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A~A DA SE9UNDA (2ª) SESSÃO ORDINÁRIA D9 SEGUNDO (2º) ANO LEGISLATIVO DA 1 

DECIMA SETIMA (17ª) LEGISLATURA DA CAMARA MUNICIPAL DE PIQUETE. Aos 
dezenove (19) dias do mês de fevereiro do ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de dois 1 

mil e dezoito (2018), 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 e convidou 
os Senhores Vereados a ficarem em pé para entoarem o Hino de Piquete. Após a execução do 
referido Hino, o Presidente colocou em única discussão a ata da 1 ª sessão ordinária, realizada dia 
05/02/2018 e como não houvesse quem desejasse apresentar emendas a referida ata, a mesma foi 
colocada em única votação, aprovada por unanimidade e assinada pelos Senhores Edis. Em seguida, 
o Sr. Presidente solicitou a Ver. Maria Luiza Moreira Neta Ribeiro, 1ª Secretária, que fizesse a 
leitura dos documentos constantes do Expediente, os quais foram os seguintes: 1) Of. nº 005/18, 
datado de 06/02/18, da E. M. "Prof Darwin Félix", encaminhando os nomes dos Alunos Nota 10 
(Arquivar); 2) Of. nº 002/18, datado de 08/02/18, da E. "Prof. Leopoldo M. M. Netto", 
encaminhando os nomes dos Alunos Nota 10 (Arquivar); 3) Of. nº 004/18, datado de 08/02/18, da 
Escola Adventista, encaminhando os nomes dos Alunos Nota 10 (Arquivar); 4) Of. nº 021/18, 
datado de 09/02/18, da E. E. "Pro:F Leonor Guimarães", encaminhando os nomes dos Alunos Nota 
10 (Arquivar); 5) Of. nº 001/18, datado de 09/02/18, da E. M. "Pro:F Maria Auxiliadora Ramos'', 
encaminhando os nomes dos Alunos Nota 10 (Arquivar); 6) E-mail, datado de 09/02/18, da E. M. 
"Prof. Antonio João", encaminhando os nomes dos Alunos Nota 10 (Arquivar); 7) Of. s/nº, datado 

1 de 09/02/18, do Sindicato Rural de Lorena e Piquete, informando os componentes da Nova 
1 Diretoria empossada para o triênio 2017/2020 (Arquivar); 8) Of. s/nº, do Presidente do Sindicato 
Rural de Lorena e Piquete, comunicando a composição da Nova Diretoria daquela Entidade para o 
Biênio 2017/2020, empossada no dia 29/02/17 (Arquivar); 9) PRV/Piquete - 023118-PRÓ-VIDA, 
DO Coordenado Operacional - O.S. Pró-Vida, referente ao Oficio 017/18 e Requerimento nº 
011/18, Câmara Municipal de Piquete-Ver. Mário Celso de Santana - Presidente (Arquivar); 10) 
Balancete da Receita e despesa da Câmara Municipal de Piquete referente ao mês de janeiro de 
2018 (Arquivar); 11) Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, datado de 05/02/18, da Juíza de 
Direito da Comarca de Piquete-Foro de Piquete-Vara única, transmitindo para as providências 

1 

cabíveis, o teor da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança do Processo Digital nº 
1000515-39.2017.8.26.0449, conforme cópia que segue anexa. O Sr. Presidente esclareceu que 
referente a sentença proferida pela Juíza de Direito da Comarca de Piquete foi reconhecido como 
válidos os atos da Câmara, acatado a denúncia apresentada e entendido como suposto cometimento 
de infração político-administrativa pela Prefeita Municipal de Piquete, portanto, encaminhou a 
referida propositura à Mesa do Legislativo Piquetense para agendamento de nova data para 
realização da sessão para escolha dos novos membros da referida Comissão Processante. 12) 
Parecer nº 01/18, datado de 19/02/2018, da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, 

1 

favorável pelo acolhimento do Parecer Prévio exarado pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo com referência ao exercício de 2015, para julgar aprovadas as contas prestadas pela 
Administração Municipal de Piquete no referido exercício. Projeto de Decreto Legislativo nº 01/18, 
de 19/02/18, da Mesa do legislativo Piquetense, dispondo sobre a aprovação de contas do Executivo 
Municipal referentes ao exercício de 2015 (Para a Ordem do Dia); 13) Projeto de Resolução nº 

1

01/18, datado de 15/02/18, da Mesa da Câmara, dispondo sobre o repasse de bens móveis do 
Legislativo Piquetense para a Prefeitura Municipal de Piquete (A Comissão de Justiça e Redação); 
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14) Requerimento nº 12/18, do Ver. Santana, para que seja oficiado a Prefeita Municipal de Piquete, 
para que preste informações sobre os fatos narrados nesta propositura com relação a proibição de 
qualquer cidadão de utilizar o estacionamento da Prefeitura, explicando detalhadamente os motivos 
que lhe levaram a impedir tal utilização (Para a Ordem do Dia); 15) Requerimento nº 13/18, do Ver. 
Junhô, para que seja oficiado a Prefeita Municipal de Piquete, pedindo-lhe que informe a este 
Vereador quando serão reformadas as quadras society localizadas no Recinto de Festas "Miguel 
Purcino Ferreira" e no Estádio Municipal "Antonio Brasilino (Para a Ordem do Dia); 16) 
Requerimento nº 14/18, do Ver. Santana, para que seja oficiado a Prefeita Municipal de Piquete, 
para que informe a esta Casa de Leis, inclusive com o encaminhamento dos documentos 
correspondentes, as seguintes informações: a) Cópia integral do(s) processo(s) de licitação 
formalizado por esta Administração para o evento do Carnaval realizado no ano de 2018; b) Cópia 
integral de eventuais processos de dispensa de licitação para aquisição de serviços ou produtos 
destinados a festividade carnavalesca de 2018; c) Cópia das notas fiscais emitidas pelas empresas 
contratadas pela Administração para prestação de serviços ou fornecimento de produtos para o 
Carnaval de 2018; d) Informação e contrato firmado com a empresa que prestou serviço para o 
fornecimento de som e estrutura para o Carnaval de 2018; e) Informação sobre o nome e contratos 
firmados com as bandas que tocaram durante o carnaval de 2018 (Para a Ordem do Dia); 17) 
Indicação nº 011/18, da Ver Malu, indicando a necessidade de fazer a limpeza e reparos na Praça 
Monte Castelo (A consideração da Senhora Prefeita); 18) Indicação nº 012/18, da Ver Malu, 
indicando a necessidade de fazer a limpeza e retirada de lixo da Rua Rodolfo Beckmann (A 
consideração da Senhora Prefeita); 19) Indicação nº 013/18, da Ver Malu, indicando a necessidade 
de solicitar a limpeza do terreno que liga a Rua José Alves Filho com a Clementino Cunha de Assis. 
Caso a responsabilidade não seja da Prefeitura Municipal, que o dono seja notificado como manda a 
lei (A consideração da Senhora Prefeita); 20) Indicação nº 014/18, do Ver. Rodrigo, indicando a 
necessidade de realizar a limpeza na Rua Heitor Vilela Nunes, no Bairro Santo Antonio (A 
consideração da Senhora Prefeita); 21) Indicação nº 015/18, do Ver. Junhô, indicando a necessidade 
urgente de retirar o entulho existente na Rua 9 de Julho, no Alto da Bela Vista, próximo ao antigo 
Postinho (A consideração da Senhora Prefeita); 22) Indicação nº 016/18, do Ver. Rominho, para que 
sejam adotadas as providências necessárias para a colocação de uma porta na Unidade de Saúde do 
bairro Santo Antonio (A consideração da Senhora Prefeita); 23) Moção nº 08/18, do Ver. Santana, 
para que seja oficiado à Sr. Cel PM Eliane Nikoluke Scachetti, DD. Comandante do CPI-1, 
apresentando-lhe Moção de Aplausos deste Legislativo, pelo excelente trabalho desenvolvido pelas 
equipes de policiamento sob seu comando realizados em virtude da captura e prisão de meliantes 
que efetuaram, em ato delituoso e criminoso a explosão de caixas eletrônicos de agencias bancárias 

