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I ATA DA QUARTA (43
) SESSÃO ORDINÁRIA DO TERCEIRO (3°) ANO LEGISLATIVO DA / 

'i DÉCIMA SÉTIMA (173
) LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIQUETE. Aos I 

I dezoito (18) dias do mês de março do ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de dois mil I 
1 e dezenove (2019), as dezenove (19) horas, realizou-se a sessão acima anunciada. O Senhor Ver. I 
1 Mário Celso de Santana, DD. Presidente da Câmara Municipal de Piquete, constatando pelo livro de 1 

1 presenças a existência de "quorum" regimental, com a presença de todos os Senhores Vereadores, I 
I invocando a proteção de Deus para todos os presentes, declarou aberta a sessão e convidou os I 
1

1

' senhores Vereadores e o público presente para que se colocassem em pé e permanecessem um I 
· minuto em silêncio pelo falecimento do Diogo e Maurício, bem como das pessoas que foram I 
I vitimadas na escola em Suzano. Em seguida o senhor Presidente solicitou a senhora Secretária que I 
I fizes.se a leitura da ata da 3a S~ssão ~rdinária realizada ~o dia 07/03/19; ~orno nã~ houvesse quem j 

1 deseJasse apresentar emendas a refenda ata, a mesma fm colocada em umca votaçao, aprovada por 1 

I unanimidade e assinada pelos Senhores Edis. Em seguida solicitou a senhora Secretária que fizesse I 
1 a leitura dos documentos constantes do Expediente, os quais foram os seguintes: 1) Of. GAB no 

1

61119, de autoria do Executivo Municipal, respondendo ao Requerimento no 005/19, de autoria do 

. Ver. Claudinei (Arquivar): 2) Of GAB no 62/19, de autoria do Executivo Municipal, respondendo 
I ao Requerimento no 007119, de autoria do Ver. Heloizio dos Marins (Arquivar); 3) Of. GAB n° I 
63119, de autoria do Executivo Municipal, solicitando a depreciação do Veículo Honda, doado I 

I 

àquela Prefeitura pela Câmara Municipal (Arquivar); 4) Of. GAB n° 65/19, de autoria do Executivo I 
' I 

'j Municipal, respondendo ao Requerimento n° 006/19, de autoria do Ver. Heloizio dos Marins. I 

1 
(Arquivar); 5) Of. GAB n° 66/19, de autoria do Executivo Mtmicipal, respondendo à Indicação n° i 

I 003/19, de autoria do Ver. Claudinei (Arquivar); 6) Of. GAB n° 075/19, de autoria do Executivo I 

l
i Municipal, encaminhando para apreciação e votação o Projeto de Lei Complementar n° 0211~, 1 

dispondo sobre a criação da Ouvidoria do Município de Piquete e dá outras providências (A I 
1 Comissão de Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Fiscalização); 7) Of. no 0219/19, do I 
1 TCESP, que encaminha processo TC 004223.989.16-1, contas da Prefeitura Municipal, exercício de 1 

I
. 2016 (À Comissão de Finanças e Orçamento); 8) Requerimento n° 13, 14, 15, 16/19, todos de ~~ 

1 
autoria do Ver. Heloizío dos Marins (Para a ordem do dia); 9) Indicação n° 008/19, de autoria do , 

I Ver. Heloizio dos Marins, para que seja oficiado a Exma. Sra. Ana Maria de Gouvêa, Prefeita I 
I Municipal, sobre a necessidade de ser colocada terra ao lado da Fazenda do Jurandír, para que seja 1 

j feito um aterro que liga o Bairro São José ao Clube de Campo Quilombo (À consideração da Sra. 1 

1 Prefeita); 10) Indicação n° 009/19, de autoria do Ver. Heloizio dos Marins, para que seja oficiado a I 

I 
Exma. Sra. Ana Maria de Gouvêa, Prefeita Municipal, para que sejam imediatamente adotadas I 

i providência para que seja realizada em toda a circunscrição territorial do município a aplicação da I 
1 fumaça contra os pernilongos e mosquitos, sobretudo em razão do comentário corrente na cidade de i 
I que há vários casos de dengue diagnosticados (À consideração da Sra. Prefeita); 11) Indicação no I 
1 010/19, de autoria do Ver. Heloizio dos Marins, para que seja oficiado a Exma. Sra. Ana Maria de 1 

\ Gouvêa, Prefei~a Municipal, ~ara q~e sejam a~otadas ~s providências necessárias .par~ a const~ção j 

I de urna rotatóna na Rua Alctdes Vtlar no Batrro Jardnn Josefina, ao lado na fumlana do Jorgmho l 
i 1 I 
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(À consideração da Sra. Prefeita); 12) Moção n° 006/19, de autoria do Ver. Claudinei (Para a ordem J 

do dia). "Passamos agora para o segundo momento da sessão e a palavra está franqueada aos j 

Vereadores inscritos para o uso da Tribuna. Solicito a senhora Secretária que faça a chamada dos '1 

1 Vereadores inscritos". Inscrito para falar o Ver. Heloizio cumprimentou a Presidência, senhora 

/ Vereadora, demais Vereadores, intemautas, ouvintes da Rádio Natureza FM e o público presente. / 
1 

Hoje eu vou começar minha fala sobre essa Saúde daqui da nossa cidade. Tive a semana passada no I 
Bairro São José e uma coisa que aconteceu o ano passado que eu fiz um convite ao Secretário da I 

1 Saúde e dei alegria para aquela população que mora naquele lugar de levar novamente o I 
atendimento médico no Bairro São José e os exames que podiam ser colhidos lá. E há quinze dias j 

atrás eu passei por lá, conversando com as pessoas, tudo se acabou desde outubro do ano passado. E J 

sempre eu disse. Eu acho muito injusto aquilo que tem de ser da população, que a população fica 

contente com aquilo, facilita pra eles, que sai de casa e já chega ao atendimento médico, não tem o 
postinho, mas foi no salão da igreja que faziam os atendimentos pra população de lá e depois disso I 
tudo se acabou. E eu fico sempre a favor da população mesmo. E sempre quero dizer. Esses tempos 
eu tive uma conversa com a Prefeita e falei pra ela que tem que dar valor ao Vereador. E foi o caso 
acontecido com meu irmão. Eu cheguei até ela e já estava ficando, até comentei aqui nessa Tribuna, 

ele ficou quase dois meses sem remédio. E daí eu comentei com ela e no outro dia à tarde 
conseguiram o remédio pra ele. Daí eu até ainda falei pra ela, tá vendo como é bom ter um 
Vereador que preocupa com a nossa população? E daí quero pedir, deixar aqui que eu fiz ali um 

requerimento ao Secretário da Saúde que volte dar o atendimento lá pra população do Bairro São 
1 José. E a minha fala, o que é mais fácil pro nosso município na área da Saúde é levar o médico com 
j a enfermeira lá pra fazer os exames, tàzer as consultas que precisa, do que todo mundo mandar 

