse que não viu na Constituição Federal nenhum artigo . 
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e nenhum parágrafo q e falasse que o recesso não poderia ser superior a cinquenta e cinco dias. 
Disse que o Senado dera! tinha realmente recesso daquela maneira, porém, não via qualquer 
impedimento constituc onal para ser superior aquele período. Disse que inconstitucional era o que 
acontecia atualmente n Senado, pois a Constituição Federal dizia que o recesso se dava do dia 1 º 
de junho a 1 º de fever iro, de 18 de julho a 1 º de fevereiro e do dia 23 de dezembro ao dia 31 de ' 
dezembro, então não h uve moralidade e transparência quando fizeram o projeto acabando com o • 
recesso de julho, ou so ente aquele Edil era imoral c que não era transparente? Disse não conseguir ' 
entender certas coloca ões feitas, embora respeitasse todas elas e o posicionamento de cada : 
companheiro de Plenári . O Ver. Claudinei disse que detestava falar de Câmaras passadas, mas não : 
poderia deixar de com ntar sobre o fato ocorrido na Legislatura anterior com relação aos salários ', 
dos servidores da Câm ra, ou seja, elevaram absurdamente os salários dos funcionários, a gestão ·. 
seguinte teve que abai. ar, ocasionando um transtorno enorme para os funcionários e para a atual 
gestão, sendo que o Ve eador que lhe antecedeu que disse prezar sempre pela transparência e pela: 
moralidade, foi 1 º Secr tário e sabia muito bem o que estava sendo feito. O Ver. Claudinei disse 
que aquilo sim era imo ai e faltou transparência com relação às medidas tomadas. Continuando as 
suas palavras, o Ver. C audinei disse ainda querer entender onde estava à imoralidade e a falta de · 
transparência e se estiv sse realmente equivocado que lhe provassem que a redação do seu projeto 
era inconstitucional. Oi se ainda que o recesso no mês de julho só iria começar depois da 1 ª sessão ' 
ordinária daquele mês e no mês de dezembro continuaria tendo as duas sessões mensais, sendo que · 
estavam deixando de te apenas uma sessão no mês de julho, ressaltando novamente não entender : 
onde estava a inconstit ionalidade naquela questão. Disse que o Vereador que falou tanto prezar : 
pela moral e pela trans arência havia deixado de apresentar proposituras durante cerca de três ; 
meses e nem por isso atr palhou o bom andamento dos trabalhos dele como Vereador e os trabalhos 
daquela Casa Legislativ . Disse entender que a falta de uma sessão ordinária no mês de julho não 
iria atrapalhar em nad pois mesmo que se precisasse discutir ou votar qualquer assunto de ' 
emergência, sena convo ada sessão extraordinária, por isso o nome já dizia, sessão extraordinária, 

1 

sessão convocada para t tar algo extraordinário, fora do normal. O Ver. Claudinei esclareceu que o i 
Vereador nào tinha féri s como o trabalhador brasileiro, a Câmara tinha o recesso parlamentar, • 
porém, a Secretaria fun ionava normalmente. O orador disse não ver falta de transparência e de ! 

· moralidade na apresenta ão de um projeto que iria melhor adequar os trabalhos do Legislativo. 
Disse respeitar o posicio amento do Ver. Rodrigo, porém, a seu ver, o referido Edil jamais poderia ·, 

· ter colocado em dúvida idoneidade de quem quer que fosse, acrescentando ser falta de respeito e ' 
falta de consideração pai com os companheiros Vereadores. Disse que aceitava o posicionamento 

