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ATA DA DÉCIMA QUINTA (15a) SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO (2°) ANO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA SÉTIMA (17a) LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
PIQUETE. No primeiro (10) dia do mês de outubro do ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus
Cristo, de dois 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. Dando
continuidade aos trabalhos, o Sr. Presidente pediu a Senhora Secretária que fizesse a leitura dos
documentos constantes do Expediente, os quais foram os seguintes: 1) Of. GAB n" 319/18, de
autoria do Executivo Municipal que encaminha para apreciação e votação o Projeto de Lei
Complementar n° 12/18, que dispõe sobre a criação de cargos no Poder Executivo Municipal (À
Comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento); 2) Of. GAB n° 320/18, de autoria do
Executivo Municipal que encaminha para apreciação e votação o Projeto de Lei Complementar n°
13/18, que dispõe sobre as obrigações acessórias relativas ao ISSQN, prevê a aplicação de multa
para o caso de descumprimento e dá outras providências Municipal (À Comissão de Justiça e
Redação, Finanças e Orçamento); 3) Of. GAB n" 328/18, de autoria do Executivo Municipal,
encaminhando a Contabilidade o número de Decreto para realizar o remanejamento de despesas do
Orçamento da Câmara (Arquivar); 4) Of. GAB n° 329/18, de autoria do Executivo Municipal,
respondendo às Indicações n''s 36 e 37/18 da Ver. Malu (Arquivar); 5) Of. GAB n" 332/18, de
autoria do Executivo, encaminhando o Balancete da Receita e Despesa da Prefeitura Municipal
relativo ao mês de agosto de 2018 (Arquivar); 6) Of. GAB n" 333/18, de autoria do Senhor Prefeito
Municipal Agnaldo Almeida Mendes, apresentando relatório da situação encontrada no município
quando da sua posse (Arquivar); 7) Of. GAB n° 334/18, de autoria do Executivo Municipal,
comunicando o sancionamento do Projeto de Lei Ordinária n" 12/18, de autoria do Executivo
Municipal o qual recebeu o n° 2064 das Lei Ordinárias (Arquivar); 8) Of. GAB n" 335/18, de
autoria do Executivo Municipal, comunicando o sancionamento do Projeto de Lei Complementar n"
10/18, o qual recebeu o n" 281 das Leis Complementares (Arquivar); 9) Of. GAB n" 336/18, de
autoria do Executivo Municipal, comunicando o sancionamento do Projeto de Lei Complementar n"
11/18, o qual recebeu o n° 282 das Leis Complementares (Arquivar); 10) Of. GAB n" 337/18, de
autoria do Executivo Municipal, encaminha veto integral aposto ao Projeto de Lei Ordinária CM n"
05/18, que dispõe sobre a comunicação prévia da interrupção ou suspensão do serviço de
fornecimento de energia elétrica e de água e dá outras providências (À Comissão de Justiça e
Redação); 11) Of. n" 549/18, Do TJESP, comarca de Piquete, comunicando a concessão de
aposentadoria para a Sra. Denise Maria Gonçalves Maduro Ramos (Arquivar); 12) Of. n" 107/18, da
Águas Piquete, questionando se a informação solicitada no Oficio n° 242/18 é quanto ao
faturamento ou a arrecadação mensal e qual o período (Arquivar); 13) Of. n? 3487/18, da Câmara
Municipal de Marília, encaminha cópia de propositura aprovada naquele Legislativo (Arquivar); 14)
Circular n" 120/18, de autoria do Sr. Diretor Presidente Hamilton Leite - DERSA. Informando que
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a Rodovia Christiano Alves da Rosa - SP 183, não está sob jurisdição daquela empresa (Arquivar);
15) Of s/no, da Presidente da Comissão de Festas da Paróquia de São Miguel, convidando a todos
os Vereadores para Missa Solene em louvor a São Miguel (Arquivar); 16) Of n° 5406/18, do
TCESP, encaminha para conhecimento cópia do relatório de fiscalização e sentença proferida nos
autos e publicado no DOE de 17/08/2018 - Quiosques (Arquivar); 17) Convite, do Centro Espírita
Deus e Caridade. Convida para o XXXIV - Mês Espírita (Arquivar); 18) Balancete Sintético da
Câmara Municipal relativo ao mês de agosto de 2018 (Arquivar); 19) Parecer n" 43/18, da
Comissão de Justiça e Redação favorável ao Projeto de Lei Ordinária CM n° 06/18, datado de
14/09/2018, de autoria do Ver. Rominho, dispondo sobre a instituição do dia municipal do jongo e
determina outras providências (Para a ordem do dia); 20) Requerimentos n''s 54 e 55/18, de autoria
do Ver. Heloizio (Para a ordem do dia); 21) Indicação n" 41/18, de autoria do Ver. Santana, para
que seja providenciada a colocação de barreira (guard rail) no trecho da estrada Vicinal José
Rodrigues Ferreira (estrada que dá acesso ao bairro dos Marins) que faz divisa com represa que fica
a sua margem (À consideração do Sr. Prefeito); 22) Indicação n" 42/18, de autoria do Ver. Junhô,
sobre a necessidade de determinar a troca da tampa de dois bueiros localizados na Rua Maria
Aparecida Leite Ferreira na Vila Eleotério (À consideração do Sr. Prefeito); 23) Indicação n° 43/18,
de autoria do Ver. Santana, sobre a necessidade de determinar o desentupimento do bueiro situado
na Rua Maria da Silva com a Capo José de Brito, conforme abaixo-assinado em anexo (À
consideração do Sr. Prefeito); 24) Indicação n" 44/18, de autoria do Ver. Heloizio, sobre a
necessidade de realizar a limpeza da Rua Honorina de Brito, próximo a ponte do Campo do Vila, na
Vila Esperança (À consideração do Sr. Prefeito); 25) Moções n''s 38 e 39/18 de autoria do Ver.
Junhô (Para a ordem do dia); 26) Moção n° 40/18, de autoria do Ver. Heloizio dos Marins (Para a
ordem do dia). Como houvesse terminado a leitura dos documentos constantes daquela pauta, o
Senhor Presidente solicitou a senhora Secretária que fizesse a chamada dos Vereadores inscritos
para o uso da Tribuna. Inscrito para falar o Vereador Santana cumprimentou a Presidência, demais
Vereadores, ouvintes da Rádio Natureza, intemautas, público presente, na pessoa do ex-vereador
João Inácio dos Santos cumprimentou a todos e iniciou seu pronunciamento dizendo: "Eu não
poderia deixar de agradecer a Dona Lúcia pela lembrança e quero parabenizar a todos os colegas
pela data de hoje de dia 10 de outubro, em virtude da lei federal 7212 de 11/07/84, foi instituído em
todo o território nacional o dia do Vereador, parabéns a todos. Vossas Excelências assim como eu
sabemos perfeitamente como é difícil à gente concorrer ao cargo, vencermos nas umas e a batalha
que é aqui. É um trabalho árduo, muitas vezes tem pessoas que não reconhecem o trabalho que o
Vereador tanto labuta no dia a dia. Mas pra quem assume o compromisso de trabalhar em prol do
povo é muito bom à gente ser lembrado nessa data. Então parabenizo todos os pares. Eu quero
deixar registrado na minha fala o trabalho que foi executado, muito bem executado em nosso
município, nesse final de semana pelo BAEP, 3° BAEP de São José dos Campos, a Polícia Militar
bem como todo setor de Inteligência da PM e também de alguns colegas aqui do município, os
quais pra quem não sabe acabaram por fazerem a prisão de indivíduos ligados ao crime organizado
no primeiro comando da capital que se encontravam instalados em nossa cidade. Sabe-se lá Deus o
que eles estavam preparando. Se eu não me engano acho que na sexta-feira eu estive ao lado deles
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sem saber. Estavam aqui infiltrados no nosso meio, na Praça da Bandeira, área central. Olha o risco
no qual todos nós do município estávamos correndo. Então, são indivíduos que se fizeram de
bonzinhos, mas foi encontrado com eles armamento, a maioria dos veículos, todos veículos
roubados. Se fizeram aí de fazendeiros, estavam se instalando no município, estiveram no gabinete
conversando com o Prefeito, dizendo que iriam trazer melhorias pro município, engarrafamento de
água e coisa parecida mas, na verdade, verdadeiros marginais. E graças a um excelente trabalho
realizado aí pelo Comando do CPI-1, Cel Lourival, essa prisão aí foi coroada de êxito. Na próxima
sessão estarei apresentando ao Plenário uma moção de aplausos, estou somente aguardando,
inclusive hoje o Coronel me ligou e já esteve conversando a respeito desse assunto e só estarei
aguardando o nome dos policiais que aqui estiveram e efetuaram a prisão, bem como o nobre
Vereador Claudinei, também parabenizá-Ios até a nível de investigadores e o próprio delegado que
efetuou a prisão deles aí em flagrante. Não poderia também deixar de dar os parabéns ao padre
Femando e todos os membros da Comissão de Festas da Paróquia São Miguel, também a Banda do
5° BIL que atendeu um pedido do padre, estiveram abrilhantando essa festa no último dia, foi
coroada também de êxito, muito bem realizada, o padre está de parabéns pelo trabalho que está
fazendo com toda a comunidade católica de nossa cidade. Preciso falar da nossa Águas Piquete. Os
membros da Comissão Especial de Inquérito desta Casa, hoje, eu estava na Praça da Bandeira e
acompanhei em frente ao Depósito Uchôas, depósito de bebidas, um trabalho que estava sendo
realizado lá. Senhores, é lamentável que essa empresa que aqui se encontra, a culpa não é do
funcionário não. É dos responsáveis por essa empresa. Eles não têm sequer um soquete, é
brincadeira o que eu presenciei ali. Abriram o buraco e na hora que foi pra bater a areia no chão
depois voltar à pedra no local o funcionário estava batendo com a própria pedra. Não tem (um
soquete. É vergonhosa a situação. É por isso que nossa cidade está esse queijo suíço. Então Senhor
Prefeito, chame o responsável da Águas Piquete no seu gabinete e exija dele providências porque
não é possível continuarmos na situação que estamos. Espero que a Comissão se aprofunde nos
trabalhos, fiscalize, cobre do Diretor do SAAEP uma fiscalização mais intensa porque está uma
vergonha. Eu fiquei ali, acompanhei o trabalho, não falei absolutamente nada, mas é lamentável.