na cidade de Cunha/SP, durante a madrugada de 15/fev/18 e em menos de 24 após, em uma ação 
rápida cerca de oito (8) indivíduos foram presos e recuperados a quantia de aproximadamente R$ 
500.000,00, com apoio e dedicação de todas as equipes policiais envolvidas (Para a Ordem do Dia); 
24) Moção nº 09/18, do Ver. Junhô, para que seja oficiado ao Sr. Vinicius Fabiano da Silva, 
apresentando-lhe Moção de Aplausos deste Legislativo, pelo gesto de honestidade ao ter entregado 
a bolsa da Sr. Laura Gonçalves da Silva, contendo todos os seus pertences, inclusive dinheiro (Para 
a Ordem do Dia); 25) Moção nº 10/18, do Ver. Junhô, para que seja oficiado a Sr. Mirian 
Schmoeller do Prado Rodrigues, apresentando-lhe Moção de Aplausos deste Legislativo, pelos anos 
de trabalho, amor e dedicação com que desempenhou a função de Professora, cumprindo com 
louvor sua sublime missão de educadora (Para a Ordem do Dia); 26) Moção nº 11/18, da Ver. 
Malu, para que seja aprovada Moção de Repúdio ao Jornalista ÉDER BILOTA, em razão da 
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1 desinformação que constantemente tem apresentado em seus programas de rádio e jornal impresso ! 
acerca dos fatos políticos da cidade de Piquete, sobretudo, porque a imprensa deveria estar 
preocupada em informar a realidade sobre os fatos e não em tentar justificar atos injustificáveis e 
incomprovados praticados pelo Executivo Municipal em total afronta ao interesse público (Para a 
Ordem do Dia); 27) Moção nº 12/18, do Ver. Rominho, para que seja oficiado ao Sr. Antonio Luiz 

1 Xavier, apresentando-lhe Moção de Aplausos deste Legislativo, pelo ato heroico ao arriscar a 
1 

própria vida salvando um cavalo que estava rodando no rio durante a última enchente ocorrida em 
nossa cidade (Para a Ordem do Dia); A seguir, o Sr. Presidente franqueou as palavra de 
conformidade com as normas regimentais. Inscrito para falar, o Ver. Junhô cumprimentou os J 

presentes, os intemautas, os ouvintes da Rádio Natureza FM e fez o seguinte pronunciamento: 
"Quero novamente agradecer a presença da população hoje aqui nesta Casa de Leis e dizer que a 
população deveria participar mais das sessões de Câmara para conhecer de perto o trabalho do 
Legislativo Piquetense. Como seria bom se em todas as sessões ordinárias da Câmara a Plateia 
ficasse lotada como está hoje. Nós somos os representantes do povo, é dever do munícipe cobrar o 
Vereador, porém, se as pessoas comparecessem nas sessões ficariam sabendo sobre o verdadeiro 1 

papel desta Casa de Leis. O Vereador é muito criticado lá fora e não tem muitas vezes como se 
defender, mas o nosso papel aqui é limitado, não temos poder de executar apenas de legislar, de 
indicar, razão pela qual, acho importante a participação da população nas sessões de Câmara para 
conhecer de perto o nosso trabalho. No dia 19 de janeiro do ano passado apresentei uma indicação 
pedindo que fosse oficiado à Prefeita Teca Gouvêa pedindo providências com relação ao paredão 
existente na Rua Maria Aparecida Leite Ferreira e fui informado que as obras seriam iniciadas hoje, 
porém, por causa das chuvas não foi possível, mas as mesmas vão ser iniciadas tão logo o tempo 
melhore. Quero agradecer o setor competente da Prefeitura pelos serviços de limpeza que foram 
realizados em toda a extensão do rio, desde a antiga Estação Ferroviária até a ponte da loja 

1 Barateira. Foi uma indicação de minha autoria, a pedido dos moradores daquela área e graças a 
Deus, mesmo com as chuvas fortes, não entrou águas naquelas residências. O Ver. Junhô agradeceu 
a atenção de todos e encerrou as suas palavras. Inscrito para falar, o Ver. Heloizio cumprimentou os 
presentes, os internautas, os ouvintes da Rádio Natureza FM e fez o seguinte pronunciamento: 
"Quero primeiramente agradecer a presença de todos e dizer que é muito importante à participação 1 

do munícipe nas sessões de Câmara. Acho também importante à divulgação do nosso trabalho 

1 

através da internet e da rádio. Venho lutando há tempos na tentativa de tirar da minha 
responsabilidade aquilo que não é meu dever. A Câmara tem o Poder de Legislar, de fiscalizar os 
atos do Executivo e o Executivo tem o dever de executar. Moro sim no bairro dos Marins, a 19 km 
da cidade, mas nunca deixei de comparecer a esta Casa de Leis para apresentar as minhas 

1 
proposituras tratando de assuntos de interesse da nossa municipalidade. Somos muitas vezes 

1 cobrados de coisas que não é da alçada do Vereador e sim do Executivo, então, vamos até o 
Gabinete da Prefeita e lá tentamos chegar num acordo. Muitas vezes saía para ir até a Prefeitura, 
feliz, achando que o meu pedido poderia ser atendido ou um problema ser resolvido pelo Executivo 
e vou confessar, saía muito aborrecido de lá. A gente não é bobo, tem muita coisa que pode ser 
resolvida logo, mas ficam colocando empecilhos e aquilo vai ficando enrolado. A gente escuta 
muita conversa atravessada, muita mentira, ordens que foram passadas para não atender os pedidos 
do Vereador. É lamentável essa atitude, porque o pedido que o Vereador faz não é para ele e sim 
para atender as reivindicações da população. O Ver. Rodrigo era Vereador no mandato passado e 
sabe que até hoje muitas coisas reivindicadas naquela época até hoje não foram atendidas e são 

\ coisas básicas, simples que poderiam ter sido atendidas pela nossa Prefeitura. Aí vem aquela 

1 

1 
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dúvida, será que ela deixa de fazer o básico, o necessário para fazer o desnecessário, o que não é 1 

importante? Falo e cobro muito sobre as melhorias que precisam ser realizadas na zona rural, eu 
moro no bairro dos Marins, bairro rural e sofre com a falta de algumas melhorias. Hoje, graças à 
Deus, eu consigo chegar na minha residência quando chove com mais facilidade porque fizemos um 
mutirão com cerca de 26 famílias e arrumamos o trecho de estrada que dá acesso as nossas 
residências, pois quando chovia a nossa estrada ficava intransitável, ninguém conseguia chegar em 
casa. Aquela estrada estava horrível, era um transtorno ainda pior quando chovia muito, nem os 
ônibus escolares conseguia chegar para pegar as crianças. No ano passado pedi a Prefeita que 
conseguisse uma carona para um estudante lá do meu bairro, pois ele estuda em Cruzeiro e saia no 
mesmo horário que o ônibus escolar que ia pegar as crianças que estudam na parte da tarde, 
inclusive, ele concordava em assinar um termo de responsabilidade, caso acontecesse alguma coisa 
com ele durante o trajeto e, infelizmente, a Secretária de Educação negou a carona para esse jovem. 
É lamentável porque esse jovem é esforçado, estudioso, é apenas uma carona para ele chegar até 
aqui na cidade para depois pegar o ônibus para Cruzeiro. A gente fica chateado e aborrecido porque 
os nossos jovens não têm incentivo para estudar, quando meu filho mais velho estudava ele anda 
cerca de 3 km por dia para estudar, naquela época não tinha ônibus escolar, era um sacrifício 
enorme. Hoje, o meu filho mais novo já vai de ônibus, melhorou um pouco, mas ainda precisa 
melhorar outras coisas. Eu sempre digo que a gente não consegue caminhar no mesmo caminho, por 
isso é que a oposição é importante. Antes das eleições tudo pode, depois, a lei não pennite, então, é 
complicado. Quero comentar aqui hoje também sobre a situação que aconteceu com um rapaz lá do 
meu bairro que faz hemodiálise, ou seja, o carro da saúde depois que levou o rapaz para fazer 
hemodiálise na cidade vizinha, na volta deixou ele cerca de 3km longe da sua residência, sendo que 
numa situação dessa a pessoa vem pior do que foi, fica mais debilitado, um absurdo. Quero dizer 
que o referido problema chegou até o responsável lá no hospital e hoje o carro deixa o rapaz na sua 
residência, então, peço encarecidamente que esse fato não volte a acontecer porque é desumano, é j 

absurdo deixar uma pessoa debilitada, que acabou de fazer hemodiálise andar cerca de 3 km para 1 