'contrário do referido Ver adore de quem quer que fosse, mas jamais poderia admitir que deixassem 
: dúvidas ou falassem entr linhas sobre qualquer propositura de sua autoria. Disse que não era um , 
Vereador iniciante, emb ra tivesse ficado quatro anos fora, aquele Edil já estava indo para o seu · 
quarto mandato, e tudo ue fez como Vereador estava registrado em ata e nos anais da Câmara e 
jamais iriam encontrar qualquer coisa que pudesse desabonar a sua conduta nem como 
representante legal do p vo, nem profissionalmente como Investigador de Polícia e nem muito 
menos como cidadão bra ileiro. O Ver. Claudinei teceu outros comentários sobre o assunto e deixou · 
bem claro que não era oleque e nem criança, sabia muito bem do que estava fazendo e jamais . 
faria qualquer coisa que esabonasse a sua conduta, razão pela qual pediu o apoio do Plenário para 
a aprovação da sua pro ositura, caso contrário entrasse na justiça com uma Ação Direta de · 
Inconstitucionalidade. Di se que votasse contra caso o Vereador não concordasse com a propositura 
ora apresentada, mas dei ar entre linhas que existia falta de transparência e de moralidade, jamais 
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poderia admitir tal po tura. Disse que o Vereador poderia não gostar de quem quer que fosse ali 
naqueia Casa de Leis, as jamais poderia desrespeitar o companheiro de Plenário, jamais poderia , 
deixar em cheque a co duta do Vereador perante a população. Disse que tanto fazia ter sido eleito • 
com maior número de votos ou ter sido o segundo Vereador mais votado, ali dentro eram iguais, 
eram noves cadeiras, e am nove Vereadores e nem por isso os referidos Vereadores faziam parte da 
Mesa Diretora. Disse q e o Ver. Rodrigo foi muito infeliz em suas palavras, porém, se foi somente : 
aquele Edil que entcnd u daquela maneira, ou seja, que o seu projeto não estava de acordo com as , 
normas de moralidade transparência da Casa, pedia desculpas ao nobre Vereador. Finalizando as ' 
suas palavras, o Ver. C audinei teceu outros comentários sobre o assunto e disse que aquela matéria' 
já havia sido apresenta a naquela Casa de Leis, aquela propositura desgastou bastante aquele Edil, ' 
razão pela qual pediu a etirada da mesma, fez a alteração que achou necessária, então, contava com : 
o apoio do Plenário p ra a aprovação do projeto em questão. A seguir, o Ver. Rodrigo pediu a : 
palavra justificando qu o Ver. Claudinei citou o seu nome e ele tinha direito de resposta, tendo o: 
Sr. Presidente deixado atente que o Ver. Rodrigo teve o seu tempo para falar de acordo com as . 
normas regimentais, p rém, direito a resposta ele não tinha. A seguir, como houve pequena 
discussão sobre o assu o, o Sr. Presidente convidou os Vereadores Rodrigo e Claudinei para que , 
pudessem conversar em seu Gabinete, tendo suspendido a sessão por cinco minutos. Acalmados os : 
ânimos, o Sr. President reabriu a sessão e como não houvesse mais quem desejasse falar sobre o ' 
projeto em questão, o esmo foi colocado em primeira votação, pelo sistema de votação nominal, 

, que apresentou o segui te resultado: Votaram favoráveis ao Projeto de Emenda a Lei Orgânica nº , 
03/l 7, de autoria do V r. Claudinei os seguintes Vereadores, a saber: Rômulo, Malu, Christian, ; 
Claudinei, Junhô, Doni Heloizio, tendo somente o Ver. Rodrigo votado contra o referido projeto' 
de Emenda. O Sr. Presi ente anunciou o resultado da votação nominal dizendo que o Projeto de ' 
Emenda a Lei Orgânica 0 03/17 havia sido aprovada por 7 votos favoráveis e um voto contrário do : 
Ver. Rodrigo Nunes. O er. Rodrigo justificou o seu voto contrário, dizendo que o seu voto foi de· 

. acordo com o artigo 57 da Emenda Constitucional 50, de 14/02/2006, que dizia que o Congresso ·. 
Nacional reunir-se-á an almente na capital Federal de 02 de fevereiro a 17 de julho e de 1 º de 
agosto a 22 de dezem ro. Disse que ao fazer a contabilidade conforme o próprio Congresso :. 
Nacional determinava o ecesso não poderia ultrapassar 55 dias por ano o que, no entender daquele , 
Edil, o projeto de emen ora em questão estava dando 72 dias. Disse em momento oportuno iria' 

· fazer as suas considera ões, já que naquela sessão não tinha tempo suficiente para tal. O Ver. ' 
Claudinei justificou o se voto favorável e disse que a CF dizia que o Congresso Nacional reunir- ' 
se-á anualmente de 2 d.: evereiro a 17 de julho e de 1 º de agosto a 22 de dez.:mbro, acrescentando , 
que a atual lei da Câmar estava inconstitucional porque não tinha o recesso de julho, sendo que o · 
seu projeto de emenda e tava corrigindo uma inconstitucionalidade que foi colocada na Legislatura ' 
passada. Disse não ver n nhuma inconstitucionalidade com relação ao recesso superior a cinquenta , 
e cinco dias por ano, r ão pela qual sua propositura não era imoral e nem inconstitucional. A : 
seguir, o Sr. Presidente diu a Sra. Secretária Malu que continuasse a leitura dos documentos 
constantes da pauta da rdem do Dia, a saber: 4) Requerimento nº 86/17, datado de 30/06/17, do 
Ver. Prof. Doni, para qu seja oficiado a Prefeita de Piquete, pedindo-lhe a gentileza de informar a 
este Vereador, se existe a possibilidade de restaurar alguns equipamentos da academia da Boa Idade ' 
no Campo do Vila Es erança. 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 87/17, d tado de 30/06/17, do Ver. Prof. Doni, para que seja oficiado a Prefeita de 
Piquete, pedindo-lhe a g ntileza de informar a este Vereador, se existe a possibilidade de retirar 
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dois pedaços de equip mentos da academia da Boa Idade que foram deixados no local, ou seja, à 
Rua Manoel dos Santo Filho, no Jardim Josephina. Como não houvesse quem desejasse falar sobre • 
a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenàrio por , 
unanimidade. 6) Requ rimento nº 88/17, datado de 30/06/17, do Ver. Heloizio, para que seja , 
oficiado a Prefeita de p· quete, pedindo-lhe que seja disponibilizado um profissional de pediatria no •, 
atendimento ambulator ai da UPA, diariamente. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a · 

. referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por ' 
unanimidade. 7) Requ rimento nº 90/17, datado de 30106117, do Ver. Heloizio, para que seja : 

. oficiado a Prefeita de P quete, pedindo-lhe a gentileza de informar a este Vereador, por qual motivo ; 
até o momento não foi olucionado o problema da iluminação da Rua Honorina de Brito, próximo : 
ao nº 118, na Vila Es rança, sendo que a mesma ora acende e ora apaga. Como não houvesse 1 

quem desejasse falar bre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e 
aprovada pelo Plenário por unanimidade. 8) Requerimento nº 91/17, datado de 30/06/17, do Ver. 
Heloizio, para que seja oficiado a Prefeita de Piquete, pedindo-lhe a gentileza de informar a este 
Vereador, por qual mot vo os moradores da Rua Honorina de Brito, na Vila Esperança, não estão ' 
recebendo a visita dos gentes Comunitários da Saúde, sendo que a última visita foi realizada em 
dezembro de 2016. Co o não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura. a mesma. 
foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 9) Requerimento nº ' 
92/17, datado de 301061 7, do Ver. Heloizio, para que seja oficiado a Prefeita de Piquete, pedindo- : 
lhe a gentileza de in rmar a este Vereador, se existe a possibilidade de restaurar alguns : 
equipamentos da acade ia da Boa Idade localizado próximo à Praça D. Pedro 1 (ao lado da i 

Prefeitura Municipal). orno 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 ·, 
38/17, datada de 23/06/ 017, do Ver. Rodrigo Nunes, para que seja oficiado aos familiares do Sr. i 
José Rosa de Lima, ma·s conhecido como "Juquinha", apresentando-lhes Moção de Pesar deste i, 

Legislativo pelo seu rec nte 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 39/17, datad de 2310612017, do Ver. Rodrigo Nunes, para que seja oficiado aos 1 

· familiares do Sr. Oswal o Peixoto, ex-vereador desta Casa de Leis, apresentando-lhes Moção de · 
· Pesar deste Legislativo elo seu recente falecimento. Como não houvesse quem desejasse falar ; 
sobre a referida proposit ra, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por , 
unanimidade. 12) Moçã nº 40/17, datada de 30/06/2017, do Ver. Rodrigo Nunes, para que seja 
oficiado à Diretoria do rató1io São Domingos Sávio, apresentando-lhe Moção de Aplausos deste 
Legislativo pela brilhant realização da Festa Junina. Como não houvesse quem desejasse falar . 
sobre a referida proposit ra, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por · 
unanimidade. 13) Moçã nº 41/17, datada de 3010612017, do Ver. Rodrigo Nunes, para que seja 
oficiado à Diretora da E.M. "Prof" Maria Odaisa da Costa Frota" Oratório São Domingos Sávio, 
apresentando-lhe Moção de Aplausos deste Legislativo pela brilhante realização da Festa Junina. 

· Como não houvesse que desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em 
. única votação e aprova a pelo Plenário por unanimidade. 14) Moção nº 42/17, datada de 
3010612017, do Ver. Ro rigo Nunes, para que seja oficiado ao Diretor da EMEI "Prof" Maria 
Auxiliadora Ramos", a resentando-lhe Moção de Aplausos deste Legislativo pela brilhante 

' realização da Festa Junin . Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a 
· mesma foi colocada em ica votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 15) Moção nº 
43117, datada de 30/06/2 17, do Ver. Rodrigo Nunes, para que seja oficiado à Diretora da EMEF , 
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"Prof Antonio João" apresentando-lhe Moção de Aplausos deste Legislativo pela brilhante 
realização da Festa Ju ina. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a, 
mesma foi colocada e única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 16) Moção nº ; 
44117, datada de 3010 12017, do Ver. Rodrigo Nunes, para que seja oficiado à Diretora da E.M. 
''Prof' Ricarda Godo Lopes", apresentando-lhe Moção de Aplausos deste Legislativo pela 
brilhante realização d Festa Junina. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida 
prnpositura, a mesma oi colocada cm única \·otação e aprnvada pelo Plenário por unanimidade. '. 
Tenninada a discussão e votação dos documentos constantes da pauta da Ordem do Dia, o Sr. : 
Presidente parabenizou os munícipes Quirino (Jacaré), Fernando, Mariomar e Caco pela belíssima ; 
Festa Junina que eles fi eram na Rua Pedro da Silva Coelho, resgatando uma festa que no passado i 

era muito comum nos airros de nossa cidade, acrescentando que participou com a sua família do ' 
· referido evento e todos "Ostara.m muito. O Sr. Presidente disse ainda esperar que no próximo ano a ' 
referida festa fosse mel or ainda e que os referidos munícipes poderiam contar com o apoio daquela : 