' carro pra poder vir aqui. Que a economia Prefeita é desse jeito é dessa forma que trabalha com 
economia pro nosso município. E também no Bairro do Jaracatiá uma estrada que há muito tempo 
eu estou pedindo. Quando chove bastante enche de água que povo não consegue passar. Até quando 

1

1 

I o Xeroso assumiu a Prefeitura, eu comentei isso com ele, porque eu já tinha pedido a nossa Prefeita, 
que a gente anda pelo município inteiro e sabe da necessidade da população. E daí a gente traz até o 
Poder Executivo e é ele que é responsável por esse trabalho. Ele falou que ia fazer, mas 
infelizmente ele saiu de lá, ela voltou de novo e continua aquilo do mesmo jeito. Inclusive essa , 

1 
chuva de agora de quinze dias teve gente que até não passa ou passa com a água pro meio da canela I 

I e a Prefeita tomara que esteja assistindo nossa sessão, isso aí é informação pra ela, pra ela saber o \ 
que o município está precisando, as pessoas e também o Bairro da Meia Lua. O ano passado tive lá 1 

com o meu patrão, o Santana, estivemos lá, as pessoas sofriam, disse que ia fazer um paredão pra I 
segurar aquele barranco e até hoje tá daquele jeito lá mesmo. As pessoas tem dificuldade. Esses dias 
eu até mostrei um áudio pra ela da Kombi ficando e as crianças chegando a pé, ela viu aqui. Eu 

falei, olha pra senhora ver, se a senhora estivesse naquele lugar a senhora lutava pelos seus filhos J 

como a gente tá aqui olhando pelo povo de lá. Porque só a pessoa passando aquilo na pele pra ele 

correr atrás e que tudo seja resolvido. E vou falar também do nosso transporte escolar, que eu fiz 

l um requerimento esses dia~ pedindo infonnação de tudo, as quilo~etragens, quanto ~ue paga;a. 
I Mandaram a resposta pra m1m. São 970 km que percorre todos os dms pra buscar as cnanças, alem 
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1

1 de d?is carros escol~res _da Prefeitura, eu acho, no meu modo de pensar que é um valor muito alto. I 
Eu tive em Marmelopohs conversando com uma empresa que presta o serviço da mesma forma, é I 

j um absurdo da empresa que presta serviço aqui na nossa cidade. Lá é cobrado R$ 5,50 por J 

I 
quilômetro, só com criança dentro do carro. Aqui em Piquete é cobrado R$ 6,10 tanto com criança 
dentro do carro como com o carro vazio e isso eu achei um absurdo. Por exemplo. R$ 6,1 O pra R$ 
5,50 já tem R$ 0,60 a mais. E lá é cobrado só quando pega as crianças. Quando vai buscar o 

Tribunal de Contas de Minas Gerais não aceita isso. E também faz uns quinze dias, tem um carro I 
alugado que tá trabalhando nessa empresa, faz quinze dias que não chega no ponto final pra buscar 

as crianças. Assim vou passar o que ouvi do pai de uma criança. Que ele não punha o carro pra sujar / 
, de terra. E sempre foi, o dia que o dono da empresa o Dérik esteve lá na Câmara, estávamos eu e o 1 

Santana, onde precisa de uma Kombi não pode por um ônibus e nem uma topic. Assim naquele J 

momento ficou acertado aquilo, ficou bom, depois parece que esquece daquelas obrigações tomadas 
1 

I
. e tudo continua largado. Chegou um CD disso aí tá tudo lá, mas não deu tempo ainda de ver. Eu vi I 
mais ou menos lá. Onde morava um morador, há dois anos e meio foi embora, eu vi o nome dele lá 
na empresa que estava buscando criança. Não sei se tiraram isso da quilometragem também. Eu 
quero deixar um recado aqui que hoje não deu pra conversar com esse rapaz que está indo buscar as 
crianças, mas eu vou falar pra ele. Porque teve o Zé que trabalha aqui na "coisa", ele ia lá em casa 1 

chovendo, caindo até canivete e nunca precisou falar pra ele: 'Por que você não busca as crianças' . 
E a gente ainda perguntava pra ele se tem perigo. Ele falou: 'Eu não acho'. Agora eu sempre falo. A 

1

1 pessoa tem que ter coragem, tem que saber o que tá fazendo. Agora se dá uma chuvinha a pessoa já 
não busca as crianças. E de fato o Conselho Tutelar teve lá numa família atrás dessas crianças que 
não vinham na escola. E vocês conhecem muito bem. Aquela ponte nova que foi feita dali adiante, 
lugar tudo baixo, o cara que tá prestando serviço pra essa empresa aí, alugado esse carro dele, ele 
não ia buscar num lugar bom. E isso a gente não aceita. Agora será que o dia que esses carros não 

, vão buscar as crianças não cobra da Prefeitura a quilometragem? Que nem pediu o carro da fumaça 
I ai? Inclusive hoje eu fui lá no hospital e até dei uma carona pra um rapaz até na Santa Isabel, disse 
I que estava com dengue. Assim ele me disse que esses dias teve muitos casos de dengue. Agora o 
\que o Prefeito tem que fazer com a Secretaria dele? Ficar atento, não precisar Vereador pedir. Não 

I 
precisar população pedir na época certa aquilo que é dever do município aplicar fumaça na cidade 
pra espantar os pernilongos espantar as dengues. E também um caso mais sério que eu sempre estou 

l pedindo, desde a gestão do Moita e do Carlos que é as tampas de bueiro que vai pros Marins. E 
I 