chegar até a sua residência. Vamos nos colocar na situação desse rapaz, passar o que ele está 
passando é doloroso. Quero agradecer também o Secretário Ednaldo que conseguiu que fosse 
colocado insulfilm na Van que levava os pacientes de hemodiálise, é um pedido dos pacientes que 
eu estava tentando conseguir desde o mandato passado porque durante o dia e em dia de sol forte, 
os pacientes tinham que viajar com o sol no rosto, incomodando. Outra coisa que eu estou lutando 
há tempos é referente à colocação de um bicicletário na Rodoviária, pois têm munícipes lá do 
Josephina, do Santo Antonio e de outros bairros que moram longe da Rodoviária e saem cedo para 
trabalhar em outras cidades, porque aqui em Piquete não tem emprego para eles, que precisam 
deixar as suas bicicletas trancadas no bicicletário, sendo que até a presente data não tem nada lá. Na 
sessão anterior eu apresentei uma indicação pedindo que o setor competente da Prefeitura que 
retirasse as barreiras da estrada que liga a Tirolesa Garganta do Dragão ao bairro dos Marins, pois 
devido às fortes chuvas, muitos barrancos foram parar no meio da estrada, causando transtornos aos 
motoristas que podem se acidentar no local, principalmente à noite. Eu só peço o necessário, o 1 

urgente, e a nossa Prefeita sabe bem disso. Hoje a nossa Prefeitura dispõe de maquinários novos e 
eu não queria e nem quero que ele fique parado, pelo contrário quero que os serviços sejam 

1 

realizados para beneficiar os nossos munícipes. Com relação à Plainadeira, se fizermos um 
levantamento vamos verificar que por ano, ou seja, cerca de 365 dias, a nossa Plainadeira não 

1 

trabalha nem. vinte dias, ~ restar:te ela fi~a para~a l~ na Pre_feitura, é ~amentável porque tem serviço 
para a máquma fazer, so que nao autonzam. Ja disse aqm nesta Tnbuna e volta a falar, entrou o 
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tempo da seca é hora de fazer os serviços, principalmente, na zona rural e olha que tem bastante 
serviço para ser feito é só querer. No ano passado, fiz também um convite à nossa Secretária 
Municipal de Agricultura para que ela fizesse uma visita nas áreas rurais e conversasse com os 
agricultores de nossa cidade para ver as necessidades deles e, já se passaram cerca de sete meses 
mais ou menos e nada foi feito, está tudo do mesmo jeito, é lamentável porque a nossa Prefeitura 
tem equipamentos e maquinários e as reivindicações dos nossos agricultores já poderiam ter sido 
atendidas. Passando esse período de chuvas fortes e constante é preciso fazer as melhorias nas áreas 
rurais porque do jeito que está não pode mais ficar. Espero que a nossa Secretária de Agricultura dê 
mais atenção para a Zona Rural, pois cobrança é que não falta. O Ver. Heloizio teceu outros 
comentários sobre o assunto e encerrou as suas palavras. Inscrito para falar, o Ver. Doni 
cumprimentou os presentes, os intemautas, os ouvintes da Rádio Natureza FM e fez o seguinte 
pronunciamento: "Quero parabenizar todos os presentes e dizer que estou bastante feliz com a 
participação maciça da população hoje aqui nesta Casa de Leis. Dá gosto de ver a Casa cheia e é 
desse jeito que ela deve ficar sempre. Quero agradecer novamente a Dona Lúcia que sempre está 
me mandando algum recadinho de interesse da nossa população. Novamente deu problema lá no 
Posto de Saúde do bairro Santa Isabel e aproveitar também para agradecer o Sr. Nícolas já que o 
problema da menina lá do referido bairro foi resolvido hoje. Hoje à tarde recebi um telefone da 
referida menina e ela me disse que hoje levaram a receita dela lá em sua residência. Quero falar 
também que na sessão anterior cobrei a colocação da placa de rua sem saída lá Rua Dario Vieira e 
hoje estou feliz porque fui informado que a referida placa já foi colocada pelo setor competente da 
Prefeitura. Mas também fui informado que a referida placa foi amarrada no "guard rail'', então 
amanhã vou até o local verificar o que foi feito e se realmente amarraram a placa no "guard rail" 
vou ligar na Prefeitura e conversar no setor competente porque essa não é uma maneira correta de 
colocar uma placa, não se pode colocar uma placa de qualquer jeito. No ano passado, exatamente no 
dia 03 de abril, foi aprovado nesta Casa de Leis um requerimento de minha autoria pedindo 
explicação ao responsável na época pela CAB de Piquete sobre a rede de esgoto da nossa cidade. 
Segundo informações passada pelo responsável pela CAB na época, ele me disse que a CETESB 
está proibindo a ligação de rede de esgoto nova no nosso município. Então, nem a Prefeitura e nem 
a CAB pode fazer ligação nova de rede de esgoto. No sábado passado, um morador lá do bairro 
Santa Isabel me procurou dizendo que pediram que ele fizesse uma caixa de esgoto nova, 60x60, ele 
fez a caixa conforme solicito, porém, agora não estavam querendo religar o esgoto da residência 
dele. Então, amanhã vou até a Prefeitura e conversar com o setor competente, pois se a Empresa 
Águas de Piquete pediu para o referido morador fazer a caixa padrão, porque agora a Prefeitura não 
quer religar o seu esgoto? Ontem caiu uma chuva forte na cidade, mas é uma chuva normal para a 

época, porém, perto da minha casa, na Praça da Mina descia tanta água que parecia um ria, 
inclusive, a água invadiu uma residência. Realmente desceu muita água e muita lama e parado a 
chuva desceu um morador lá do Alto da Bela Vista e me falou que lá no moro caiu barranco numa 
casa e, inclusive, derrubou uma parede. De imediato fui até o referido local e constatei que caiu 
muita terra na casa, mas graças a Deus não caiu à parede da referida residência. Então, conversando 
com os moradores daquela região fui informado que existia um bueiro na Rua 9 de Julho e que 
pediram para a Prefeitura a limpeza do mesmo, porém, os funcionários da Prefeitura foram lá e 
taparam o referido bueiro, razão pela qual descia aquela enxurrada na Praça da Mina, pois o bueiro 
que existia lá em cima não funcionava mais. Ontem quando cheguei ao referido local, me 
informaram que o funcionário da Prefeitura que fazia parte da Defesa Civil já havia estado lá, então, 
amanhã vou ligar para a Prefeitura para perguntar quem tapou o bueiro da Rua 9 de Julho e qual o 
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motivo que o levaram a tomar tal providência, pois é um absurdo o que fizeram. Pelo que estou 
sabendo o bueiro da Rua 9 de Julho não é o único bueiro tapado no município, existem outros que 
também foram tapados pela Prefeitura, ou seja, ao invés dos funcionários desentupir o bueiro eles 
resolvem de outra maneira, enchem o bueiro de concreto, assim acaba o problema e outros que 
estão entupidos de tanto lixo dentro, jogados muitas vezes pelo próprio morador da rua, um 
absurdo. Com relação a bueiro, quero saber quando vão trocar a tampa do bueiro lá de frente ao 
ponto comercial do Vezário, pois até hoje está àquela madeira podre, colocando em risco a vida das 
pessoas que diariamente passam por aquela rua. Quero novamente esclarecer que o vereador não 
tem o poder de executar, o nosso papel é fiscalizar, quem tem o poder de executar é o Executivo, 
porém, qualquer munícipe pode ir até a Prefeitura e cobrar o seu direito. É direito do munícipe que 
paga os seus impostos em dia cobrar da Prefeitura as melhorias necessárias para a sua rua, para o 
seu bairro, porém, se lá na Prefeitura não te atenderem, o munícipe deve ir até o Foro de nossa 
cidade e fazer uma representação contra a prefeitura no Ministério Público, o qual vai tomar as 
providências cabíveis e detenninar que a Prefeitura cumpra com o seu dever, com a sua obrigação. 
É muito fácil, aprendi isso também aqui nesta Casa, pois estou cansado de pedir, cansado de cobrar, 
de apresentar requerimentos e receber as mesmas respostas de sempre. Então, já procuro logo o 
Ministério Público e pergunto o que deve fazer com relação ao assunto, eles me orientam e eu faço, 
é assim que eu estou agindo agora, pois eu já cansei d pedir, de cobrar e não fazerem nada. Com 
relação à Rua Projetada lá no bairro Santo Antonio, quero infonnar aqui aos moradores de lá que 
ainda esta semana eu e o Ver. Heloizio iremos ao referido bairro para recolher as assinaturas dos 
moradores, os carnes de imposto, contas de luz e de água, vamos tirar xérox de tudo e depois 
devolver aos referidos moradores, para que depois possamos tomar as providências cabíveis, pois 
com certeza existe uma solução para aquela rua. Segundo informações passadas pelo Ver. Heloizio 
aquela Rua Projetada tem nome e se ela tem nome ela existe e deveria constar no cadastro da 
Prefeitura Em aparte, o Ver. Heloizio disse que ficava inconformado porque há mais de três anos os 
moradores daquela rua pagavam a taxa de iluminação pública sem ter o referido benefício, total 
descaso para com os mesmos, um absurdo. Disse que se o munícipe não pagar a luz cortam a luz 
dele, se ele não pagar água cortam a água também, agora era justo pagar um beneficio e não ter esse 
beneficio? O Ver. Prof Doni agradeceu o aparte do Ver. Heloizio e continuou a sua explanação: 
"Eu também não concordo com tal fato, mas a justificativa dada é que a pessoa não tem luz na rua 
dele, mas utiliza a iluminação das demais ruas. Foi falado também que não se fazia melhoria na 
referida rua porque aquela rua não existia no cadastro da Prefeitura. Então pergunto como não 
existe uma rua situada dentro da cidade? É realmente um absurdo tal fato, já lemos ao 
conhecimento do Ministério Público o assunto e vamos aguardar o posicionamento do mesmo. Com 
relação ao Carnaval de 2018 em nossa cidade, quero aqui deixar os meus posicionamentos como 
munícipe Prof Doni e não como político Ver. Prof Doni, pois como todos sabem não gosto de 
Carnaval, mas minha esposa e minhas filhas gostam, então eu fui. Chegando na Praça a primeira 
coisa que eu notei, não tinha os holofotes nas ruas, estava escuro, tava mais para bailinho do que 
para Carnaval, segundo, não tinha organização, terceira, não tinha segurança particular compatível 
com a quantidade de gente presente naquele local, tinha muitos Policiais, mas segurança particular 
da festa, era bem pouco. Eram muitas as pessoas consumindo drogas em toda a Praça, era 
lamentável e vergonhoso, não era um ambiente familiar, outro problema lamentável, não tinha 
banheiro suficiente e adequado para usar. Outro ponto que eu achei absurdo, foi com relação à falta 
de banheiros, nunca vi um lugar fazer uma festa desse porte e não disponibilizar banheiros para as 
pessoas. Depois criticam àqueles que fazem "xixi" atrás de carros, árvores, até na praça, dizendo 
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que eles não têm educação, eu também acho que as pessoas não devem fazer isso, mas o município 1 