' Presidência. Em seguid , o Ver. Rõmulo pediu que fosse registrado em ata o seu agradecimento ao ·. 
Deputado Vaz de Lima ela liberação de uma Emenda Parlamentar para o nosso município no valor· 
de R$ 70.000,00, para quisição de veículo (Van) para ser utilizado na área da Saúde. Usando da 
palavra. o Ver. Claudin i pediu desculpas ao Presidente da Càmara por ter atrapalhado a condução . 
dos trabalhos da sessão quando não obedeceu as ordens regimentais e continuou falando. O Ver. :, 
Claudinei pediu descul as também aos demais Vereadores, ao público presente, aos internautas e 

, aos ouvintes da Rádio atureza FM por ter alterado o tom da sua voz durante a discussão do seu : 
projeto de emenda, est ndendo ainda o seu pedido de desculpas aos Vereadores da Legislatura , 
anterior por ter citado s mesmos no momento em que se sentiu ofendido quando da colocação ' 
contrária à sua proposit a, tendo sido levado pela emoção, reconhecendo que não deveria ter agido ' 
daquela maneira. O Ver. Claudinei solicitou que o seu pedido de desculpas fosse registrado em ata .• 
Usando da palavra, o V r. Rodrigo disse que no momento em que lhe foi dado à palavra por dez 1 

minutos para a discuss do projeto de Emenda, aquele Edil realmente usou o referido tempo i 

regimental e para que observou o tom da voz, bem como a maneira como colocou o seu : 
posicionamento ao proj to, percebeu que não teve alteração da sua voz. Disse que, de qualquer . 
forma, se algum compa heiro de Plenário entendeu que houve alguma ofensa da sua parte ou : 

: alguma deselegància ou ue ele foi descortês com o próprio autor do projeto, o Ver. Claudinei da : 
Delegacia, ele também d ixava registrado em ata as suas desculpas. Disse que gostaria de abrir um . 

· parênteses para a interpr tação do Regimento Interno da Casa porque entendia que uma vez dado a ': 
discussão ê sug.:;ria quê a Prêsidência .:; o Jurídico da Câmara estudassem a respeito, porque a 
palavra foi lhe passada e depois passada ao Ver. Claudinei e o artigo 108 do Regimento Interno era · 
claro que o Vereador só oderia discutir a matéria em debate e, ao entender daquele Edil, discussão : 
era também quando volt va à palavra para o Vereador que usou primeiro, caso contrário não era ' 

·discussão. O Ver. Rodri pediu que fosse registrado àquelas suas palavras para posterior estudos , 
sobre a interpretação regi . enta! daquele assunto. O Sr. Presidente pediu aos nobres Edis Claudinei 

· e Rodrigo que se sentisse desculpados e ressaltou não somente para aqueles dois Vereadores que 
participaram da discussã , mas também para os demais, que a discussão era aceitável desde que o , 
calor, a emoção não cheg sse a fatos que comprometessem a imagem e o decoro. Como nada mais 

· houvesse para ser tratad naquela sessão, o Senhor Presidente invocando a proteção de Deus, ' 
agradeceu a presença de t dos os munícipes dando por encerrada a sessão e para constar foi lavrada 
a presente ata que, depoi de lida e discutida for julgada conforme, será aprovada e assinada pelos 
Senhores Vereadores. Pi uete, 03 de julho de 2017 Centésimo nonagésimo quinto (195°) ano da, 
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" CA~IARA UNI CIP AL DE PIQUETE 
Presi ente 

Ata da 13ª Sessão INÁRIA Realizada em 03/07/2017 F1 n.º ::.. JG 1 

Independência, centési o vigésimo oitavo (128º) ano da República e centésimo vigésimo sexto. 
( i26º) ano da Emancip ção Político-Administrativa de Piquete.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

< 

~! ll (' (\. 
VER. RÔl\1ULO KA.Z!M!ERZ LU _ NSKI (RO!vlINHO) 

VER. MARIA LUIZA M 

---t~ 
VER. CHRIS: UCHOA PI 

VER. CLAUD EMORAES 

~<Yr-' 
VER. JOAQUIM ALVES DA SILVA JÚNIOR (JUNHÔ) 

!BEIRO DA SILVA (Prof DON)) 

NUNESGODOY 
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