Eles interditam a rua de qualquer jeito, colocam vergalhão, põe uma fitinha e tá lá. Só faltou o
funcionário bater com a própria mão ou ficar pulando no buraco lá porque não é possível. Não ter
um soquete. Pode esperar que semana que vem afunda de novo. Tá uma vergonha. Tá aqui:
relatório de situação do dia 13/06 de 2018. Ou seja, a situação desde quando o atual Prefeito
assumiu. Senhores, é publico esse documento, quem quiser vir buscar pode vir, não tem problema,
será apresentado. Tem coisas aqui que a ex-prefeita dizia que a Educação estava às mil maravilhas.
Alguns pedaços hein? Eu vou ler e quem quiser pode vir aqui que eu forneço cópia. A última
desinsetização foi feita há mais de seis meses. A última desratização foi feita há mais de seis meses.
E o ensino do município de Piquete era coisa de primeiro mundo. Que vergonha. Ausência de local
para armazenar os alimentos que serão distribuídos no dia. Ai Vereadora Malu, a Vossa Excelência
havia cobrado com relação à merenda, tá aqui, não existe controle dos bens da cozinha. São alguns
pontos. É muita coisa. Então, ficará na Secretaria, qualquer um do povo que quiser pode vir que
será fornecida cópia. Venham, procurem. Tomem conhecimento do ato escandaloso. Isso aqui é
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uma pequena foto da situação que estava. Então vem falar que a merenda era ótima. Vereador
Rodrigo Nunes está aqui pra Vossa Excelência depois observar, pro senhor ver a biblioteca que o
senhor sempre bateu aí que o senhor sempre cobrou tá aqui. Que situação que está a nossa cidade
gente, que vergonha, pelo amor de Deus. Aí vem falar que o Vereador é perseguidor? Olha aí. É
lamentável isso aqui. Isso aqui é bem do município. Nosso museu, sumiram com tudo, tá aqui ó.
Ainda bem que o atual Prefeito ele teve um pouquinho de inteligência, encadernou isso aqui e
enviou pra Câmara. Então tá aqui pra gente estudar, analisar e mostrar pro povo. Então não adianta
falar que no mandato dela a Educação era coisa de primeiro mundo. Não adianta dizer que a Saúde
estava de vento em popa. Não tá! Tá um escândalo, tá uma verdadeira vergonha. As coisas estão
surgindo. Vai aparecer. Nós viramos o mês. Pode esperar que mais surpresas virão. Eu não vou
poupar ninguém. Doa a quem doer. Não to perseguindo a ex-prefeita não. Eu acho que ela deveria
de ter sido honesta com a população, não judiar do povo da forma que judiou e deixar a cidade
abandonada o jeito que estava e agora querer culpar a vereança, pelo amor de Deus. Sobre processo
administrativo disciplinar que foi aprovado pela Câmara e sancionado pelo Prefeito. Eu quero
deixar um esclarecimento aqui por quê? Tem funcionário municipal que usou a rede social pra
denegrir a imagem dos Vereadores, tentando fazer com que a população e demais funcionários
ficassem com raiva da Câmara. Só que os funcionários não esclareceram que o atual Prefeito
assumiu, tinha funcionário que picotou o cartão e pura e simplesmente cruzou os braços e quando
foi abordado pelo atual Prefeito ele dirigiu-se ao Prefeito e disse: 'eu não vou trabalhar hoje, vou
ficar aqui de braço cruzado'. Não é assim que funciona. Todo e qualquer seguimento na sociedade
existe uma hierarquia, tem que ter uma disciplina e no órgão público não é diferente. Eu passei
trinta anos da minha vida dentro da Polícia Militar e lá, o regime lá ainda por cima ainda tem o
militarismo, uma cobrança severa. E aqui o negócio tava de vento em popa. Cada um fazia o que
queria. Então pura e simplesmente esse Processo Administrativo Disciplinar que foi aprovado pela
Câmara Municipal de sancionado pela atual Prefeito é pra disciplinar os funcionários municipais,
somente isso. Quem for honesto, quem for cumpridor das suas obrigações não tem nada a temer.
Pura e simplesmente vai, trabalha, executa o seu trabalho ali e fim de papo, não tem problema
nenhum. Agora por que temer? Mas não, aí já inventaram um monte de coisa, esparramou-se isso
no município, dizendo que nós erramos, que não autorizamos, que o Prefeito está vindo com linha
dura, que vai mandar todo mundo embora. Não é pra isso não. Não é assim que funciona. Agora,
cada um assume o risco o qual vai correr. Não adianta o funcionário chegar e achar que pode fazer o
que quer. Não é desse jeito que funciona. Então, eu somente queria deixar isso bem esclarecido pra
que não haja dúvida. A Câmara Municipal não aprovou nenhum projeto aqui pra perseguir
ninguém. O Prefeito Municipal ele não sancionou a Lei pra prejudicar, pra perseguir ninguém, até
porque ele não é perseguidor, ele é humano. Se houver qualquer ato diferente disso, pode ter certeza
que a Câmara Municipal estará ao lado de quem quer que seja funcionário. Agora, não é justo o
funcionário jogar na rede social, esparramar isso entre eles e achar que vai denegrir a imagem de
todos os Vereadores eu não concordo. Eu procurei pelo autor da postagem, indaguei dele, procurei
saber, mas infelizmente eu não sei se ele interpretou de outra forma. Eu só peço aos pares que se
caso forem abordados referente a esse assunto que deixe bem explicado. Esse processo
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administrativo disciplinar só foi criado com essa finalidade que é o que? Padronizar o trabalho
dentro do funcionalismo público municipal. Tem que haver respeito porque não adianta o Prefeito
chegar, falar e o funcionário pura e simplesmente virar as costas, não vou fazer e acabou. Não, não
é assim. Então, cada um tem que respeitar que tá acima e quem tá abaixo cumpre e fim de papo. É
somente isso que eu tinha a dizer a todos, o meu boa noite e obrigado". Inscrito para falar o
Vereador Heloizio cumprimentou a Presidência, demais Vereadores, a Vereadora Malu, internautas
e em nome do ex-vereador João Inácio dos Santos cumprimentou o público presente e iniciou o seu
pronunciamento dizendo: "A minha vinda hoje na tribuna, sempre eu comentei sobre a área de
saúde e sobre a área de transporte. E sempre eu estava falando que existia muita coisa errada e de
fato uns quinze dias atrás eu preservei que chegou até a mim sobre agendamento de carro. Um, é de
um parente do Moita, um sobrinho do Moita que foi fazer um exame aqui em Cruzeiro e esse exame
foi feito sete horas da manhã. E sabem que horas que trouxeram o paciente embora? Sete da noite.
Eu acho isso uma coisa muito séria, não porque é só a primeira vez, já tem muitas reclamações
sobre isso. Agora já pensou o cara ser atendido pelo menos até a sete e meia da manhã, eu não sei
onde ele ficou se ficou lá na Santa Casa ou em qualquer outro lugar que seja, até as sete horas da
noite pra esse carro chegar lá e trazer ele pra nossa cidade e é um paciente especial e isso a gente tá
vendo muitos por aí. Deixando gente lá pra Aparecida, pra Taubaté. De fato, sábado eu tive uma
reclamação do Bairro dos Marins de um paciente que foi operado quinze pras sete e era pra estar em
Taubaté pra fazer uma operação. Eu acho que a responsabilidade, eu acho comigo, que nós temos
uma agente de saúde no Bairro, é um serviço muito pequeno pra ela fazer. Dá pra ela fazer com
tempo. Que eu sei que ela sai da área dela e vai fazer outras áreas lá que não tem nada a ver com o
trabalho de saúde que ela exerce lá nos Marins e o que acontece? Eu acho que primeiro lugar o
encaminhamento a chegar ao paciente é ela que pega aqui no hospital. E ela com certeza ela já sabe
da data, seja lá uma consulta, seja lá uma operação. Ela já podia ela mesma agendar esse carro pra
esse tal dia que está agendada essa operação ou essa consulta. E levar ao paciente que tá tudo
resolvido pra ele. E o que ela tinha que fazer? Que eu acho no meu modo de pensar porque a
responsabilidade é dela, ela fazer o agendamento desse carro. O que que ela fez? Ela passou esse
compromisso pro paciente que foi operado as sete da manhã em Taubaté. O que que o paciente fez?