I aquele matão no asfalto. Domingo eu vim buscar umas pessoas as sete horas da noite que me 
I pediram que estavam vindo de São José, pediram pra vir buscar e eu vim buscar eles. E quando eu 

I 
venho, um cavalo, o rapaz na beirada lá e o cavalo caído dentro do bueiro. E de fato fiz um 
requerimento e encaminhei a cópia do cavalo morto lá dentro. E quanto de tempo eu to pedindo isso 

J aí? Isso é perigoso gente. Sexta-feira eu ainda contei de cima pra baixo, 40 bueiros daquele aberto e 
j com aquele mato todo por cima. Agora vai esperar acontecer? Já pensou se esse cavalo cai por cima 
1 desse rapaz e mata ele? Eu acho que já tem uns 10 requerimentos que eu fiz pedindo isso aí. Que a 
gente enxerga onde tá o perigo, a necessidade daquilo. É Prefeita e a senhora, a senhora ajuda a 
população dessa fonna, porque está no seu alcance, não está no alcance do Vereador a senhora sabe 
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I que Vereador tem que pedir e sempre digo e repito, aí tá o dinheiro, aí tá o funcionário, aí tá o / 
j maquinário e isso é dever da Prefeitura fazer. Boa noite e muito obrigado". Inscrito para falar o J 

j Vere~dor Santana c~primentou ~ ~residência, a senhora Vereadora, demais Vereador~s, ouvintes 
da Radw Natureza, mternautas, publico presente e na pessoa do Ex-Vereadores Carlos A vila e João 

Inácio cumprimentou a todos iniciando sua fala: "Tenho alguns assuntos a serem tratados aqui. 

1 Quero primeiramente agradecer ao Presidente, senhora Vereadora, Vereador Guilherme, que 
: estiveram juntamente comigo no dia 15 sexta-feira passada, na Assembleia Legislativa onde 
I pudemos acompanhar a sessão de posse dos deputados e fizemos alguns pedidos e espero em Deus 1 

que sejamos atendidos. A partir de agora sim a Assembleia Legislativa está em pleno 1
1 

funcionamento e aguardamos que o nosso município seja contemplado. Isso rebate uma publicação 
que eu acabei de verificar na qual colocaram o meu nome em evidência em virtude da reforma da I 
Câmara. Eu sempre fui bem claro, aquela reforma foi feita graças à economia na qual os senhores , 
me ajudaram, os senhores colaboraram comigo, houve a colaboração dos funcionários, os Ex- I 
Vereadores que aqui se encontram, temos hoje na legislatura 3 Vereadores já com mais experiência 
e sabem perfeitamente o que eu estou falando, todos que por lá passaram sempre tiveram esse 
sonho, essa vontade, mas, porém Deus, Ele foi bondoso para comigo e fez com que eu tivesse esse 
êxito. Então aquela reforma que foi feita não é somente eu que fiz, eu que realizei, pelo contrário, é 
mérito de todos nós, afinal de contas somos uma família. Pode ser que haja algumas divergências I 
entre a gente, pra isso existe a democracia, nem todos tem que comungar da mesma, do mesmo I 
pensamento. A gente tem que divergir mesmo e aí que surge a democracia. Agora ficam os imbecis, , 

'I os condenados na justiça querendo jogar o meu nome na lama. Eu gostaria que fosse homem 
suficiente e viesse falar isso na minha presença, na minha frente. Porque ele não me conhece, ele 

! não sabe com quem ele está lidando. Então eu acho bom ele tomar cuidado. Se bem que, se é que 
ele tá se incomodando, é sinal que o serviço está sendo bem feito, graças a Deus obtive a confiança 
do povo, obtive a confiança dos meus pares. Aqui estou liderando o Poder Legislativo e graças a 
I Deus eu estou com consciência do que está sendo feito. Ali não tem desvio de verba pública não. 
I De segunda a segunda eu estou ali, eu acompanho, a municipalidade sabe perfeitamente, agora 
estão dizendo, o porquê estão vendo o veículo oficial na minha casa no horário de almoço, sim, eu 
tenho que ir almoçar, e quando eu não vou almoçar, que eu me alimento lá na Praça da Bandeira? 

1 
Então agora eu tenho que viver dando satisfação pra um forasteiro? Pra um vagabundo, um 

i condenado da Justiça? Que quando esteve em inerência de ser preso veio se esconder aqui no nosso 
município? Eu estava na ativa. A sorte dele é que eu não sabia que ele estava aqui senão eu seria o 
primeiro a cafungar no cangote dele e mete bronca nele. Então vagabundo pra mim é na cadeia. Eu 
não tenho que dar satisfação pra marginal, pra vagabundo nenhum. Minha consciência está 

1 tranquila graças a Deus. Eu vou tratar aqui, pedir pra que o senhor Secretário de Saúde o Nicholas 
por quem eu tenho um respeito muito grande, pra que ele interceda junto à vigilância sanitária em 

virtude desse surto de dengue que está alastrado em nosso município. Eu vi na postagem do Ver. 
Christian referente ao carro fumacê e realmente a cidade está necessitada e muito. Chegou ao meu 

1

) conhecimento Vereador que foi uma pessoa procurar o responsável pela vigilância ele pura e 
simplesmente respondeu: 'é bom esperar morrer alguém'. Então espera morrer. Espera morrer. 
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Espera as emissoras de TV e de Rádio procurar pela Câmara que daí sim a gente vai no foco. Nós 
vamos mostrar o problema. Eu não fujo do problema não. Eu fico na Câmara, se eu pudesse ficar 24 
horas lá eu ficaria com muito prazer. Mas eu não tenho medo e dou minha cara a tapa, pode ter 
certeza disso. Porque cobras estão surgindo na cidade inteira Ver. Heloizio. Em todo canto da 

cidade tem muita cobra. O que tem de munícipes me procurando e apresentando vidros. É cobra 