recebe muita gente de fora, os banheiros que são disponibilizados para o público é muito pouco, 
será que ninguém vê isso? A gente que mora na cidade é mais fácil ou vamos em casa, ou temos um 
amigo que mora perto, mas quem é de fora ou até mesmo mora nos bairros mais distantes fica mais 
complicado. Então, como já disse falta planejamento, falta organização para se fazer uma festa 1 

desse porte tem que ter estrutura para acolher a população, principalmente, as pessoas que vêm de 1 

j fora. Logo chega a Festa do Peão, vamos planejar com bastante antecedência a realização da 
referida festa, não vamos fazer de qualquer jeito só para dizer que fez, precisa ter planejamento e 
organização, quem faz a festa tem que oferecer condições para as pessoas participarem da festa, 1 

precisa melhorar as estruturas oferecidas, exigir mais segurança particular para garantir a segurança 
daqueles que estão na festa, não sou contra a realização dessas festas, mas acho que precisa de um 
planejamento com bastante antecedência porque fazer a festa só para dizer que fez, isso para mim 
não serve. Sexta-feira passada, uma amiga minha que se formou Engenheira Civil, ela me pediu que 
a levasse em alguns locais de nossa cidade, para ela tirar algumas fotos de locais que estavam 
acontecendo erosão. Então, visitamos vários lugares e quando chegamos na Rua Minas Gerais, vi 
que a reivindicação antiga do ex-Ver. Moita havia sido atendida, ou seja, fizeram o tão cobrado 
paredão naquela rua. Espero que tenha sido feito um serviço decente, que tenham tirado todo o 
concreto que estava rachado, trincado e feito um novo, porque se aproveitaram o concreto que tinha 
antigamente, com certeza, logo-logo, aquele paredão vai rachar de novo. Espero também que eles 
tenham olhado com carinho a situação dos moradores que moram embaixo daquele paredão, pois 
qualquer problema na parte de cima, com certeza vai afetar as residências da parte de baixo. Quero 
aproveitar a oportunidade e deixar um recado para a nossa Prefeita e para o Sr. Nícolas, Secretário 
Municipal de Saúde de nossa cidade, amanhã vou ligar para o Sr. Nícolas, a Prefeita diz que tem 
como a menina dos olhos a Saúde, que a Saúde de Piquete é excelente, não deixa nada a desejar, 
porém, está ocorrendo problemas com relação aos veículos usados para conduzir pacientes. Tempos 
atrás tinha um rapaz que trabalhava lá e tudo fluía bem, certinho, ele se virava nos trinque e tudo 

1 

acabava bem. Quero deixar bem claro que eu não estou falando sobre os serviços dos motoristas 
não, estou falando das conduções que transportam pacientes, a meu ver, precisam dividir melhor os 
pacientes porque as reclamações estão demais, agora quase que diariamente sou procurado por um 
munícipe reclamando nesse sentido, ou seja, pessoa que tem consulta, cirurgia de pequeno porte ou 
vai fazer algum exame ou hemodiálise na parte da manhã e tem que ficar até o final da tarde 
esperando outros pacientes para poder vir embora, é um absurdo. Muitas vezes a pessoa não está 
passando bem, quer vir embora logo e não pode, tem que esperar os outros pacientes. Então, 
Senhora Prefeita, Sr. Nícolas, dá uma olhadinha para ver o que está acontecendo com a condução da 
Saúde, vamos tentar melhorar essa situação, separar determinados pacientes, fazer grupos que vão 
na parte da manhã somente, outros que vão só na parte da tarde e tentar disponibilizar um carro para 
cada grupo, amenizando assim a situação desses pacientes. Antes funcionava tudo direitinho, tudo 
pianinho, problemas tinha com certeza, mas logo era resolvido, agora, tudo é mais complicado, 
demora muito para buscar um paciente, o que está acontecendo? O ano passado o Ver. Christian 
esteve nesta Tribuna, até meio exaltado, falando de uma pessoa que tinha uma cirurgia marcada e 
que o motorista da Saúde que iria levá-lo não conseguiu encontrar a casa dessa pessoa. Eu tomei 
conhecimento do fato, não consegui obter o nome do referido motorista e acho meio dificil o 
motorista não saber as ruas de nossa cidade. Em aparte, o Ver. Christian disse que no caso que o 
Ver. Prof. Doni estava comentando tinha um detalhe importante, ou seja, o referido motorista 
morava no mesmo bairro da pessoa que ele tinha que pegar. O Ver. Prof. Doni agradeceu o parte do 
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Ver. Christian e continuando a sua explanação disse: "Mesmo que o motorista não conheça quem é j 