Ela falou vai sexta-feira agendar o carro porque é só o paciente que agenda carro. Muito mentira, eu
consigo agendar pras pessoas de lá. E precisa talvez uma pessoa sem carro sai de lá pra vir aqui
agendar um carro pra ser consultado ou operado lá naquela distância? E faz tempo que tá isso com
esse agendador de carro. Como que ele chama? Diego? Marcos. Isso tem que ser consertado, tem
que ser arrumado pras pessoas não passarem essas calamidades. Mulher de hoje, uma mulher
simples, sem recursos, o que ela fez? Pagou um carro particular pra levar ela lá. E ela tá operada de
volta lá no bairro. Encontrei com ela agora à tarde. Agora errar uma vez sim, mas dar continuidade
pelo erro não. Meu irmão que faz hemodiálise, faz dias que eu não venho nessa tribuna. Eu acho
que a vida dele é uma vida difícil, três vezes em Taubaté, terça, quinta e sábado, uma vida
cansativa. Esses dias na última hora ele passou a responsabilidade pra Sandra falar pro meu irmão
descer até o postinho. E descer como? Se o meu sobrinho estava trabalhando e era o único que
podia levar ele lá embaixo. Isso é um absurdo. Queria que o meu Secretário de Saúde tivesse
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ouvindo essas palavras aqui na Tribuna, pra ele colocar cada um no seu lugar e fazer um serviço
perfeito pra atender as pessoas doentes do nosso município. Você já pensou, meu irmão hoje
chegou tava de noite em casa. E sai sete horas da manhã de lá. Duas e meia termina a hemodiálise.
Fica esperando gente até às cinco e meia pra esperar, pra pegar o carro, pra chegar até lá. E eu creio
comigo que uma pessoa que faz hemodiálise três horas numa máquina, ele sai muito debilitado dali.
E agora quanto tempo a gente tá cobrando dessa área de Saúde e nada tá sendo resolvido? Quero
falar também dessa empresa que presta serviço de transporte escolar no nosso município. Essa
semana que passou chegou ao meu conhecimento que o ônibus foi virar lá em frente à igreja bateu
numa casa, arrancou o muro, arrancou a coberta da chegada da casa e quando foi sábado eu
conversei com o proprietário e ele me disse que não vai procurar a Prefeitura. Ele me pediu pra eu
dar uma força e eu estou me doendo por ele. Por que? Essa empresa com certeza não falta um real
todo mês. Ela recebe o que é o contrato de todos os meses, ela recebe aquela quantia. Aí hoje
conversei com o subsecretário da Educação porque antes, depois disso, liguei pra ele, falei pra nós
marcarmos uma reunião com o Dérick que é o dono da empresa, mas só que infelizmente marcou
um horário que não dava pra mim participar dessa reunião, é um horário cedo porque mexo com a
minha criação, não dá tempo. Mas antes, pedi pra ele marcar na parte da tarde, logo em seguida
acionei o nosso Prefeito porque queria que o nosso Prefeito participasse também dessa reunião que
eu queria contar de detalhes por detalhes quanto tempo faz que tá essa luta. A semana retrasada que
choveu tem um menino especial com cinco anos de idade que ele vem na Kombi. E a Kombi
estragou um quilômetro longe da onde é o ponto que entrega o menino. O rapaz da Kombi pediu
pro carro, o micro-ônibus pegar essas crianças e levar porque tava chovendo. Não teve acordo, não
levaram. As crianças chegaram molhadas em casa. O que eu acho? Você pegou a empresa, você
assinou suas responsabilidades aquilo que você pode fazer, porque nada que a gente pode fazer você
tem que se comprometer, mas aquilo que você comprometeu você tem que fazer bem feito. Agora
tendo novamente, quero participar porque mais do que eu pra contar essa situação. A Kombi que vai
lá em casa, a Kombi não tem ré, a Kombi não tem ré, só vai pra frente, verdade, por isso que eu
gosto de observar pra não falar mentira. A Kombi que busca as crianças, a escolar, no Bairro da
Meia Lua, porque eu participo em tudo quanto cantinho do nosso município. É por telefone, é por
uma carrerinha que dou lá, a Kombi tá num mau cheiro danado de gasolina a ponto de pegar fogo.
Eu acho que esses carros tão meio cansados ou não tem manutenção direito. Tem que colocar os
carros mais novos e sempre digo, você carregar criança, você cuidar de criança você tem que ter
responsabilidade, carro com freio bom, tudo bem arrumado. E o dia que tiver outra reunião se
algum Vereador, porque não to aqui contando mentira não, se quiser participar comigo, ajudar, eu
cobrar essa situação que enxergo nessa área de transporte. Eu conto com a presença. Também, vai
ser lido depois uma moção de aplausos a Janaína porque ela faz um trabalho muito carinhoso, um
trabalho de coração com os animais soltos na rua. Diz que esses dias ela pegou um cachorro doente
e levou pra casa dela pra cuidar do cachorro. Isso é uma coisa muito bonita que o ser humano faz.
De fato esses dias de Marmelópolis vindo pra cá, o povo vem pra cá, mas tá numa 'soltação' de
cachorro ali no Bairro dos Marins, aqui no Itabaquara. É uma coisa que não dá pra aguentar aquilo.
E sempre que eu venho pra cidade, esses dias eu vi uma cachorrinha com quatro cachorrinhos
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novinhos. Que que eu faço eu com a minha esposa. Peguei, comprei alimento, comprei pão, levei
pra tratar. Foi quinta-feira morreu um cachorro pra cima da Igreja doente que foi 'soltado'. E o que
acontece com esses pobres desses animais? Que todas as casas tem um cachorro. Lá em casa tem
dois, mas bem cuidado. Agora se tudo o que for chegando você for trazendo pra você cuidar, no fim
você tem que tratar de cachorro daí não consegue tratar da família. É verdade. Agora, jamais nessa
vida eu pego um cachorro pra mim levar e cuidar um pouco dele me casa depois soltar na rua. É a
coisa mais triste você chegar numa casa de família, pedir um prato de comida, com fome e você não
ser atendido. E por isso, vou fazer um projeto pedindo ao Prefeito que faça a criação do OSS
animais de rua, para criar uma comissão para analisar e apresentar soluções e um veterinário pro
nosso município, enfim pra castração e ajudar esses cães de rua. Porque na nossa cidade, em cada
rua tem três, cinco, seis cachorros morando. E quem que alimenta esses cachorros? Esses
comerciantes, essas donas de casa. Isso eu vou conversar com o Prefeito. Vê se faz um projeto,
coloca um veterinário aqui no nosso município, que eu não tenho tanta certeza, mas talvez o
Claudinei possa responder isso por mim, mas eu acho que nós tínhamos um veterinário a respeito
dos agricultores um tempo atrás na nossa cidade. Não tinha Claudinei? Em resposta o Vereador
Claudinei disse o seguinte: "Vereador, cadê a Secretaria de Agricultura, cadê a Secretaria de
Agricultura eu pergunto pro senhor. Isso já vem ó, há muito tempo. Nós estamos passando por uma
situação na cidade que foi totalmente abandonado e eu to com esperança que comece a caminhar as
coisas agora. Espero que comece a caminhar. Principalmente depois da reunião que eu tive hoje
com a Secretária de Educação, de tudo o que ela me passou. Só de uma Secretaria. E olha eu acho
que a Secretaria, a pessoa que exerce a função na Secretaria, eu não sei se ele não tem autonomia ou
ele não pode ou ele não quer. Porque a Secretaria já esteve comigo numas duas ou três
oportunidades. Por que digo oportunidade. Peguei a Secretaria da Agricultura e levei em todos esses
lugares porque isso é responsabilidade da Secretaria da Agricultura dar o atendimento nas áreas
rurais e o que aconteceu? Nós só fomos passear. Porque nada foi resolvido. E eu sou uma pessoa
que eu gosto que realize os trabalhos. É tão gostoso você ir lá: 'Vamos lá na Aldeia, vamos resolver
uma parada lá na Aldeia e resolve para aquela comunidade, aquela comunidade fica satisfeita'.