mesmo, cobra criada. Já teve uma pessoa que foi picada, foi falado na última sessão, mas eu não sei 
o que essa Prefeita está esperando acontecer. Agora estamos no período de chuva, eu sai essa 
semana, esse imbecil que fez essa publicação ele publicou. Eu saí essa semana fiscalizando todos os 
prédios públicos os quais a Prefeita disse que está mantendo de forma adequada pra tentar se rebater 
no processo lá no processo o qual ela está respondendo e fotografei lá a ponte do Pompilho. A ponte 
do Pompilho senhoras e senhores tem um pedaço dela lá que arriou muito. Está escorada por terra. 
Tem um pedaço lá que está amarrado com arame farpado. Que vergonha pra nossa cidade. Eu quero 
ver se der uma tromba d'água, rodar aquela ponte o que será feito da população que mora do outro 
lado. Porque aquela estrada lá do antigo Pompilho já não existe. Já está abandonada há muito 
tempo. Então estão esperando agora somente rodar a ponte. É esse o serviço da defesa civil quanta 
competência viu? Já não basta o desmando do Poder Executivo, tem uma cambada de incompetente 
que não presta pra nada também, que querem escorar, por que não escora lá com papelão, com 
isopor, é melhor então ué. O Vereador Heloizio citou aqui referente às tampas de bueiros em toda a 
extensão da estrada vicinal José Rodrigues Ferreira. É lamentável Vereador o fato ocorrido agora, 
esses dias no qual um animal foi vitimado, teve que ser sacrificado e a Prefeita mais uma vez 
demonstra que ela não está nem aí pra cidade. Ela desfaz do município, ela desfaz do Poder 
Legislativo e ela não tá nem aí. Ela quer que acabe mesmo. Que fique tudo largado. É uma 
vergonha essa situação. Pra conhecimento de todos na nossa ida a São Paulo, num restaurante, não é 
restaurante lá pra você comer a vontade, gastar um absurdo. É senhores Vereadores a gente saindo 
do banheiro, me deparei com o nosso Senador da República Major Olímpio, e fui informado 
referente a uma emenda parlamentar de R$ 250 mil, que foi destinado pro nosso município pro setor 
da agricultura. Eu só espero que agora ela não recuse também mais essa emenda. Eu gostaria de 
parabenizar o ex-vereador Carlos Ávila, bem como o comerciante Rafael do Depósito, pelo evento 
que os senhores proporcionaram durante esse período e domingo agora eu pude perceber. 
Infelizmente eu não pude me fazer presente, mas eu acompanhei o entusiasmo, a alegria das 
crianças, dos jovens, dos pais e todos os moradores do Bairro Santa Isabel. Muito bem feito o 
empreendimento ao qual os senhores se dedicaram. É disso que a cidade precisa. É coisa simples. 
Não tem a necessidade de explorar, desfazer de ninguém. Então senhoras e senhores. Até quando? 
Até quando nós vamos ter que conviver com esse desmando, com essa hipocrisia, com essa 
maldade e com essa pessoa que ao invés de se aproximar e agradar o próximo, principalmente 
aqueles menos favorecidos, ela pura e simplesmente quer humilhar, ela acha que ela pode tudo. Não 
se esqueça que em 2020 tudo se acaba. Deus há de eleger uma pessoa capaz, competente e que 
tenha realmente amor pelo nosso município. Muito obrigado Senhor Presidente". Inscrito para falar 
o Vereador Claudinei cumprimentou a Presidência, Vereadora, demais Vereadores, público 
presente, intemautas e ouvintes da Rádio e iniciou sua fala dizendo: "Daqui o som tá melhor pra 
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i ouvir mesmo. É que está sem retorno. Pra nós da Mesa aqui é difícil você entender o que está sendo I 
dito aqui na Tribuna. Quando vem pra cá já começa melhorar pra gente entender o que tá sendo I 

j falado. Primeiramente queria aqui manifestar meus sentimentos ao companheiro aí, Vereador I 
1 Christian pelo falecimento do seu primo. Essas mortes trágicas mexem muito não só com a família 

1 
1 como com a população inteira. Quando a gente tem um ente na família que já está passando por 
l alguma dificuldade de saúde, já tem algum problema, parece que a gente não aceita, mas já vai se 1 

acostumando. E quando acontece dessa forma choca muito. Eu já tive um primo de 17 anos. , 
Simplesmente porque pegou o carro e resolveu dar uma volta na Praça em Lorena questão de 1 O 

minutos não retornou pra casa dele mais. Só, infelizmente bateu com o carro em Lorena, acabou I 
como carro e veio a falecer. Isso já tem um bom tempo, mas fica uma coisa marcada na vida da I 
gente. Eu quero também agradecer os enfermeiros, o atendente, quem recebeu a gente no hospital I 
ontem que a minha esposa teve um dor muito forte no peito e teve que se atendida no hospital. A , 

I
' médica plantonista eu vou ver se consigo algum contato de whatsapp ou algum contato social dela, I 
facebook, pra mim agradecer porque eu acho que vai ser mais fácil, porque ela não deve prestar 
atenção ao que as pessoas falam. Porque eu entendo que é uma falta de ética tremenda um médico 
plantonista ficar o tempo inteiro no telefone celular ou tá atendendo por telefone. E um momento 
que ela ainda teve discutiu comigo lá que achou que eu tava reclamando. Eu não reclamei momento 
algum. Desde a hora que eu cheguei no hospital eu fiquei com a minha esposa dentro da sala. Ela ,

1

' 

fez o eletro e voltou pra sala e mandou medicar. Já tinha passado mais de meia hora e a minha 
esposa continuava com dor e começou a sentir falta de ar. Eu fui até a sala onde estava a enfermeira I 

j e ela tavajunto. E eu só mencionei: 'ela tá com falta de ar'. Ela simplesmente continuou olhando no ,,I 

, celular e falou pra enfermeira: 'coloca no oxigênio'. Aí não sei por que ela voltou pra sala; 'o 
I senhor me chamou?' 'Não, não chamei não, mas já que a senhora veio aqui queria que a senhora j 

I 
desse uma atenção melhor'. 'Ela tá com dor, mas já medicamos e eu já acionei o CROSS. Você 
sabe que é isso?' Eu falei: 'não, não sei'. Será que é algwn esporte, pensei comigo. É brincadeira a 

I atitude. E começou a discutir comigo na frente da minha esposa que estava sendo ali medicada com 
I dor. Eu simplesmente falei pra ela: 'A senhora quer discutir, vamos discutir no corredor. Agora se a l 
j senhora continuar falando aqui fica por conta e risco da senhora. Minha esposa ela tem problema de j 