o paciente ou o munícipe que ele tem que pegar, aqui em Piquete tudo mundo conhece todo mundo, 
é chegar no bairro e perguntar e, com certeza, vai ter alguém que conhece. O Ver. Prof. Doni 
esclareceu que o Mandado de Segurança da Prefeita contra a Comissão Processante nº 02/2017, na 
qual aquele Edil era Presidente, porque a Comissão foi encerrada e seria criada outra Comissão, a 
decisão do Ministério Público considerou a CP nº 02/2017 parcialmente improcedente, o 
Legislativo deveria acolher tal decisão, que posteriormente daria andamento ao referido caso. O 
Ver. Prof. Doni teceu outros comentários sobre o assunto e encerrou a sua explanação agradecendo 
a atenção de todos. Inscrito para falar, o Ver. Rómulo cumprimentou os presentes, os internautas, os 
ouvintes da Rádio Natureza FM e fez o seguinte pronunciamento: "Quero deixar claro aqui que nem 
sempre o que comentam na rua é verdade, nem sempre o que falam é o que realmente acontece. 
Então, hoje, através do telão vou passar algumas imagens para que todos possam acompanhar o que 
está sendo feito por mim nesta Casa de Leis como Vereador, desde o início do meu mandato até a 
data de hoje. Comentou que o slide começava com Força, trabalho e soluções. Na área da Saúde 
junto com o Deputado Vaz de Lima eu consegui uma Emenda Parlamentar no valor de R$ 
50.000,00 para aquisição de um veículo para ser usado na área da Saúde. Na área da Educação 
consegui 35 vagas para o Curso de Auxiliar de Administração, que a princípio seria ministrado em 
setembro, depois foi prorrogado para novembro ano do ano passado e hoje eu estive em São Paulo, 
na Secretaria do Trabalho e cobrei a respeito, e a desculpa que me deram foi que antigamente o 
Governo Federal mandava para o Estado uma verba no valor de R$ 140.000.000,00 anualmente e 
esse ano o valor caiu para R$ 30.000.000,00 e o Estado de São Paulo hoje possui seiscentos e 
cinquenta e cinco municípios e muitos benefícios foram cancelados o ano passado. Piquete foi 
contemplado junto com a cidade de Cruzeiro e eu estive lá na semana passada e conversei com o 
Thales Gabriel, Prefeito de Cruzeiro e ele me informou que lá o referido curso já tinha começado. 
Então, Piquete foi contemplado com o Curso de Auxiliar Administrativo onde o jovem além de ter a 
capacitação ele vai ser remunerado pela realização do curso, ou seja, ele vai receber R$ 330,00. 
Continuando a sua explanação, foi passado um vídeo, onde foi mostrado o Sr. Davi Martins, 
Presidente do Partido da Solidariedade do Estado de São Paulo, tendo o Ver. Rominho deixado 
patente que o Sr. Davi estava dando total apoio para que aquele Edil conseguisse êxito na realização 
do referido curso. Disse que a outra pessoa que estada do lado direito do Sr. Davi era o Chefe de 1 

Gabinete de Gabinete da Secretaria do Trabalho do Estado de São Paulo, o qual também estava lhe 
ajudando a conseguir outros beneficios para a nossa cidade. Mostrou através do telão, o Banco do 
Povo do Estado de São Paulo, os P ATs, área muito forte para o trabalho, onde pretendia 
futuramente trazer um PAT de verdade para a nossa cidade, onde as pessoas pudessem deixar os 
seus currículos e serem chamado realmente para trabalhar. Falou também sobre o curso "O Jovem 
Cidadão" que era um Projeto do Governo Federal que dava oportunidade para o jovem recém 
formado a fazer estágio. Disse ainda que a empresa atualmente tinha um desconto em seus tributos 
se ela fizesse uma parceria com o Estado, sendo que pretendia focar Piquete para que o nosso 
município fosse contemplado também com tal beneficio. Em seguida, através do telão o Sr. Davi 
Martins comunica que estava recebendo o Ver. Rominho em seu Gabinete a pedido do Sr. Davi 
Martins, Presidente do Partido da Solidariedade do Estado de São Paulo e na oportunidade reforçou 
o seu compromisso assumido com o Ver. Rominho e acrescentou que a Secretaria de Trabalho, 
infelizmente, teve que prorrogar para esse ano a realização do curso contemplado pela cidade de 
Piquete. O Ver. Rominho no vídeo reafirma o compromisso assumido com a população de Piquete e 
acrescentou que em breve o curso de Auxiliar de Administração seria iniciado em Piquete, sendo 
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que ainda faltava alguns ajustes, deixando patente que não estava medindo esforços para que o 
referido curso fosse iniciado o mais breve possível. O Ver. Raminho continuando a sua explanação 
disse: "Com relação ao Turismo, infelizmente, atualmente a economia não gira em nossa cidade. Eu 
estou bastante satisfeito com a parceria feita desde o início com o pessoal do Voo Livre, a meu ver, 
principal foco de renda para o nosso município. Temos em nosso município o Pico dos Marins, 
porém, infelizmente, como fica um pouco afastado do centro da cidade dificulta o acesso dos 
turistas, já a rampa de Asa Delta já é mais fácil o acesso e quando a pessoa pula, ela desce lá no 
bairro do Vila Esperança, dentro da cidade. Aquela rampa foi toda reformada com recursos 
próprios, não teve qualquer apoio financeiro ou incentivo da Prefeitura, estamos fazendo um 
trabalho em conjunto com o pessoal do Voo Livre e graças a Deus vem dando certo. Essa semana 
mandei fazer um outdoor 6x3, ou seja, dezoito metros quadrados, o qual eu vou colocá-lo lá na 
rampa, com isso abrilhantando mais aquele espaço. Eu realizei o primeiro Festival de Voo Livre em 
Piquete, dando opção de lazer para a nossa população e incentivando o turismo na cidade. Realizei 
também campeonato de Futsal, Volei de Areia e o foco agora é atingir outras modalidades como 
Atletismo, Tênis e se Deus quiser até o final do mandato com certeza atingiremos todas as áreas 
esportivas. Logo no início do meu mandato fiz juntamente com os meus companheiros de Plenário 
o projeto de lei que beneficia os idosos maiores de sessenta a usarem o transporte de ônibus circular 
de graça, antes a lei beneficiava apenas os idosos maiores de sessenta e cinco anos, com a alteração 
na nossa LO os idosos maiores de sessenta anos passam a ter o referido direito também. Foi uma 
luta porque o Legislativo aprovou por unanimidade, a Prefeita Vetou, os Vereadores derrubaram o 
Veto, o Presidente da Câmara sancionou, a Prefeita entrou na ADIM e hoje estamos aguardando a 
decisão da justiça. Pessoa com doença crônica também vai ser beneficiada e ela não precisa ter 

j sessenta anos de idade. Realizei no bairro Josephina o 1 º Festival de Pipa, foi um sucesso, contou 
com a participação maciça da população, vários turistas, centenas de crianças, foi muito bonito. 
Sempre falei o que falta para a nossa cidade na área do turismo é boa vontade, é querer fazer, é 
querer acontecer e a prova está aí, o pouco que a gente faz traz grandes repercussões com certeza. 
Analisando a repercussão do Moto Cross tem na região, vi que a prática desse esporte era bem forte 
e como a pista mais próxima era Delfim Moreira e tinha a serra como ponte desfavorável, construí 
uma pista com recursos próprios e em parceria com o Sr. Marcos Nunes, Marcos da Fazenda, no 
bairro Santa Isabel. Já realizei o 1 º Campeonato de Moto Cross, teve êxito total, a galera gostou e 
esperamos realizar outros eventos lá para movimentar o turismo e gerar renda para o nosso 
município. No mês de dezembro andando pelas ruas de Piquete, vi que as nossas ruas estavam 
apagadas, não tinha espírito natalino, não tinha brilho, então, fiz um desafio, criei um projeto, a rua 
mais bonita, mais enfeitada, mais alegre, teria um dia de lazer e graças a Deus deu certo e a rua 
vencedora foi no bairro Santa Isabel. Foi muito bacana, teve cama elástica, pula pula, carrinho de 
pipoca, algodão doce e espero também contar com o apoio da comunidade para este ano colocar em 
prática esse meu projeto. Estou tentando também realizar uma vez por mês a Semana do Lazer em 
nossa cidade, postei na rede social a minha ideia, recebi alguns criticas, outras pessoas adoraram a 
ideia, porém, quero deixar bem claro que não consigo realizar tal projeto semanalmente porque não 
temos o apoio do Executivo e só com recursos próprios fica inviável, aí decidimos realizar uma vez 
por mês e conto com o apoio da população, pois vai ser mais uma opção de lazer para as nossas 
crianças e nossos jovens. Com trabalho e muita luta com certeza chegaremos ao tão sonhado dias 
melhores. Tudo isso que foi passado através do telão é para mostrar que não estamos aqui de braços 
cruzados, pelo contrário, estamos fazemos o que podemos e o que não podemos, o que é nosso 
dever e também o que é dever do Executivo, e esperamos contar com a compreensão e o apoio da 
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população, pois muitas vezes somos criticados por falta de conhecimento do trabalho realizado pelo l 
Legislativo, razão pela qual eu defendo a participação da população nas sessões de Câmara. Podem 
ter certeza que o meu papel eu estou cumprindo da melhor maneira possível e honrarei aqui nesta 
Casa de Leis cada voto que recebi. Na semana que vem, estou indo a São Paulo, pois tenho uma 
reunião quarta-feira com o Chefe do Sindicato, referente aos servidores públicos de Piquete e a 
pauta dessa reunião é tentar reativar o Sindicato em nossa cidade, para dar suporte para que a classe 
do funcionalismo público possa reivindicar os seus direitos. Amanhã terei uma reunião com o Sr. 
Paulo Vieira, às nove horas, ele é proprietário da F ACIC de Cruzeiro, uma Faculdade que está 
crescendo muito e o nosso objetivo é criar um projeto, que não é promessa, é um projeto que será 
trabalhado aos poucos e até 2020 trazer uma Faculdade de Agricultura para Piquete. Hoje temos 
várias cidades na região que tem F ACIC, então, não é um projeto impossível, vai exigir trabalho e 
dedicação, então, conto com o apoio de todos, pois o que for bom para Piquete nós vamos batalhar 
com certeza. O Ver. Rominho teceu outros comentários sobre o assunto, acrescentando esperar que 
a população presente naquela noite divulgasse aquele seu trabalho, pois muitas vezes faziam críticas 
sem saber e, agradecendo a atenção de todos, encerrou as suas palavras. Inscrito para falar, o Ver. 
Santana cumprimentou os presentes, em especial, o ex-Vereador, ex-Presidente da Câmara e ex
Prefeito José Armando de Castro Ferreira, os intemautas, os ouvintes da Rádio Natureza FM e fez o 
seguinte pronunciamento: "É com muita alegria que vejo a Plateia desta Casa lotada hoje e quero 
dizer que é muito importante que a população participe das sessões de Câmara para saber como 
anda o trabalho desta Casa de Leis. Com relação ao que foi dito pelo Vereador que me antecedeu 
sobre o Carnaval de 2018 em nossa cidade, quero dizer Ver. Prof Doni, que Vossa Excelência se 
esqueceu de falar sobre alguns pontos que para mim foram essenciais. Nosso município está carente 
de atração e é inadmissível, em pleno Carnaval, a Prefeita trazer para tocar em nosso município uma 
dupla Sertaneja, música sertaneja para tocar no Carnaval, lamentável. Outra coisa, com relação ao 
processo li citatório do Carnaval 2018, a meu ver, foi feito tudo errado novamente, apresentei nesta 
noite um Requerimento pedindo informações sobre o referido processo, ela fez tudo de qualquer 
jeito, ela burlou licitação, ela direcionou. Tenho um documento aqui em minhas mãos, espero que 
tenha tempo hábil para comunicar a todos sobre este documento. Não basta o descaso com os 
funcionários públicos municipais, a Prefeita humilhou os componentes da Polícia Militar durante os 
festejos carnavalescos oferecendo para quem trabalhou um pão de sal com uma fatia de queijo e 