Logo que o nosso atual Prefeito tá cuidando de nossa Prefeitura eu passei pra ele pelos pequenos
conhecimentos que tenho e eu acho que tem que ser dessa forma. Vamos cuidar das áreas rurais?
Nós temos só um patroleiro, nós temos que colocar ele a semana inteira enquanto não acabar as
áreas rurais do nosso município. Esse é o caminho pra atender todo mundo. Porque acho no dia de
hoje a seca está acabando e as águas estão começando. E como que vai mexer com terra nas
estradas rurais daqui por diante? E digo meus amigos, tem mais da metade do nosso município,
muito mais. De três partes tem duas sem dar atendimento ainda. Mas eu acho que se fosse como
minha proposta eu acho que tava muito mais adiantado. Xeroso tá me dando um bom atendimento.
Quero valorizar ele aqui. Porque lá na estrada da Meia Lua todos os dias, até veio um rapaz lá dos
Marins e falou: 'Já to de saco cheio com aquele Vereador lá'. É cedo e de tarde me enchendo a
paciência. Eu vou ter que fazer o serviço lá pra mim ficar sossegado. Daí ele me disse: 'Vou
começar o serviço da Meia Lua tal dia'. Daí tem umas ligações pra lá, uns conhecimentos e já deu
iniciativa lá. Porque o Santana foi comigo lá e ele viu a dificuldade de passar naquele pedaço. Mas
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o que acontece? Além da barreira ainda existe mais ou menos pra frente um quilômetro de estrada
de chão. E aproveitei a oportunidade que a patroa tava lá. E o cara que era da última casa me pediu,
um minuto Senhor Presidente, vamos aproveitar que a máquina tá aqui e passa pra mim até lá. Mas
infelizmente essa conversa foi cedo e a tarde eu vi a máquina aqui na Prefeitura de novo. Mas nós
não podemos perder a esperança gente. Que se Deus quiser vai dar certo e vamos lutar até o fim,
porque sempre digo, não vim pra brincar na minha vida política não. Eu faço a minha vida política
como eu faço lá no meu sítio com suor na testa, com honra e trabalho. E acabei de entregar ao nosso
Prefeito da nossa cidade a semana passada com muita alegria no coração uma ambulância pra
atender todas as pessoas do nosso município que precisar dela. Isso eu fico feliz, tá no facebook e se
Deus quiser não para por aí não. Vamos que nós temos muita luta pra frente ainda. Boa noite, muito
obrigado e que Deus abençoe nós todos". Inscrito para falar o Vereador Claudinei cumprimentou a
Presidência, a Senhora Vereadora, demais Vereadores, e em nome da Dona Lúcia e em
agradecimento por ter se lembrado do dia do Vereador e por nos tê-los presenteado com um cartão,
cumprimentou os presentes, ouvintes da Rádio Natureza FM e os internautas e iniciou sua fala
dizendo: "Quero iniciar aqui as minhas palavras pra desejar sucesso no próximo dia 07 de outubro
ao Vereador Rômulo que é candidato a Deputado Estadual, espero que Vossa Excelência consiga
atingir seus objetivos e lute nessa última semana porque é a reta final. Também desejar sucesso ao
ex-vereador Carlos que também é candidato a Deputado Federal da mesma forma que ele faça essa
semana uma das últimas da sua vida correndo, como também o senhor vai ter que fazer e também
nós, sucesso a cada um dos Vereadores que estão apoiando algum candidato a Deputado que
também peguem com afinco essa última semana pra tentar eleger ou reeleger os Deputados que nós
estamos apoiando. Falei desde o início aqui tanto pro Vereador Rominho como o ex-vereador \
Carlos que não poderia estar pedindo votos pra eles. Mas, em momento algum iria retirar um voto
que fosse de Vossa Excelência e do ex-vereador Carlos. Mas, a gente tem um compromisso. Eu
como presidente do PR tenho responsabilidade de trabalhar no município com os candidatos que o
diretório estadual me apresenta pra que eu possa trabalhar com eles no município e angariar votos.
E também estou trabalhando porque são Deputados que investiram no município que vem trazendo
benefício pro município. Como a BR 459, que já está quase no seu término, alguns detalhes ainda
vão ficar. O trevo ainda vai demorar um tanto pra terminar, mas se tudo correr bem o tempo nos
ajudar que já deu uma atrapalhada nesse final de semana, agora dia 07 de outubro no período da
manhã estará sendo liberada a BR 459. Vai ser necessário ainda manter algum, talvez um pare e
siga pequeno ou um cavalete porque eles vão ter que terminar a parte de drenagem lateral da
rodovia, mas já vão conseguir entregar ela pintada e com o asfalto até aqui no KM 14. E eu fico
contente porque eu fui um dos Vereadores aqui nessa Casa de Leis que levei muita pancada por
causa dessa BR 459. Porque eu acreditei no trabalho e acreditei que seria necessário. E muito nos
entristece quando vem pessoas de outro município pro nosso município e na ânsia de tentar agradar
o candidato que ele tá apoiando falar besteira. Fala que éum absurdo ter fechado a BR 459. Eu
queria que ele viesse aqui e passasse na estrada comigo quando foi feito a abertura dos panos, pra
fazer a parte debaixo da estrada pra que depois pudesse vir o asfalto, a drenagem e tudo o mais. Mas
ele não esteve aqui. Mas ele disse que o candidato dele nunca autorizaria a interdição da BR. Mal
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ele sabe não se informou pra isso, que tudo isso correu na justiça. Que teve que vir um engenheiro
do DNIT de Brasília fazer uma vistoria na estrada e depois dar um atestado que seria impossível,
com segurança e com o tempo necessário para o término da obra que não se interditasse essa BR. E
desde o começo eu trabalhei aqui, lutei pra que isso acontecesse. Porque é um beneficio muito
grande pra nós de Piquete. Podem falar o que for. Mas uma verba do montante dessa veio pra
Piquete dificilmente nós vamos ver. E eu assim que terminar essa obra, porque eu não fiz esse
marketing, mas vocês podem ter certeza que assim que terminar essa obra eu vou procurar saber o
quanto foi recolhido de impostos pro nosso município, o quanto de beneficio que essa estrada vai
trazer pra nós pronta, adequada e com condições. Seria melhor se ela tivesse uma adequação maior,
mas, a gente sabe que isso tudo depende de várias outras coisas: licença ambiental pra passar pra
um outro local, muita coisa. Eu não acredito que isso aconteça aí nos próximos 20 anos. Quem sabe
mais pro futuro possa ter uma obra maior, pode aumentar, adequá-Ia melhor para o trânsito. Falaram
tanta besteira rapaz. Pediram pra liberar no Km 3 que bastava fazer um pontezinha. Desse jeito que
falaram. Que os veículos poderiam descer pelo Km 3 e sair no Benfica. O cabloco nunca entrou
numa estrada daquela. Ele nunca passou a cavalo lá, isso quer dizer, ou a pé pra ele falar um
besteira desse tamanho e Vereador. Vereador do Estado de Minas. Quando vieram aqui levantaram
a bandeira deles porque eles estavam querendo agradar os eleitores deles lá. Os eleitores de lá não
queria que fechasse. Pouco estavam se lixando se amanhã ou depois essa estrada fosse ter um dano
maior e ficasse intransitável aí por um ano, dois anos sem ter recurso pra reforma. Pouco estavam se
lixando por isso. Porque daí eles iam fazer o que fizeram, descer com caminhão rês quartos,
veículos grandes, com carreta pela estrada dos Marins que acabou, um trabalho que foi feito, acabou
destruindo muitas partes lá agora. É um outro problema pro município resolver. Mas eu fico
contente. Se não abrir dia 07 por algum outro motivo é sinal que antes do dia 15 a gente consegue a
liberação. Mas até hoje tá mantido a liberação no dia 07 de outubro na parte da manhã. É obra pra
um ano, dois anos, não termina em quatro meses, quantas vezes eu ouvi isso. Foi dificil? Foi.