I 
convulsão e se ela ficar mais nervosa do que ela já está aí ela corre o risco de ter uma convulsão. 1 

1 
Daí a senhora vê o que a senhora pode fazer. A senhora já tá mandando pra Lorena'. Aí ela I 

I entendeu que eu sei o que é que ela tinha me dito. Mas, saí de perto, me segurei e fui pra Lorena e J 

passamos a noite inteira em Lorena. Saí de lá hoje onze e meia da manhã. Ela teve que fazer 3 
exames de sangue lá, mas eu vou descobrir aí a rede social, alguma coisa dessa médica pra mim I 

1 mandar. Eu não sei nem o nome dela. E não quero ter o desprazer de saber o nome dela. Eu acho / 
i que como médica plantonista não tem. Tudo bem, quer usar o celular usa. Mas usa enquanto não 1 

tiver um paciente lá. Guarde na gaveta, guarde onde quiser. Eu tive em Lorena, o médico que estava j 

atendendo lá, o tempo inteiro, mesmo nos momentos em que ele não estava atendendo alguém I 
dentro do consultório ele tava andando naquela área ali de observação verificando os pacientes que 
I estavam ali. Então a gente vê a diferença das coisas, do respeito com o ser humano. Só espero que J 

i um dia nenhum parente dela caía na mão de alguém que haja dessa forma. Mas, muito obrigado aos \ 
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li demais que lá estavam e que foram muito atenciosos. Eu recebi aqui a resposta da Prefeita, com j 

I 
relação a obra da Avenida Presidente Tancredo Neves. Pelo o que ela me passa aqui o problema é I 
todo do Governo Estadual. Falta de repasse, só repassou uma parte, o valor era um valor, mandaram ,. 

I 
?utr~ v~lor. Eu tenho _mais material pra ave_riguar, mas está num CD. Então eu vou ter. que verificar, 
nnpmrur e dar uma lida com calma pra m1m ver o que vem além dessas respostas. Aqui nos itens 

1 que eu indaguei ela, ela fala que no caso aqui foi emitida a inicial ordem em 04/07/2018 pela 

j Secretaria Municipal Obras. No 'c' ela fala 'não, uma vez que se aguarda ate a presente data a 
liberação dos recursos continuidade. Então, segundo ela, tá parada a obra, por falta de liberação de 

recursos. Na ocasião da licitação seriam recursos próprios por excesso de arrecadação, sendo esta 
oriunda do repasse que foi contingenciado pelo Governo do Estado. E outros detalhes eu vou 
verificar com mais calma pra depois eu poder trazer, pra esclarecer a população a respeito daquela 

I 

obra que é tanto cobrada. Eu acho que todos nós Vereadores somos cobrados daquele caso. Um I 
outro pedido que eu fiz aqui também e eu recebi a resposta que: 'Encaminhando a indicação 003/19 
de autoria do Vereador Claudinei Luiz de Moraes, temos a informar que a revisão da mureta da 
Praça João Carvalho já foi realizada'. Eu não passei lá e não vi. É a Praça do Bar Triângulo. Então 
já foi realizado, quero agradecer a atenção. Porque não está atendendo o Vereador Claudinei, está 

1 atendendo a população que nos pede. Pessoas que estão naquela praça ali todo o dia. E a gente já 

I 
viu ali por problemas sociais, pessoas viciadas em álcool, que dormem do lado daquela mureta. Vai 

1 que cai um pedaço daquela mureta, é pequena, mas vai, cai na cabeça de uma pessoa dessa. Pode 
I até não acontecer nada naquele momento. Mas a pessoa tá tão debilitada pelo álcool que acaba 
j ficando ali, não conseguindo socorro, indo até o óbito e depois não adianta a gente querer remediar. 
I Chegou também pra gente hoje aqui, mais uma vez né, porque é a segunda vez, já foi reprovado 
esse projeto. E o interessante que eu acho que ela não se preocupa em saber dos Vereadores por que 
se reprovou o projeto. Ela guarda um pouco e manda de novo. Pelo menos eu não fui procurado. 
Não sei se algum Vereador foi procurado com respeito a esse projeto. Mas ela não vai procurar 

I mesmo. Que dispõe sobre a criação da ouvidoria do município de Piquete e dá outras providências. 
I É uma obrigação do município? É. Mas as coisas tem que ser com um pouquinho mais de clareza. 

I 
Quando ela fala aqui, na verdade o que ela tá elencando aqui, se os senhores forem acompanhar é o 
que tá nos sete passos para criar uma ouvidoria no seu município. É do Ministério da Transparência , 

I e Fiscalização e Controladoria Geral da União - CGU. E aqui ela fica. Fica criada a função de I 
I ouvidor cujas atribuições serão exercidas por um servidor efetivo da administração municipal a ser I 
1 

designado pela Prefeita Municipal. A gratificação que trata esse caput deste artigo será de 20% I 
sobre a remuneração do servidor nomeado ou designado. Mas quais os critérios pra se nomear esse 1

1 
I ouvidor? Eu posso pegar qualquer um? Eu não preciso saber o que ele pode fazer como ouvidor? 
Sei lá. A gente hoje qualquer concurso público que a gente faz a primeira coisa que pedem pra i 
gente são nossos antecedentes criminais. É o primeiro. Então acho que deveria por parte dela existir 

critérios: idade mínima, tempo de função no cargo que está na Prefeitura, competência pra estar 
naquele cargo. Eu vou ler pros senhores aqui o que diz a cartilha, aqueles sete passos para criar, mas 

I 
J não estão preocupados com isso. 'Criando a nonna'. Tem um item aqui que fala: 'Forma de escolha 
J do ouvidor. Por exemplo: eleição, indicação e lista tríplice'. Ela esqueceu as outras duas fonnas. Ela 
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I já colocou no projeto dela que vai ser por indicação. Ela não quer saber se seria interessante fazer 
I uma eleição dos servidores que encaixam naquele quadro, que deveriam estar como critério pra ser 
j um ouvidor, ou, uma lista tríplice, ou a Prefeitura ou a Câmara decidiria ou a própria sociedade, 
I não. Ela prefere por indicação. Eu indico quem eu quero e acabou. 'Escolhendo o ouvidor. O 
1 profissional responsável pela ouvídoria pode ter formação acadêmica em qualquer área'. Pode ter. 
j Mas o ideal é que se tenha. Porque é uma função complicada. Gente, presta atenção no que está 