1 uma fatia de presunto, que vergonha. Eu estive lá e me deparei inclusive com o nosso Vice-Prefeito. 
Hoje eu estive em contato com o Comandante do destacamento local e falei a ele que, infelizmente, 
eu não fui comunicado em tempo hábil sobre o fato ocorrido, se eu tivesse sido comunicado antes, 

1 

eu iria pegar a caixa de pão, presunto e queijo e virar em cima da cabeça da Prefeita porque foi 
1 humilhante o que ela fez. Ela está pensando o que? Aqueles policiais são profissionais que estavam 
ali trabalhando, são pessoas decentes, íntegras, que deixaram o aconchego das suas residências para \ 
estarem ali fazendo a segurança dos nossos munícipes e ela os tratou como se fossem mendigos. 
Aqueles Policiais são homens e mulheres capacitadas, íntegras, que prestaram concurso público, 
que dão a sua vida por cada um de nós e não mereciam ser tratados da maneira como a Prefeita os 
tratou, é lamentável uma situação dessa. Até 2016 eu estive compondo a fileira da Corporação e 
fiquei muito triste com a referida situação. O nosso Vice-Prefeito merece ser aplaudido de pé 
porque imediatamente após saber do referido fato ele me pediu desculpas e me disse que a Prefeita 
assim que ficou sabendo a respeito, numa reunião que teve com a Prefeita, ela foi bem clara ao dizer 
que "ia comer um pão para ele ver que estava louco de bom, se não quisessem problema deles". Se 

\ eu tivesse tomado conhecimento do referido fato antes, eu teria ido até o Coronel e pedido a retida 
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dos Policiais que estavam prestando serviço durante os festejos carnavalescos em nossa cidade. A 
1 

meu ver, seria melhor se ela não tivesse feito Carnaval porque fazer aquela porcaria que ela fez foi 
lamentável. A Prefeita sequer deu atenção aos munícipes durante o Carnaval, ela desconsiderou os 
Blocos Carnavalescos tradicionais em nossa cidade para trazer Bloco do Barbosa, o que o Bloco do 
Barbosa tem a ver com a nossa cidade? Ela deveria pegar o Bloco do Barbosa e colocar lá na porta 
da Cadeia, é lá que ela deveria colocar. As coisas estão surgindo, as coisas estão aparecendo e 
quando eu ler o documento que eu tenho em mãos vocês vão ver o que está acontecendo. Não é à 
toa que a Prefeita era do PT, como nós estamos vendo em rede nacional essa roubalheira que está 
acontecendo em tudo quanto é canto, aqui em nossa cidade não é diferente não. Agora é 
inadmissível ela postar de santa, querer imputar responsabilidade a esta Casa de Leis e dizer que os 
Vereadores são perseguidores. Nós estamos aqui cumprindo com o nosso papel, com a nossa 
responsabilidade, agradeço cada voto que recebi e desde que assumi o cargo de Vereador nesta Casa 
de Leis tenho agradecido a Deus por esta oportunidade porque foi à população que me elegeu. Eu 
não prometi nada, eu me comprometi com o meus eleitores que eu iria trabalhar pelos interesses da 
municipalidade e pelo contrário que a Prefeita diz, eu não estou aqui para perseguir quem quer que 
seja, muito menos ela. Eu estou descobrindo coisas erradas e a minha obrigação é trazer ao 
conhecimento da população através desta Tribuna e vocês podem ter a certeza que eu jamais vou 
fazer ao contrário do que falei nos meus comícios e ficar de conversinha com a Prefeita, tomar 
cafezinho no Gabinete dela, isso eu jamais vou fazer, ainda mais sabendo que ela humilha o 
servidor, humilha o pobre. Isso é inaceitável e ainda tem àqueles "picaretas" que apoiam a Prefeita e 
falam mal desta Casa de Leis, é absurdo. Onde está o cachorrinho que ela colocou para vigiar aqui 
na sessão passada, quem era o funcionário que estava participando da sessão de Câmara para depois 
punir esse tal funcionário. Hoje ele não veio? Eu gostaria muito que ele estivesse hoje aqui. Então, é 
dessa maneira que funciona a Administração da Senhora Ana Maria de Gouvêa, é pura perseguição. 
Pasmem meus Senhores, alguns dias ela vai dizer que o Ministério Público está comprado, que a 
nova Juíza está comprada, que está todo mundo perseguindo ela, ela com certeza vai posar de 
vítima, pois ela se diz santa. Só que para mim ela santa do pau oco. Em seguida, continuando a sua 
explanação, o Ver. Santana disse respeitar a opinião de cada Vereador naquela Casa de Leis, pois 
era inaceitável o Vereador, assim como ele, olhar como a população olhava, pois ninguém era cego, 
a situação lamentável em que encontrava a nossa cidade, ou seja, totalmente abandonada, jogada na 
lata do lixo. A seguir, leu na íntegra um Termo de Declaração, oriunda do nosso Ministério Público, 
uma Ação Civil Pública baseada na Lei Federal nº 8.429 de 1992, por Improbidade Administrativa 
contra a nossa Prefeita. Disse ainda que o depoimento que iria ler foi prestado dentro do Gabinete 
do Ministério Público, datado de 08/06/2016, acrescentando que a Prefeita depois iria dizer que o 
Ministério Público estava perseguindo ela com bloqueio de bens dela. O Ver. Santana disse também 
que o referido depoimento era do Sr. Manoel B. de Almeida Neto, o qual denunciou tudo o que 
ocorreu no Pregão Presencial de 18 de junho de 2016, realizado pela Prefeitura Municipal de 
Piquete. O Ver. Santana teceu outros comentários sobre o assunto e encerrou o seu discurso. Inscrita 
para falar, a Vef. Malu cumprimentou os presentes, os internautas, os ouvintes da Rádio Natureza 
FM e fez o seguinte pronunciamento: "Eu sou suspeita de falar que estou muito feliz em ver esta 
Casa de Leis cheia, pois a minha maior luta sempre foi ver a Plateia desta Casa lotada. Sempre lutei 
para que os munícipes participassem das sessões de Câmara e espero que seja ro~na na vida de cada 
um hoje aqui participar das sessões ordinárias toda 1 ª e 2ª segunda-feira do mês. E muito importante 
que o munícipe participe das sessões de Câmara para que ele possa saber e falar com propriedade 
sobre o trabalho do Legislativo Piquetense. Quero falar também que a Câmara abriu uma CEI para 
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1 investigar o trabalho que a VIVO presta em nosso município com relação a qualidade do sinal de 
internet na cidade. Eu sou a Presidente da CEI e gostaria muito que a nossa população se inteirasse 
pelo referido assunto, pois eu veja através das redes sociais muitas reclamações que o sinal de 
internet da VIVO era péssimo no município todo. Não foi possível concluir os trabalhos da CEI 
dentro do primeiro prazo, então pedi prorrogação de mais trinta dias para que possamos concluir as 
nossas investigações. Na página do facebook da Câmara tem todas as informações necessários para 
que o munícipe possa ajudar a referida CEI e para que possamos concluir o nosso trabalho com 
êxito. Estamos pedindo que a população faça um print da página provando que a velocidade da 
internet que chega em sua residência é abaixo do contratado e pago a empresa VIVO e traga 
também uma cópia da conta de telefone para que possamos anexar e exigir posteriormente um 
serviço de ótima qualidade e de acordo com o contratado e pago pelo munícipe. Eu apresentei nesta 
noite uma Moção de Repúdio ao Jornalista Éder de Bilota, ele é da cidade de Lorena, ele tem um 
programa semanal no facebook e um jornal, o Jornal Atos. Eu apresentei essa Moção de Repúdio 
em razão da desinformação que constantemente tem apresentado em seus programas de rádio e 
jornal impresso acerca dos fatos políticos da cidade de Piquete, sobretudo, porque a imprensa 
deveria estar preocupada em informar a realidade sobre os fatos e não em tentar justificar atos 
injustificáveis e incomprovados praticados pelo Executivo Municipal em total afronta ao interesse 
público. Ele fala que os prédios públicos estão na situação que estão abandonados, porque a 
população depreda e que o Executivo não pode fazer nada porque herdou uma dívida estrondosa da 
Administração do ex-Prefeito Otacílio, só que essa desculpa não cola mais, pois já é o segundo 
mandato da Prefeita frente à Prefeitura de Piquete, ela teve tempo suficiente para reverter essa 
situação. O referido Jornalista tem publicado em seu jornal que a Saúde de Piquete está excelente, 
que a Prefeita leva muito a sério a Saúde e que a população não tem o que reclamar. Que o 
transporte público era uma cortesia da Prefeita e que a população também não tem o que reclamar. 
A seguir, a Vef1 Malu leu na íntegra o conteúdo da sua Moção de Repúdio ao Jornalista Éder Bilota 
e disse esperar contar com o apoio unanime do Plenário para a sua aprovação. A Vef1 Malu 
aproveitou a oportunidade e mandou um recadinho ao Sr. Éder Bilota, já que o mesmo não 
comparecia nas sessões de Câmara do Legislativo Piquetense, dizendo a ele que na próxima sessão 
iria fazer uma explanação sobre a passagem desastrosa daquele Jornalista em nossa cidade para que 
todos pudessem conhecer quem era realmente o Sr. Éder Bilota. A Vef1 Malu disse ainda que as 
ruas de Piquete estavam sujas, abandonadas, esburacadas, mal iluminadas e quando chovia forte as 
ruas ficavam alagadas porque o Executivo não fazia a limpeza dos bueiros, manutenções que 
precisavam ser feitas constantemente para justamente não causar alagamentos das ruas. Disse que 