Tiveram que trabalhar no período noturno? Tiveram. Vários dias até onze horas da noite com
holofote acendendo, iluminando a estrada pra terminar. Pra terminar até o Km 8, que eles queriam
liberar pra facilitar pra população. Infelizmente os senhores viram o que eu passei aqui. Mas a gente
aguarda agora dia 07 pra ver se isso aconteça ou não. E depois vai ter o transtorno do trevo. Não
tem como ser diferente. Olha o tamanho da obra que está sendo feita ali. Vai trazer transtornos pros
moradores, vai trazer transtorno pra quem mora por ali, pros motoristas, pra todos? Vai. Mas,
Lorena também está tendo e tá caminhando. É demorado? É. É mais complexo? É. Mas pra que se
tenha uma rodovia em condições precisa a gente sentir um pouco a situação. Não to defendendo
aqui o Vereador Heloizio não está aqui presente, mas eu não to defendo agente nenhum de saúde,
Mas eu liguei no hospital pra procurar saber, pra agendar um veículo pra um amigo nosso que
sofreu um acidente e fui informado pelo Marquinhos que é o responsável pelo agendamento que
teria que ir lá pra fazer o agendamento ou a própria pessoa ou o responsável legal da pessoa. Então,
se o Vereador está conseguindo ir lá e agendar ótimo. Porque agente de saúde não pode agendar
veículo. Ele não está autorizado a agendar veículo. Cumpre ao agente comunicar o paciente da data
do exame, do local do exame e o paciente se dirige até o PS lá pra fazer, o PS a unidade básica de
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saúde pra fazer esse agendamento. Se está certo ou está errado, eu não concordo. Eu acho que já
que marcou o veículo já deveria sair agendado. Só que eu não vou crucificar agora porque isso aí já
vem há muito tempo. Então eu não posso aqui de maneira alguma deixar, sabendo dessa situação
que passei por ela não defender seja ele quem for o agente de saúde que passou por essa situação, e
não agendou porque ele não tem autoridade, não tem autonomia pra esse agendamento. Cobrei hoje
do Prefeito assim que ele entrou. Eu vou usar os nomes, os termos para que depois não fale que eu
estou defendendo em causa própria. A minha esposa usa um medicamento contínuo e ela se utiliza
desse remédio que ela pega no hospital. E já tem dois meses e pouco que não tem o remédio no
hospital. Fui conversar assim que o Xeroso entrou, cobrei dele hoje novamente e ele disse que ia
verificar. Agora eu tive a informação do Marcos que trabalha na farmácia que já foi solicitado a
licitação na Prefeitura e até o momento não saiu. Hoje o Prefeito ficou de verificar que ponto está
essa licitação. Quando eu falo, usei o nome da minha esposa, é porque eu sei que ela precisa. Só que
ela independente de eu ser Vereador ou não eu tenho condições de comprar esse remédio pra ela. Se
não tem no hospital. E as outras pessoas que não tem condições? E quem não tem como comprar
um remédio de dez reais? Como que vai comprar um de noventa de cem reais? Só que as pessoas
não ficam sabendo do que está acontecendo. Então eu cobrei, e é um direito dela, ela vai continuar
usando. Quando ela faz um cadastro no hospital aquele remédio vem todo o mês pra ela, para os
pacientes que estão cadastrados. Então é um direito dela. Então não vou abrir mão de forma alguma
do direito de qualquer que seja o cidadão, independente de ser minha esposa ou não temos aí várias
pessoas que utilizam esse remédio. E devem estar passando dificuldade porém, talvez, não traga pra
gente. Então cobrei hoje o Prefeito, pedi pra que verificasse isso e amanhã eu vou procurar ele de
novo porque segundo responsável pela farmácia ele falou com ele e ele vai verificar na Prefeitura "-
em que pé está essa licitação. Hoje eu estive na Secretaria de Saúde, coincidentemente acabou de
chegar o Juliano que está trabalhando lá, conversei com ele e conversei com a Adelaide a Secretária
a respeito da questão da Educação. Porque eu fui cobrado com referência a situação desse veículo
que houve um acidente lá no Bairro dos Marins. A responsabilidade desse carro não é da Prefeitura.
Eles prestam serviço pra Prefeitura, mas compete à empresa dona do veículo registrar o B.O. ou
não. É a empresa que tem que se responsabilizar pelo que tá acontecendo. Se houve danos, a vítima
tem que vir até a delegacia, registrar o B.o. Se a empresa não arcar com o prejuízo ele entra com
uma ação cível, é assim que a lei manda. Entra com uma lei cível e cobra a empresa. O mais triste
disso tudo é que isso que veio pra nós hoje eu já tomei conhecimento de manhã. Eu fui pra lá acho
que 10 horas e sai de lá 2 horas da tarde. Então pude ter bastante informação a respeito da Secretaria
de Saúde, ah, de Educação. Aí eu venho aqui uns dias atrás e vejo no Facebook uma pessoa que eu
prefiro nem citar nome, que não está mais administrando a cidade, se vangloriando da nota do
IDEB. Mas é vergonhoso tudo o que eu vi hoje na Secretaria. Tudo o que eu vi hoje e que depois
acompanhei aqui algumas partes. Quem me passou foi o Prefeito na sexta-feira e talvez o Vereador
Rodrigo possa depois explanar mais alguma a respeito do que eu vou falar. Que ele me disse que
convidou Vossa Excelência pra ir até onde estão estocados os livros da Secretaria e
lamentavelmente vai ter que jogar tudo fora. Se eu tiver errado depois o senhor me corrija. Porque
estão todos contaminados. Todos os livros contaminados. Com fungos, bactérias, depois eu acredito
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que o Vereador possa nos explanar melhor a respeito disso que é da área de Vossa Excelência e o
senhor pode nos explicar. Então, abandonou. Foi ela? Começou no Prefeito anterior? Não interessa.
Em aparte o Vereador Santana disse: "Já que Vossa Excelência tá falando de abandono, é eu
também estive com ele e ele me passou relacionado a remédios. Já que o senhor falou aí, tem três
sacos plásticos de remédios fechados que ficou estragado, tá lá, perdeu-se. Já pedi a ele, quero ver a
forma que tá armazenado isso, quero verificar as datas disso aí, vou fotografar e vou encaminhar
pro Ministério Público. Porque é um absurdo a população precisando de medicação, ficou lá e
estragou e ela não entregou". Continuando seu pronunciamento o Vereador Claudinei disse: "Pior
Vereador também em se tratando de Educação, é o que foi feito com o museu do Sr. Carlos Vieira.
Hoje, a Secretária ainda pediu pra pegar o que ainda encontraram lá, algumas coisas que
encontraram, que tem foto aí nesse, o estado que está: abandonado, quebrado. O Sr. Carlos deve
estar pulando dentro da onde ele estiver, de tristeza, de tristeza. Eu, por várias vezes entrei na casa
dele e presenciei tudo montado na casa dele. E hoje a gente vê o estado em que está. Eles estão
tentando. Eles vão tentar recuperar, porque muita coisa acho que não tem nem como recuperar mais,
infelizmente. Conversando com ela, ela me passou que tá aí escrito, qualquer um pode ter
conhecimento desses dias que ela assumiu, as ações que tinham sido feitas e o que ela passou a
fazer. Falta de cardápio, nutricionista não fazia visita nas escolas e tudo isso está se adequando.
Depois que ela entrou, com a parceria de quem está com ela, o Juliano e os demais funcionários que
lá estão, estão indo, procurando amenizar essa situação, que resolver de imediato eles não vão
conseguir. Uma biblioteca nova vai ser dificil. Vai conseguir? Pro futuro. Mas eu não acredito que
de hoje pra amanhã consiga. Mesmo porque no orçamento, o valor orçado pra Biblioteca no nosso
município é R$ 1.950,00. Se alguém pegar o orçamento vai verificar isso. Dotação Orçamentária.
Se tiver o dinheiro ainda. Então eles estão tentando melhorar. Gostei muito de ter ido lá. Gostei
muito de ter essas informações, porque às vezes o que é dito por aí não é a realidade da situação. E
parabenizo aqui, quero até que o Juliano que está presente leve pra Secretária Adriana meus
parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo na Secretaria e espero que melhore mais ainda.
Aproveita o que foi feito de bom que é muito pouco, e faça cada vez melhor. Quanto à publicação
pra mim encerrar que o meu tempo já está se esgotando. A gente vem pra cá e parece que 20
minutos vai dar e sobrar mas falta. Com respeito ao que o funcionário publicou, eu só tenho a dizer
que é lamentável quando os funcionários da Prefeitura leem uma situação daquela, na procuram um
Vereador pra saber se é verdade, é mentira, ou se tem fundamento. Eu nem culpo ele porque eu nem
acredito que ele tenha lido todo o PAD que é o Processo Administrativo Disciplinar. Eu não
acredito que ele tenha lido porque da forma que ele falou ele não leu. Porque ele disse que esse
PAD é pra mandar funcionário embora. E é mesmo. Vou falar pra ele. Mas o funcionário que não
trabalha. Não é só na Prefeitura não. É no Estado, é no Governo Federal. Todo funcionário público
tem um processo, abre um processo administrativo disciplinar se ele incorrer algum erro na sua
função. Não existe coisa diferente. Funcionário público é através desse processo porque não se pode
mandar embora. Empresa particular, só mais um minuto pra mim concluir Presidente, empresa
particular que chama no RH e fala: 'Tchau, você não me serve mais'. E mesmo porque nem toda
denúncia ou todo levantamento tem fundamento. Eu passei por 5 PA que é assim que a gente
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chama. Fui absolvido nos cinco. Porque tentaram me prejudicar na Polícia por causa da política.