·1 escrito aqui. 'O importante é que tenha experiência na prevenção e solução de conflitos e/ou 
I atendimento ao público. Habilidades interpessoais para gerir e dialogar com gestores de outras 

I 
áreas, assim como escutar os cidadãos com respeito e disponibilidade'. Isso é que o pede aqui nos j 

sete passos pra se criar uma ouvidoria no seu município'. Essa parte ela não quis pegar pra colocar I 
1 no projeto dela. Porque ela tá nem um pouco. preocupada se esse servidor que ela vai indicar, vai ser 

1 

I alguém que vai ter paciência, que vai ter competência pra agir nesse sentido. Depois vem reclamar 

1

1 que a Câmara não aprova o projeto dela. Gente é tão simples as coisas. O diálogo é a chave pra I 
tudo. Não. Eu mando lá, se reprovar eu mando de novo, se reprovar eu mando de novo do mesmo 1 

1

1 

jeito. Não se preocupa em alterar e saber, ô sua cambada de burro. O que vocês querem que a gente 
melhore aqui. O que dá pra gente fazer pra aprovar esse projeto? Não, nem isso ela se preocupa. 

1 Manda lá e eles que façam da forma deles. Pelo menos esse projeto aqui ela assinou. Porque tem 1 

uns que nem assinar ela assina, faz um rabisco aqui que eu não sei nem se é dela que chega na I 
Câmara. Então gente, a gente tem que tomar muito cuidado porque é uma lei que vai estar em vigor 

1 

j no município. E depois não adianta os senhores virem aqui na Tribuna e reclamar que o ouvidor não ! 
I está dando atenção pra população no que deve ser feito. E eu não vejo aqui também qual o tempo de I 
mandato desse ouvidor. Que pode ser incluído também. Aqui nos sete passos fala isso. Pode ter um I 
tempo, um período pra ele ser ouvidor e depois ter um novo ouvidor. E qual critério dela como 1 

Prefeita, não está no projeto, se amanhã ou depois esse ouvidor tiver realmente cumprindo com sua 
função de ouvidor, pegando no pé dela. Será que ela vai ter autonomia? Não tá fàlando no projeto. 
I Pra simplesmente falar pra ele você não é mais o meu indicado, eu vou indicar outro. Em aparte o 
I Vereador Santana disse: "Ou será que ela vai nomear alguém lá pra servir de vaquinha de presépio 1 

I
. como a gente tá vendo aí dos Secretários, que tem que respeitar o que ela quer, se não for assim tá I 
I fora. Obrigado". Continuando sua fala o Vereador Claudinei disse: "Infelizmente o que nos leva a , 
1 crer que ela vai fazer uma escolha de quem interessa pra ela como ouvidor. Que ao invés de ouvir a I 
i população e ouvir quem deve ser ouvido na ouvidoria, vai ouvir o que ela determinar pra ser feito. E 1 

l assim que a gente tá vivendo e vai viver por mais um ano e meio não sei. O destino é interessante. I 
As pessoas que se colocam muito como corretas, honestas, às vezes leva uma lambada. Eu, posso I 

I falar pros senhores não sou perfeito, nunca fui na minha vida. Tenho erros e vou carregar comigo. 
i Mas se tem uma coisa que eu faço com o maior prazer, só não fiz ontem, porque ontem eu tive que 

I passar a noite com a minha esposa, é colocar a minha cabecinha no travesseiro e dormir. Eu durmo 
sossegado. Eu to aqui como Vereador e talvez daqui um ano meio não estejamos mais aqui. Porque 

1 o que já tem de gente descendo o pau na gente como Vereador. Mas vocês são uma cambada de 

I 
bofera Vereadores, vocês não servem pra nada aqui na Câmara. Rapaz eu ando em tudo quanto é I 

I canto. Os senhores sabem bem disso. Do boteco de esquina até o casamento de melhor qualidade ' 
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i quando eu sou convidado é claro. O que eu escuto de indireta. Ontem mesmo. Numa rodinha, 
I conversando, tomando aquela cerveja. Aí uma p~ssoa disse: 'Eu quero ser candidato'. Então vamos 

1
Iá com nós, lá no PR lá. Aí a pessoa do lado: 'E, tomara que seja vereador mas faça alguma coisa 

i pelo município, porque Vereador que não faz nada pelo meu bairro já tô cheio'. Rapaz. Não tem 

I ~oção do qu~ est~ .falando. E a gente tem que escuta: e tem que abraçar ~ pessoa depois na hora de 

l 1r em?ora. Da betjtnho no rosto e agradecer. Porque e uma santa falta de mforn;mção que quem paga 
1 com Isso somos nós vereadores. Por que? Porque nós não somos atendidos. E óbvio. Tem aqui, a 
I funcionária Simone falou que já foi resolvido o problema. Mas quantos que eu mandei pra lá? 
Talvez esse aqui tenha sido arrumado antes da minha indicação chegar. Pode ter certeza disso. 
Porque se ela tivesse chego antes de ser consertada aquela mureta, não consertava. O matagalzinho 
lá que já tá criando cobra, jacaré, elefante, urubu, tem tudo lá na minha escadaria. Tá lá. Tá em 

I estudo. Basta pegar uma maquininha e ir lá cortar o mato. Tá em estudo. Ter o respeito com a 
I pessoa que foi homenageada quando se colocou o nome na Secretaria de Esporte. Quando se 
I colocou o nome na Rodoviária, o respeito por aquelas pessoas que foram homenageadas, que tem 
j mérito pra ser homenageado, está em estudo pra ver se ela vai colocar o nome lá. E o interessante é 
j que quem é cobrado nas ruas somos nós vereadores. Você é cobrado, você cobra aqui, não é feito o 
í serviço, você explica pra pessoa e a pessoa ainda acha que é você que não quer fazer. Então, como é 
I 
1 difícil. Como é difícil. E eu sofro duas vezes. Porque teve mandato aí que eu fui oposição e o 
I Prefeito fazia tudo pelos Vereadores e eu levava bordoada. Mas era o preço que eu pagava. Mas 
J atendia a situação. Cansei de fazer indicação, limpeza aqui, limpeza ali. Vocês não acreditam o que 
j acontecia. Resposta vinha e não fazia. No outro dia tava um Vereador de situação do lado do 
1 Prefeito no local fazendo o serviço. É assim. Eu vou ficar triste? Eu não. Foi feito o serviço. O 
I cidadão tá lá. Foi atendido. De uma forma ou de outra, mas foi atendido. Mas eu queria que fosse 
1