1 

na praça central, na Praça Duque as manilhas são muito antigas e pequenas não suportam mais a 
quantidade de água que vem de toda parte, então a referida praça fica um rio em dias de chuva, tudo 
isso porque a Chefe do Executivo Municipal não quer trocar o manilhamento, pois a Prefeita só 
fazia o que lhe interessava. A Vef1 Malu falou também sobre a lamentável situação da Saúde em 
nosso município, comentou também que o funcionário da Prefeitura era perseguido, não recebia um 
salário justo, o salário base da tabela de vencimentos e referências da nossa Prefeitura era menor 
que o valor do Salário Mínimo Nacional, não tinha uniforme e nem equipamentos necessários, um 
absurdo. Falou ainda que faltava papel higiênico no Barracão onde os funcionários braçais ficavam, 
no prédio do antigo Mercado Municipal, acrescentando ser tal fato desumano e vergonhoso. A 
seguir, a oradora disse não entender como o Sr. Éder Bilota defendia uma pessoa daquela que só 
prejudicava as pessoas e não estava nem aí para o nosso município. Disse também que a seu ver o 

\ Fundo Social de Solidariedade não existia, acabou assim que começou o desmando em nossa cidade 
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pela atual Administração e teceu outros comentários sobre o assunto e disse que faltava boa 
vontade, querer fazer, ser mais humano. Em parte, o Ver. Claudinei disse para a Vefl Malu não se 
assustar com o Sr. Éder Bilota, sendo que o mesmo em mandatos anteriores o referido Jornalista 
defendia e enaltecia o Prefeito Otacílio e criticava o Legislativo da época, e atualmente o Sr. eder 
Bilota estava criticando aquilo que ele mesmo enalteceu no passado sobre a Administração do ex
Prefeito Otacílio. O Ver. Claudinei teceu outros comentários sobre o assunto e disse novamente 
para a Vefl Malu não se assustar e acrescentou que se o Legislativo tivesse publicando artigos no 
seu jornal, ele jamais criticaria os Vereadores desta Casa de Leis, pois era daquela maneira que as 
coisas funcionavam. O Ver. Claudinei deixou claro que gostaria que o Sr. Éder Bilota falasse de 
quem ele comprou o peixe, ou seja, o referido Jornalista disse que estava vendendo o peixe pelo 
preço que ele comprou com relação ao fato que alguns Vereadores desta Casa de Leis pagaram 
cerca de vinte mil reais para que fizessem um circo na frente da Câmara, acrescentando que iria 
aguardar a apuração do referido fato já que o referido cidadão estava acostumado a responder 
processos daquela natureza na justiça. O Ver. Claudinei disse ainda que não poderiam se esquecer 
que a filha do Sr. Eder Bilota trabalhou na Prefeitura até pouco tempo atrás, então, era 
compreensíveis os artigos elogiosos sobre a Prefeita. Em aparte, o Ver. Santana disse que estava 
tratando justamente daquele artigo com o Jurídico da Câmara e disse que as providências cabíveis 
seriam tomadas para que o referido cidadão se posicionasse a respeito do referido fato de forma 
humilde e reconhecendo que ele não era o salvador da pátria, mas ao contrário, ele era o imundo 
que estava se juntando ao sujo, tecendo outros comentários sobre o assunto. O Ver. Claudinei disse 
ainda que deveria ser feito uma ação em conjunto para que o Sr. Éder provasse na justiça quem 
foram os Vereadores que pagaram a referida quantia e para quem foi pago. A Vefl Malu agradeceu 
os apartes dos Vereadores Claudinei e Santana e continuou as suas palavras dizendo: "Quero dizer 
também que o referido cidadão não tem moral alguma para falar de nenhum Vereador desta Casa de 
Leis porque sujo igual a ele era raro e neste legislativo ele jamais irá encontrar alguém da laia dele. 
Sr. Éder pode falar o que quiser de mim, pois não tenho nada sobre a minha vida escondido e nem 
tenho o rabo preso com quem quer que seja. Não se preocupe também em ligar para a Câmara para 
falar com algum Vereador porque os Vereadores desta Casa de Leis são íntegros e de caráter e não 
vão ficar dando entrevista para o seu jornaleco sujo e comprado não. Por hoje é só, uma boa noite a 
todos. Em seguida, o Sr. Presidente suspendeu a sessão por quinze minutos, de acordo com as 
normas regimentais. A seguir, decorrido o tempo regimental o Sr. Presidente reabriu a sessão e 
pediu a Vefl. Malu, 1ª Secretária que fizesse a leitura dos documentos constantes da Ordem do Dia, 
a saber: 1) Parecer nº O 1/18, datado de 19/02/2018, da Comissão de Finanças, Orçamento e 
Fiscalização, favorável pelo acolhimento do Parecer Prévio exarado pelo Egrégio Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo com referência ao exercício de 2015, para julgar aprovadas as 
contas prestadas pela Administração Municipal de Piquete no referido exercício. Projeto de Decreto 
Legislativo nº 01/18, de 19/02/18, da Mesa do legislativo Piquetense, dispondo sobre a aprovação 
de contas do Executivo Municipal referente ao exercício de 2015. Inscrito para falar, o Ver. 
Claudinei disse que o Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2018 tratava sobre a aprovação das 
contas do Executivo Municipal referente ao exercício de 2015. Disse que o Parecer Prévio do 
Tribunal de Contas foi favorável e consequentemente o Parecer da Comissão de Finanças, 
Orçamento e Fiscalização também foi favorável pelo acolhimento do Parecer Prévio do TC, 
acrescentando que era importante salientar que tinha ressalvas também. Disse que iria deixar bem 
claro a Exma. Prefeita Municipal que atentasse junto ao seu grupo parceiros visando um trabalho 
eficaz quanto ao montante do percentual da folha de pagamento dos servidores da nossa Prefeitura. 
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1 Falou que no 1° Quadrimestre de 2015 a Prefeita extrapolou esse percentual ficando em 55,04% j 