Inclusive eu já disse aqui, me denunciaram que eu sou traficante. E eu recebi a DISE e o Delegado
Seccional dentro da minha casa pra fazer um mandado de busca. E tudo arquivado. O que foi
aprovado é como se agir num caso de processo administrativo que também tem os direitos de quem
está sendo apurado de sua ampla defesa. Então vamos parar com essa história que os Vereadores
aprovaram, primeiro assim, os Vereadores aprovaram e o Prefeito sancionou. Eles não falaram que
o Prefeito que mandou pra Câmara, que foi lido aqui, passou pela Comissão, foi examinado e
depois aprovado. E o pior, alguns ainda disseram lá, ainda foi no dia 19 que nem sessão tinha, foi na
calada da noite. É triste você ter que ouvir isso. Mas, são ossos do ofício. Eu já passei muito por
isso. E não vai ser dessa vez que vão me derrubar não. Muito obrigado e boa noite a todos". Inscrito
para falar o Vereador Rodrigo cumprimentou a mesa composta, demais Vereadores, internautas,
ouvintes da Rádio Natureza e o público presente. Iniciou seu pronunciamento dizendo:
"Primeiramente eu gostaria de parabenizar na pessoa do Padre Fernando todas as pastorais e
movimentos que se empenharam com afinco para a realização da festa do Padroeiro São Miguel
Arcanjo. Eu confesso que com todo o respeito aos padres que por aqui já passaram, há um tempo eu
não via uma festa tão bem preparada espiritualmente e socialmente. Tanto a parte espiritual da festa
quanto a parte social. Foi possível verificar, constatar as famílias piquetenses presentes e curtindo a
festa. Num ambiente muito prazeroso, familiar, gostoso. No dia 29 na missa das 10, eu tive o prazer
também de estar presente, participar da celebração e vi que o altar estava repleto ali de padres,
diáconos, seminaristas, o bispo emérito Dom Beni presidindo a celebração e comunidade muito
feliz. É possível ver no rosto dos fiéis a felicidade, inclusive a satisfação na qual o Padre Fernando
conseguiu trazer o Padre Alexandre que há quarenta anos foi Pároco aqui, batizou muitos, celebrou
muitos casamentos e estava a comunidade na expectativa pra recebê-lo e ali vê-lo ao lado do Padre
Cícero que também tantos anos foi Pastor na nossa Paróquia de São Miguel foi uma felicidade
muito grande. Então fica aqui minhas palavras registradas parabenizando as comunidades, as
pastorais, os movimentos em nome do Padre Fernando. Eu pela primeira vez estive reunido com o
Prefeito Xeroso. Digo primeira vez porque após a sua posse, da última sessão pra cá é que eu estive
no gabinete oficialmente pra tratar alguns assuntos com ele. E um deles incluía na pauta a
geladeiroteca e a biblioteca. Quando ele esteve aqui eu me coloquei à disposição pra trabalhar em
prol da reativação da biblioteca municipal. E queria orientá-l o a respeito do funcionamento da
geladeiroteca. Logo que citei o assunto o Prefeito me indagou se o objetivo era encher Piquete de
geladeiras. Não, nunca foi. Até porque eu aqui nessa Tribuna já deixei bem claro quando o projeto
se iniciou a ideia sempre foi colocar uma no centro e já está lá na Rodoviária, colocar uma no
Bairro lá de cima, foi colocado no Bairro Santo Antônio, na Paróquia de Santo Antônio e a outra no
Bairro Santa Isabel. Pontos extremos da cidade pra que o centro pudesse ser atendido e os Bairros
distantes. Então são três e eu queria orientá-lo a respeito disso, para que a terceira geladeiroteca eu
pudesse colocar em prática. E pensando no Bairro Santa Isabel eu sugeri que fosse implantada no
posto de saúde do bairro, uma vez que todo bairro ali frequenta, pelo menos suponho que frequente
o posto de saúde. E lá inclusive poderão ser colocados livros de orientação também à saúde. O
Prefeito entendendo, porque num primeiro momento, houve a indagação da parte dele, ah o projeto
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é seu, o projeto não é meu. A iniciativa pode ter sido minha, mas uma vez que a geladeira tá lá,
quem tá cuidando não sou eu. Eu passo lá uma vez por semana pra abastecer livros e ver a
manutenção da geladeira, agora quem tá cuidando é a comunidade. A da rodoviária completou um
ano dia 29/08 e graças a Deus e à população que está cuidando de um patrimônio que é dela, ela não
teve e ela não tem sinal de vandalismo, ela não foi destruída, não apareceu ninguém lá pra botar nas
costas e carregar. Uma geladeira que inclusive não tem motor, levar embora. Pelo contrário eu
tenho visto pessoas indo lá, trocando livros, compartilhando conhecimento, tanto na rodoviária
quanto na do Santo Antônio. E acredito que lá no Santa Isabel também será possível verificar isso.
Então eu pedi autorização ao Prefeito pra que a terceira fosse colocada no posto de saúde e foi
concedida essa autorização, eu pretendo implantá-Ia pras próximas semanas. Quanto a biblioteca eu
também tomei conhecimento, aliás esse conhecimento eu já tinha, de gestões passadas. Não só da
gestão da Prefeita Teca que foi negligente o tempo todo, mas isso antecede porque eu vejo que a
preocupação cultural não recebeu a merecida atenção desse tempo pra cá. Eu me recordo ainda que
na redação do jornal Retrato do Vale de minha propriedade, eu fiz matérias a respeito da biblioteca
que funcionava onde é hoje o Fundo Social. Ela funcionava ali numa sala e lá naquele ponto havia o
telhado todo com goteiras, o prédio precisando de uma reforma e ainda na gestão do Prefeito
Otacílio ela foi retirada de lá. E me entristeceu muito, me doeu bastante foi que os livros, esse
mesmo acervo que hoje está em sacos de lixo e alguns em prateleiras, já contaminados Vereador
Claudinei, esse mesmo acervo já há mais de 10 anos foi retirado do salão, foi retirado aqui do
Fundo Social, foi levado pro antigo Salão da Banda e simplesmente eu acompanhei assim: num
primeiro momento não tinha local pra armazenar e aí pegaram aqui um caminhão basculante, o peão
da Prefeitura foi lá no fundo social como se livro fosse areia e pedra, o livro foi jogado na carroceria
desse caminhão como areia e pedra. E esse caminhão basculante chegou na garagem da Secretaria
de Educação que já funcionava em frente ao correio e simplesmente se ergueu e derrubou a
montanha de livro ali. Eu tenho fotos que comprovam porque eu publiquei na primeira página do
jornal essa denúncia. Imediatamente após a reportagem quiseram tomar providências que não levou
a solução do problema. Pegaram os livros e os peões da Prefeitura mais uma vez como areia e pedra
carregaram. Não tiveram nem o trabalho de abrir o Salão da Banda, do antigo salão da banda, pegar
os livros com cuidado pra passar por aquele corredorzinho, porque lá tem um corredor estreito pra
chegar até o salão principal. Não, é mais fácil abrir as janelas e despejar os livros por ali e assim foi
feito. Abriram as janelas do salão e jogaram os livros lá. Eu, quando estive lá na gestão anterior que
a Bibliotecária Silvinha estava lá ela estava trabalhando com máscara. Não tinha como entrar ali.
Inclusive, parte do arquivo morto da Prefeitura tá lá, dentro de sacos que o próprio Prefeito precisa
tomar uma providência pra destinação deste material. Eu comprei a briga aqui e a Prefeita Teca
posteriormente trancou o salão da banda por birra porque eu pedi que a Vigilância Sanitária fosse
até o antigo salão da banda e fizesse um laudo constatando ninho de morcego, constatando rato,
constatando contaminação, fungos, bactéria e tudo mais. Por insistência a Vigilância Sanitária foi,
eu tenho esse laudo arquivado também e aí diante do laudo teve que fechar. Ela fechou e por birra
ela falou não vai ter mais biblioteca então. A biblioteca teria nesse estado. Não quer. Quer dizer,
que biblioteca, o que tá oferecendo à população ali? O pior dos piores ambientes. E aí a Silvinha foi
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transferida para o Antônio João e lá está hoje. E o que eu orientei o Prefeito é que livro tem uma lei
não municipal, mas estadual, que rege o desfazimento de livro. Livro não pode 'ah vou jogar fora,
vou queimar livro', não pode. Tem uma lei que rege como é que se faz o desfazimento de livro. Tão
sério é, que as pessoas não dão tanta importância aos livros. Por isso eu acredito, como repito aqui
várias vezes como Monteiro Lobato disse um dia que o País se faz com homens e livros, uma
cidade se faz sim, com a cultura, dando valor necessário a ela é possível transformar a realidades.