1 

assim pelo menos aqui. Ah, não quer atender o Vereador Santana, atender o Vereador Claudinei, 
. atenda outro Vereador. Pode falar que foi ele que pediu, não tem problema. O importante é que se 
I faça o serviço. E eu vou tàlar pros senhores gente, às vezes eu falo as coisas e você não acreditam. 
I A maior realidade que existe. Eu vou perguntar pro senhor Vereador que foi reeleito agora e o 
Vereador Rodrigo Nunes. A população que vota na gente não sabe o que você faz aqui dentro. É 
raro. Não sabe quais leis que o senhor colocou pra ser votado e que foi aprovado, não sabe quais 
leis que o Vereador Rodrigo colocou e que foi votado e aprovado. Não sabe quais leis eu fiz. 
Primeira coisa que faz um Vereador ser reeleito é ter respeito com a população. Segundo, não 
abaixar a cabeça pro Prefeito. Prefeito não vota em mim. Prefeito não vota em mim. Tá aí ó. Ex
Vereador Carlos que eu apoiei pra Prefeito. Cansei de falar pra ele. Se você for eleito e eu for 
Vereador, eu quero que você me ajude. Mas se não ajudar eu vou descer o pau. É minha função. 
Isso eu nunca escondi dele. E tàlo pra qualquer um que eu apoiar. A minha função aqui é cobrar pra 
que o Executivo trabalhe pra população. Não é dar tapinhas nas costas de Prefeito. É essa a minha 
função. Não interessa que foi eleito comigo. Interessa que foi eleito comigo, tem que atender o que 
eu pedir e que mais os Vereadores pedirem pra atender à população. Quantas coisas a gente pede 
aqui e a você não vê resposta. Quando vem a resposta, o Heloizio tá aí eu usei o nome dele na 
última sessão. Taí mais um monte de indicação do Vereador, requerimento e, diga-se de passagem, 
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I coisa que já vem pedindo e cobrando e fazendo já várias vezes. O que é isso? Falta de tempo pra i 
1

1 

fazer ou ~alta de respeito com a população? É falta de respeito com a população, porque não é falta j 

de respeito com o Vereador. O Vereador não achou isso do nada. O Vereador foi cobrado por I 
1 alguém pra solicitar. Senhores eu acho que se eu não estourei o tempo, vocês me desculpem, mas I 
I sem o relógio a gente se empolga. Boa noite a todos e obrigado". Usando da palavra o Vereador I 
1 Santana disse: «Eu vou aproveitar que Vossa Excelência está se deslocando para a Tribuna I 
Vereadora e vou deixar claro aqui a pessoa que fez a postagem~ ele constou aqui: 'Pois bem os 
antecessores de Santana gastaram o que hoje equivale a sete por cento do orçamento da cidade e I 

1

1 

que é destinado à Câmara em itens de relevância para a Câmara Municipal de Piquete. Um gasto I 
com tecnologia de informática, outro gastou em aperfeiçoamento através de cursos e palestras a I 

J Vereadores, outro gastou materiais de consumo de escritório para a Câmara, com papel sulfite por I 
1 
exemplo, que até hoje a Câmara consome esses papeis, enfim, o que está em discussão da Câmara. 

I Pois bem. Eu só quero deixar claro. Tá aqui, funcionários da Casa que já se encontravam lá antes da 1

1 
I minha chegada e os que agora estão me acompanhando sabem perfeitamente da maneira a qual eu 
· trabalho. Na nossa gestão realmente não tivemos esse gasto com cursos. Nenhum Vereador quis 1 

fazer curso pra ficar passeando e gastando dinheiro público como tinha no passado. E ele pode ficar 1 

tranquilo que talvez semana que vem, tudo indica que sim, nós estaremos colocando a Secretaria em 1 

ordem e eu vou escrafunchar lá porque muitas pessoas, os funcionários, alguns Vereadores, os que I 
1 
acompanharam as obras viram que aquilo ali agora sim passou por uma reforma. Não foi maquiado 

I 

J não. Não teve superfaturarnento ali em nada. Então não vem querer colocar minhoca aí na rede 
1 social tentando jogar a população contra a minha pessoa que a minha consciência tá tranquila graças 1 

! ao bom Deus. Mas pode ficar sossegado. Eu vou levantar a sujeirada que tem lá e vou tomar 
I público. Público, eu não tenho nada a esconder de ninguém. Eu sei que tem sujeira lá. Corno citou 

I 
aqui em outras partes que o carro da Câmara serve de UBER, viu Simone. Acho que a partir de 
agora eu sou proibido de te deixar na sua residência viu? É, o carro da Câmara é utilizado como j 

I UBER~ eu conduzo os policiais militares, olha que absurdo gente. Pelo amor de Deus. Toma I 
I vergonha na cara você também seu ladrão, sem vergonha". Inscrita para falar a Vereadora Malu i 
cumprimentou a Presidência, demais Vereadores, o público presente em nome do Ex-Vereador I 
Carlos e o Ex-Vereador Moita, intemautas e ouvintes da Natureza FM e iniciou sua fala dizendo: 1 