sendo que o prudente era 51,38%, porém, esse percentual desde o início do mandato da Prefeita 
vem sendo além do percentual prudencial e, infelizmente, não foi feito nada para abaixar e hoje a 
Prefeita enfrentava um problema sério com relação aos servidores públicos municipais, pois ela não 
tinha como conceder o IPCA e nem melhorar os salários da referida classe de trabalhadores, sendo 
que o percentual da folha há tempos ultrapassava o índice permitido por lei. Disse esperar que o 
Chefe do Executivo Municipal atentasse para o referido fato, pois os apontamentos do Tribunal de 
Contas eram sempre os mesmos e as soluções eram fáceis, porém, tinha que querer abaixar aquele 
percentual. Disse que se a Prefeita reduzisse as Secretarias, fizesse junção de algumas Secretarias, 
enxugasse a máquina com certeza o percentual da folha diminuiria e ela teria condições de dar a 
revisão anual de salários para os funcionários de carreira da Prefeitura. Disse esperar que a Prefeita 
tomasse as providências necessárias para corrigir o que foi apontado pelo Tribunal de Contas, pois 
agora ela não tinha mais a desculpa da herança maldita, ela tinha que realmente enxugar a máquina 
e corrigir as falhas cometidas. O Ver. Claudinei teceu outros comentários sobre o assunto e 
encerrou as suas palavras. A seguir, o Ver. Santana disse que o Ver. Claudinei foi feliz em suas 
palavras e disse esperar que a Prefeita não continuasse a infringir a Lei de Responsabilidade Fiscal 
no tocante ao percentual da folha de pagamento dos servidores municipais porque quando ela 
assumiu o seu mandato em 2013 o percentual da folha da Prefeitura era 51,5% e hoje ela 
ultrapassava os 52%, ou seja, a cada ano aquele percentual aumentava, pois não se tomava 
providências para reduzir, não foi feito nada enxugar a máquina. Disse que a Câmara naquele ano 
iria aprovar as contas de 2015, tendo em vista o Parecer Prévio do TC que foi favorável, mas se os 
apontamentos continuassem sem qualquer providência do Executivo para corrigir as falhas, abaixar 
aquele índice da folha para valorizar os funcionários de carreira, com certeza, o posicionamento 
daquela Casa de Leis no próximo ano seria bem diferente. O Ver. Santana teceu outros comentários 
sobre o assunto e encerrou as suas palavras. Como não houvesse mais quem desejasse falar sobre a 
referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por 
unanimidade. 2) Requerimento nº 12/18, do Ver. Santana, para que seja oficiado a Prefeita 
Municipal de Piquete, para que preste informações sobre os fatos narrados nesta propositura com 
relação a proibição de qualquer cidadão de utilizar o estacionamento da Prefeitura, explicando 
detalhadamente os motivos que lhe levaram a impedir tal utilização. 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 13/18, do Ver. Junhô, para que seja oficiado a 
Prefeita Municipal de Piquete, pedindo-lhe que informe a este Vereador quando serão reformadas as 
quadras society localizadas no Recinto de Festas "Miguel Purcino Ferreira" e no Estádio Municipal 

i "Antonio Brasilino. 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 
14/18, do Ver. Santana, para que seja oficiado a Prefeita Municipal de Piquete, para que informe a 
esta Casa de Leis, inclusive com o encaminhamento dos documentos correspondentes, as seguintes 
informações: a) Cópia integral do(s) processo(s) de licitação formalizado por esta Administração 
para o evento do Carnaval realizado no ano de 2018; b) Cópia integral de eventuais processos de 
dispensa de licitação para aquisição de serviços ou produtos destinados a festividade carnavalesca 
de 2018; c) Cópia das notas fiscais emitidas pelas empresas contratadas pela Administração para 
prestação de serviços ou fornecimento de produtos para o Carnaval de 2018; d) Informação e 
contrato firmado com a empresa que prestou serviço para o fornecimento de som e estrutura para o 
Carnaval de 2018; e) Informação sobre o nome e contratos firmados com as bandas que tocaram 
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durante o carnaval 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. 5) Moção nº 
08/18, do Ver. Santana, para que seja oficiado à Sr. Cel PM Eliane Nikoluke Scachetti, DD. 
Comandante do CPl-1, apresentando-lhe Moção de Aplausos deste Legislativo, pelo excelente 
trabalho desenvolvido pelas equipes de policiamento sob seu comando realizados em virtude da 
captura e prisão de meliantes que efetuaram, em ato delituoso e criminoso a explosão de caixas 
eletrônicos de agencias bancárias na cidade de Cunha/SP, durante a madrugada de 15/fev/18 e em 
menos de 24 após, em uma ação rápida cerca de oito (8) indivíduos foram presos e recuperados a 
quantia de aproximadamente R$ 500.000,00, com apoio e dedicação de todas as equipes policiais 
envolvidas. 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 09/18, do Ver. 
Junhô, para que seja oficiado ao Sr. Vinicius Fabiano da Silva, apresentando-lhe Moção de 
Aplausos deste Legislativo, pelo gesto de honestidade ao ter entregado a bolsa da Sr. Laura 
Gonçalves da Silva, contendo todos os seus pertences, inclusive dinheiro. Como não houvesse quem 
desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo 
Plenário por unanimidade. 7) Moção nº 10/18, do Ver. Junhô, para que seja oficiado a Sr. Mirian 
Schmoeller do Prado Rodrigues, apresentando-lhe Moção de Aplausos deste Legislativo, pelos anos 
de trabalho, amor e dedicação com que desempenhou a função de Professora, cumprindo com 
louvor sua sublime missão de educadora. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida 
propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 8) 
Moção nº 11/18, da Ver. Malu, para que seja aprovada Moção de Repúdio ao Jornalista ÉDER 
BILOTA, em razão da desinformação que constantemente tem apresentado em seus programas de 
rádio e jornal impresso acerca dos fatos políticos da cidade de Piquete, sobretudo, porque a 
imprensa deveria estar preocupada em informar a realidade sobre os fatos e não em tentar justificar 
atos injustificáveis e incomprovados praticados pelo Executivo Municipal em total afronta ao 
interesse público. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma 
foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 9) Moção nº 12/18, do 
Ver. Rominho, para que seja oficiado ao Sr. Antonio Luiz Xavier, apresentando-lhe Moção de 
Aplausos deste Legislativo, pelo ato heroico ao arriscar a própria vida salvando um cavalo que 
estava rodando no rio durante a última enchente ocorrida em nossa cidade. Como não houvesse 
quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e 
aprovada pelo Plenário por unanimidade. 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, 19 
de fevereiro de 2018. Centésimo nonagésimo quinto (195º) ano da Independência, centésimo 
vigésimo oitavo (128°) ano da República e centésimo vigésimo sexto (126º) ano da Emancipação 
Político-Administrativa de Piquete.-.-.-.-.-.-. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -.-. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -
------------------------------------------------------------------.................................................................... 
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