Aí estou abraçando essa causa, já me coloquei à disposição da Secretária da Educação Adelaide,
subsecretário Juliano também, pra ajudar nessa recuperação. Não digo recuperação de acervo,
porque acredito que o que está lá é irrecuperável mesmo. Até os livros que estão em prateleiras que
aparentemente você olhe e fala 'mas dá pra ler' a hora que você abre tá contaminado aquilo, não dá
pra ler. Então é buscar outras alternativas pra Piquete voltar a ter um acervo nessa biblioteca. E
acho muito válida essa preocupação de procurar um ambiente bom, pra que a população possa
desfrutar das leituras prazerosas. Um outro fator aqui que está em pauta é que eu conversei também
com o Prefeito a respeito da bomba de insulina que eu já falei nessa tribuna e no dia que ele esteve
aqui eu também coloquei essa informação a ele, hoje a minha esposa faz o uso desse medicamento
que foi judicial, nos recebemos isso via judicial, e eu ver a qualidade de vida que ela tem. É o que
existe de melhor pra qualidade de vida do diabético. É a bomba de insulina que é o pâncreas
artificial, ele libera insulina conforme o organismo precisa. Eu já pedi um levantamento da
quantidade de diabéticos Tipo 1 que existe em Piquete, esse levantamento já está sendo feito, eu
quero constatar porquê? Porque eu já informei ao Prefeito que eu não posso ser egoísta a ponto de
ver que essa tecnologia está contribuindo pra qualidade de vida da minha esposa, eu tendo
conhecimento da quantidade de diabéticos Tipo 1 que se enquadra no mesmo perfil dela e eu, ainda
na qualidade de Vereador não brigar pela causa e não fazer absolutamente nada. Então eu disse isso
ao Prefeito, já estou lutando, essa semana ainda estarei em São Paulo com o Dr. João Eduardo
Nunes, é um dos melhores endocrinologistas do Brasil, estou tratando com ele isso, ele tem acesso
diretamente ao laboratório da Roche que é a que produz a bomba de insulina no País, e Piquete
sairia de ponta, na frente de muitas outras cidades por aí em termos de qualidade de vida para o
diabético Tipo 1. O Tipo 2, às vezes, na maioria das vezes controla com medicamento, controla com
o comprimido, controla com o remédio. Mas é o caso do próprio pai do Prefeito. O pai do Prefeito
faz uso de insulina, é diabético, faz uso de insulina, eu já o orientei e ainda falei quem fica na
seringa, a glicose é montanha russa. Você não tem precisão na aplicação de insulina que o
organismo tá precisando. Hora ela vai estar nas alturas, hora ela vai estar na hipoglicemia, tá lá
embaixo. E isso inclusive o próprio Prefeito me disse que o pai dele vem passando por isso. E a
bomba de insulina seria uma das alternativas. Entrou nessa Casa o Projeto pra ser analisado e
encaminhado, sobre repasse para a instituição Berço Redenção que fica em Cachoeira Paulista. Eu
não sei se o Prefeito teve a curiosidade, se algum dos Vereadores aqui conhece essa instituição. Eu
conheço porque estive lá logo que o primeiro projeto chegou nessa Casa pra ser aprovado, uma vez
que o Ministério Público determinou que Piquete tivesse um local, uma casa lar, um abrigo pra que
as crianças caso necessário fossem destinadas a essa instituição. E, Cachoeira Paulista, Berço
Redenção foi, já antecipo e peço um minuto só pra concluir. Foi escolhida essa instituição, veio pra
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cá o projeto, nos autorizamos o repasse, mas antes de autorizar o repasse eu estive em Cachoeira
Paulista pra conhecer. O trabalho é sério, o trabalho é competente e infelizmente eu descobri uma
coisa. A maioria das Prefeituras, elas mandam projetos pras câmaras municipais pra autorizar o
repasse. A Câmara autoriza o repasse e depois as Prefeituras ficam esperando: 'ah, se precisar
mandar alguém aí nós vamos ver se vamos repassar ou não'. Nós já tínhamos autorizado o repasse
há um ano e meio e posteriormente quando eu estive lá a instituição não tinha recebido o repasse.
Então eu espero que com essa autorização, porque Piquete já faz uso, eu adotei duas crianças de lá,
dessa instituição, tem casais de Piquete que adotaram crianças que vieram dessa instituição, então
essa instituição já está atendendo Piquete, portanto, uma vez autorizado esse repasse eu espero que
o repasse seja devidamente feito, porque eles precisam. Cachoeira Paulista vive, o Berço Redenção
vive de doações, de caridade e de repasses que as Prefeituras fazem. E se eu não me engano só
Cachoeira Paulista tava fazendo. Piquete tinha autorizado, Canas tinha autorizado, mas não estavam
repassando. Por último, deseja aí boa sorte aos candidatos a Deputado Vereador Rominho e ex-
vereador Carlos, espero que conquistem êxito aí, porque pra Piquete é muito importante essa
candidatura de Vossa Excelência e do ex-vereador Carlos. Espero que as pessoas votem com
consciência, no meio do caminho, acho que importante pensar o seguinte, pra deixar o recado. No
meio de caminho existe um Congresso Nacional. Então mais importante do que o voto pra
Presidente é o voto pra Senador e Deputado Federal. O mais importante do que o voto pra
Presidente é o voto pra Senador e Deputado Federal porque no meio do caminho existe o Congresso
Nacional. Agradeço a Professora Lúcia pelo cartão que me foi entregue aqui pela passagem do dia
do Vereador. Muito obrigado e boa noite". Inscrito para falar o Vereador Rômulo cumprimentou a
Presidência, demais Vereadores, público presente, internautas e ouvintes e iniciou sua fala dizendo:
"Hoje vou começar a minha fala na tribuna fazendo alguns esclarecimentos. Essa semana eu fui
indagado a respeito do equipamento do Raio X que há uns cinco meses atrás eu publiquei na
internet dizendo que a gente conquistou através do Orlando Silva, Deputado Federal e hoje-vim
passar algumas informações pra vocês. Infelizmente hoje existe todo um trâmite e a nossa lei ela
exige que você faça um projeto. O Secretário da Saúde aqui em Piquete montou um projeto
exigindo o equipamento pra cidade. O Deputado Federal destinou a emenda pra cidade, quando
destina a emenda eles mandam pra Taubaté, na Secretaria da Saúde eles aprovam o Projeto, envia
para o Ministério da Saúde em Brasília onde em Brasília aprova e aí empenha um valor. Então
assim, depois que o valor foi empenhado o valor não tem como perder. Então assim, hoje eu recebi
a informação que o dinheiro já está empenhado, agora vamos aguardar passar a eleição agora até o
dia 07, depois se tiver o segundo turno e se Deus quiser agora, no final do ano conversei com o
Xeroso e possivelmente já terá o dinheiro na conta e vai fazer a licitação. Então é mais pra passar
umas informações pra população. Infelizmente nessa época que está chegando a eleição a gente tem
uma meia dúzia de bobo da corte na cidade, que gosta de puxar a cidade pra trás, não apoia, não
incentiva, cria fake, não tem nem coragem de colocar a cara, porque às vezes é inveja. Inveja de
quando a pessoa tá se dando bem, tá conquistando coisa boa pra cidade, isso aí incomoda. Então
assim, é mais um esclarecimento, que se eu falei, se eu prometi, eu vou cumprir vocês podem ter
certeza. Semana passada eu estive com o Skaf em Pinda, num evento em Pinda, onde teve várias
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autoridades, vários Prefeitos da região e eu tive o privilégio de ser escolhido e ficar em cima do
palanque junto a ele e após o evento ele me fez uma promessa. Então assim, se Deus quiser, eu voto
Skaf, eu apoio o Skaf, por ele ser do interior, por trabalhar pelo interior e se ele levar essa, se Deus
quiser Piquete vai ter muito ganho pela frente. Então a gente fez uns acordos, hoje eu estou
trabalhando pra ele aqui na cidade, não é do meu partido, ele me chamou, sou do PCdoB hoje e ele
do MDB. Então ele fez questão de chamar em cima do palanque e demonstrar a todo aquele público
presente que hoje o partido não quer dizer nada. Hoje a gente tem que ter a mesma ideologia que é
trabalhar pelo povo. Então é partido de esquerda, partido de direita, isso não interfere em nada. Nós
Vereadores precisamos de conquistas. Então graças a Deus a gente teve essa reunião, foi muito
importante pra mim ter se aproximado dele porque possivelmente aí ele está liderando as pesquisas
e será o nosso novo Governador do Estado. Também gostaria de passar pra população, aproveitando
a fala do Vereador Heloizio, essa semana também fui procurado por alguns munícipes onde falaram
a respeito do transporte que às vezes tem que ir pra Taubaté de manhã só volta à noite. Aí que mora
a importância de hoje Piquete ter um representante na Assembleia Legislativa. A dotação
orçamentária o ano passado de cada Deputado Estadual foi de 40 milhões de reais. Sabe quantos o
Deputado que maior mandou emendas estadual pra Piquete sabe qual foi o valor? 160 mil. Quem
tem um orçamento de 40 milhões mandar pra Piquete 160 mil isso aí é vergonhoso. Isso aí é
vergonhoso. E a Saúde em Taubaté, eu fui fazer um levantamento, eles estão atendendo mais de um
milhão de pessoas mensal. Desde Bananal até Taubaté. Olha quantos municípios tem na nossa
região. Aí quando a gente aceita um desafio de tentar buscar junto ao Governo do Estado recursos,
investimentos aqui na nossa região, não é Piquete. Hoje seu eu for falar que vou trazer recurso pra
fazer obra em Piquete tô mentindo. Hoje a receita do município não suporta. Mas se brigar pra
trazer um Hospital, um Regional pra Guaratinguetá que tem uma estrutura melhor, imagina o que o
nosso munícipe hoje poderá ganhar com isso. Porque a demanda do SUS está muito grande. Eu fui
até o Regional, é assustador. O ano passado a 1MBEL perdeu aí todo o convênio médico, mais 300
famílias dependendo do SUS. 300 famílias vezes 10 dá 3 mil pessoas. Agora pega Bananal até
Taubaté que é onde o Regional dá suporte. Imagina quantas pessoas hoje necessitam do SUS. Não
aguenta gente. Não aguenta. Então a importância, a nossa ida agora, aceitar esse desafio de ser
candidato, ninguém tá aqui pra brincar não. Mas é uma forma de protesto. É muito pouco valor, é
muito pouco dinheiro investido em nossa cidade. Quando você vai conversar com eles lá Piquete
pra eles não tem valor. São 12 mil habitantes, 13 mil habitantes, 10 mil eleitores, onde a gente vai
dar pra cada um deles 300 votos nessa eleição. Normalmente mais ou menos quando um Vereador
dá pra um Deputado. Pra ele é muito pouco. Ele vai investir em São José dos Campos que tem
quase um milhão de habitantes, vai investir em Taubaté, vai investir em Campinas, Ribeirão Preto e
Piquete não. Então a importância tá agora no dia 07 de outubro. Eu torço pelo Carlos, Deputado
Federal. Imagina se tiver hoje um Deputado Federal da cidade representando a gente em Brasília.
Imagina o que pode ser destinado pra Piquete. Se tiver um Prefeito ou alguém que seja candidato
aqui da nossa região Piquete, Lorena, Cachoeira, Canas, que for eleito agora pra Deputado Estadual
imagina o que a nossa região pode estar ganhando. Então assim, a gente pede à população, essa
semana eu rodei mais de 800 residências na cidade, graças a Deus não tive uma rejeição, até agora
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não tive uma rejeição. Isso pra um político é gratificante. Nesse momento que a gente vive, hoje
político não presta, é o que passa na cabeça de muitas pessoas. A gente tá visitando as casas, tá
sendo bem acolhido, tomando cafezinho, conversando com as famílias e eles reconhecendo o seu
trabalho. Isso pra mim é gratificante, é muito gratificante. Só que eu falo pra população, se a gente
se unir agora somar todos os votos da cidade, buscar dois votinhos pra fora de familiares, de
pessoas que gostam de Piquete, a gente consegue chegar. Quem vai ganhar não é o Rominho não.
Imagina eu com um orçamento de 40 milhões, o que a gente pode destinar pra Lorena, pra
Guaratinguetá, que vai atender Piquete. Estive com o Celão Presidente da Câmara de Guará, eles
estão com 40 cadeiras de hemodiálise em Guará e estão com uma demanda de mais de 300 pessoas
semanal. Eu fui pedir a ele. Tem um munícipe aqui que tá precisando de vaga, eu não consegui no
Regional de Taubaté eu fui até ele. Ele falou 'Rominho a gente tá mandando gente daqui pra
Taubaté porque a gente não tá suportando, imagina pra atender vocês de Piquete'. É triste? É triste.
Mas infelizmente é a situação que o nosso Estado está passando no momento. Agora o que a gente
precisa é de investimento. Agora a eleição pra Governador, a importância, hoje a importância de
Governador pra gente é até mais que Presidente porque o Governador cuida do Estado, é ele que vai
destinar a verba pro Estado. Não adianta pegar Governador de capital, pessoas que vai centralizar o
recurso lá dentro porque lá dá muito mais retomo do que aqui. Nós precisamos de pessoas que
lutam pela gente. Quando você busca uma verba lá do Governo a diferença pro deputado estadual é
de quase 30 vezes maior. O Alckmin conseguiu investir quase dois milhões no hospital. Agora vai
atrás de deputado estadual pra ver se consegue mais de 200 mil, não consegue porque eles não têm
interesse. Não adianta não tem interesse. Então a gente pede pra população. É dificil? É. A gente
sabe da dificuldade. Hoje, não tem recurso. Não vê ninguém na rua entregando papel. Infelizmente
não tem recurso. Mas o que vale é o boca a boca. É a conversa que a gente tá tendo no dia a dia. E
pra mim, dependendo da quantidade de voto que eu tiver eu estarei satisfeito. Mais uma vez eu falo,
eu peço pra população, é momento de nos unirmos, quem vai ganhar é o município. Então, depois
do dia 07 de outubro votar em pessoas que nunca viu na vida, isso pra gente é vergonhoso. Então a
gente, estamos rodando aí e se Deus quiser essa semana eu vou rodar mais de mil residências
porque é a última semana, infelizmente nosso município tem 4.200 residências não dá tempo de
fazer tudo, a gente pede pra população, as casas que a gente não frequentou até agora que se não der
tempo, que seja, como se diz, a gente pede desculpa, porque a gente tá sem equipe, mas o que vale é
a internet. Todos estão acompanhando o nosso trabalho e se a gente se unir e caminhar junto, a
gente chegará lá. Tá bom? Muito obrigado a vocês e boa noite". O Senhor Presidente consultou os
demais Vereadores sobre continuar os trabalhos sem intervalo. Como todos concordassem ele
solicitou a Senhora Secretária que fizesse a leitura da Ordem do Dia a seguir: 1) Projeto de Lei
Ordinária CM n° 06/18, datado de 14/09/2018, de autoria do Ver. Rominho, dispondo sobre a
instituição do dia municipal do jongo e determina outras providências. Como não houvesse quem
desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo
Plenário por unanimidade. 2) Requerimento n° 54/18, de autoria do Ver. Heloizio dos Marins, para
que seja oficiado a Sra. Adelaide Maria Gomes Coelho Godoy, Secretária Municipal de Educação,
pedindo-lhe a gentileza de encaminhar a esta Casa de Leis o valor pago anualmente ao transporte
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escolar de nossa cidade, bem como o quanto é pago por quilômetro e quantos quilômetros os
referidos transportes percorrem diariamente. 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 n° 55/18, de autoria do Ver. He1oizio dos Marins, para que seja
reiterado Oficio ao Sr. Felipe Rafael Freitas Parente, Coordenador Técnico Operacional da empresa
Águas Piquete, pedindo-lhe a gentileza de encaminhar a esta Casa de Leis a arrecadação mensal da
referida empresa com a prestação de serviço em nosso município. Como não houvesse quem
desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo
Plenário por unanimidade. 4) Moção n" 38/18, de autoria do Ver. Junhô, para que seja oficiado ao
Sr. Jonatas Gomes de Lima, apresentando-lhe Moção de Aplausos deste Legislativo pela
generosidade em ministrar o curso de integração ao mercado de trabalho para 60 alunos do ensino
médio da E. E. "Prof'. Leonor Guimarães" sem nenhum custo, nem para a escola e nem para os
alunos. 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 n° 39/18, de autoria do Ver.
Junhô, para que seja oficiado ao Sr. Cleber dos Santos, apresentando-lhe Moção de Aplausos deste
Legislativo pela dedicação e carinho com que conduz os pacientes do SAMU, pacientes esse que se
encontram fragilizados naquele momento e que merecem o respeito e a atenção de quem os socorre.
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 n" 40/18, de autoria do Ver.
Heloizio dos Marins, para que seja oficiado a jovem Senhora Janaína Martinez Miguel,
apresentando-lhe Moção de Aplausos deste Legislativo pelo seu amor pela causa animal. Dedicada
e contando com sua rede de amigos ela desenvolve um trabalho de socorro e ajuda os animais
acolhendo os abandonados, doentes e sem lar. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a
referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por
unanimidade. Usando da palavra o Senhor Presidente disse: "Antes de encerrar eu quero deixar uma
mensagem a todos os presentes, os ouvintes, que próximo domingo teremos a eleição, que tenhamos
a consciência de votarmos em candidatos ficha limpa, é o momento correto de banirmos os
corruptos e aqueles que são favoráveis ao aborto, então tem que ser eliminados. Então votemos em
candidatos tanto no Governo Estadual quanto na esfera Federal que realmente vão fazer algo melhor
para o nosso País". 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, O 1 de outubro de 2018. Centésimo
nonagésimo sexto (196°) ano da Independência, centésimo vigésimo oitavo (128°) ano da República
e centésimo vigésimo sétimo (127°) ano da Emancipação Político-Administrativa de Piquete.-.-.-.-.-
--------------------------------------------------------------------....................................................................
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VER. MÁRIo CELso
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VER. RÔMULO KAZIMIERZ LUSZCZYNSKI (ROMINHO)

VER. MARIA L~ NETA RIBEIRO (MALU)

EIRO DA SILVA (Prof. DONI)

~~~--
VER. JOSE HELO DA SILVA (HELOIZIO DOS MARINS)

VER. ROD~ GODOY
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