"Hoje eu vim na Tribuna só pra poder colocar alguns pontos. Porque na sexta fiquei de fazer alguns I 
i documentos, algumas coisas que estão sendo necessárias, fazendo porque é o meu papel, mas não 1 
1 com esperança de ter. Eu vou pontuar algumas coisas, mas na sexta-feira a gente teve que viajar I 
como o Presidente mesmo falou, a gente esteve na Assembleia Legislativa, buscando, trazendo I 
recursos pra nossa cidade e eu não tive tempo de fazer. Mas tinha algumas coisas que eu queria e eu I 

i vou fazer documentos ainda porque eu acho que é bem pertinente. Eu acho que alguns de vocês já 
1 

devem ter percebido que antigamente existia um ponto de ônibus ali do lado da J. Armando, da 1 

antiga fábrica de plástico J. Annando e esse ponto de ônibus ele foi retirado. Ele foi retirado de lá e 
aquele ponto de ônibus é muito importante pras pessoas que moram ali na Vila Cristiana. Eu já o 
l utilizei muito e ele simplesmente foi retirado. Esses dias eu estive passando lá eu até achei que ia 
I ser uma reforma que iria fazer ali ou outra coisa, cobertura diferente e não foi feito. Pra minha 
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1

1 

surpresa não foi feito. Foi feita a calçada e o ponto de ônibus foi retirado. Esses dias eu passei, vi j 

1 várias pessoas no ponto que não existe mais, com sombrinhas, pessoas que vão trabalhar molhadas I 
j pra poder pegar o ônibus. E isso não me impressiona, essa atitude em relação à Prefeita, por quê? I 

I
, Porque ela não peg~ ônibus. Ela nã~ precisa disso, a fa1~ília dela não ~~ecisa disso, então pra ela 

tanto faz. A comodidade da populaçao, o bem estar da cidade nunca fm mteresse dela. Ela não ser I 
·1 preocupa em momento nenhum com isso. Mas eu vou fazer o requerimento mesmo sabendo que a · 
resposta vai ser não e vai ser estudada a possibilidade de estar executando o serviço. Eu até já sei a 

I resposta que vai ser dada, porque todas as respostas que vem aqui pra nós são respostas copiadas e I 
I coladas. São exatamente da mesma forma. E também eu queria falar do outro, porque, um foi I 
retirado e o outro que tem perto da Barbearia do Jarbas ele está em péssimas condições. A calçada 
com vergalhão pra fora da calçada, com buracos, com infiltração no ponto de ônibus, aquilo quando 

1 
chove molha tudo. Então, assim, é a população que sofre entendeu? E nós como representantes do 

j povo estamos aqui pra isso, pra poder alertar, mesmo não sendo o nosso papel. A gente tá aqui pra I 
pedir, pra trazer o benefício pro cidadão como o Vereador Claudinei falou. Eu espero que nem 1 

precise eu fazer o documento. Que ela possa por a mão na consciência e pensar nas pessoas que 
1

1 

saem todos os dias daqui cedo pra ir trabalhar e voltam tarde da noite, cansados. Pense pelo menos, 
que seja humana uma vez na vida e pense nessas pessoas. Todos nós vivemos uma tristeza enorme I 
nesse início de ano aqui no Brasil, no mundo, com relação a todas essas tragédias que vem I 
acontecendo. E essa tragédia que teve na escola em Suzano me fez refletir sobre a segurança das I 
nossas escolas. Eu tenho frequentado, eu frequento algumas delas, eu tenho acesso mais no Antonio I 

I João porque o meu filho estuda lá, mas já fui no Darwin, já fui no Leonor e eu sei como funciona lá. I 
É, não existe um controle rigoroso, assim, uma pessoa que seja responsável por estar ali na 1 

recepção, não é todo tempo, acho que é até por questão de pessoal, de não ter uma pessoa pra estar I 
ali no controle de fluxo das pessoas quando chegam pra ter acesso a escola. E eu irei fazer também 
um documento pedindo para que seja designada uma pessoa na escola pra que tenha esse controle. 
I Para que os portões permaneçam fechados, pra que as pessoas quando cheguem na escola, lá elas 
J tenham a sua identificação pra poder entrar na escola. Porque assim, isso vai ajudar a prevenir que I 
. algo aconteça e seja algo mais sério. Porque ao ver todas essas reportagens da escola lá de Suzano, I 
eu vi a imagem e não teria acontecido se aquele portão da escola tivesse fechado. Mas o portão , 
estava aberto e ele facilitou com que os meninos entrassem lá dentro. Então fica aqui até um apelo I 
I meu pra que a Prefeita, os diretores das escolas sejam mais rígidos em relação ao fluxo de pessoas I 
I na escola pela segurança das crianças e se possível que seja colocada pelo menos uma câmera de ! 

I monitoramento ali na recepção ou no pátio da escola. Nas salas eu acho que já é pedir demais. Mas I 
I seria muito interessante que tivesse, pelo menos pra isso, porque uma câmera não é cara. A 
I Prefeitura ela tem o dinheiro pra isso. Então só pra questão de segurança mesmo. Então pra que se 
J alguém estiver chegando, pessoas que tiverem na Secretaria pra poder visualizar quem é, como que 

I 
está, se tem alguma atitude suspeita. Que a gente tem que desconfiar de todo mtmdo hoje em dia. 

, Não tá escrito na testa 'eu sou bandido eu vou matar', não está. Então a gente tem que prevenir pra I 
I que não aconteça, então fica aqui wn apelo meu à Prefeita, aos diretores das nossas escolas pra que 
I tenham mais controle nessa questão da entrada, principalmente nas escolas de ensino infàntil que 
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eles são mais vulneráveis pra ter mais esse cuidado com eles porque assim, o meu filho, o 
amiguinho dele, estavam com medo de ir na escola. Então a gente, não aconteceu aqui, mas a gente 
trabalha toda a cabecinha deles pra explicar o que aconteceu. E acho que se isso acontecer eles vão 
ficar mais seguros na escola. Eles vão ter mais uma confiança de estar ali porque a escola tem que 
ser um lugar seguro. Foi comentado a respeito da questão da dengue, da sujeira na nossa cidade 
pelos meus antecessores, e assim, a cidade está m1.uto suja. Não é só por questão de 

responsabilidade da Prefeitura, como de moradores também que tem lotes, que tem até nas suas 
casas deixam o mato alto, então tudo isso ajuda pra que tenha o aparecimento dos animais 
peçonhentos e da dengue. E eu peço também pra que a população tenha mais consciência, porque 
não adianta a gente cobrar só do poder público e a gente não fazer a nossa parte, porque como foi 
citado pelo Vereador Junhô, ele pediu pra limpar lá a rua, tirou tudo, daqui a pouco tava tudo lá de 
novo. Então é questão de consciência da população, das pessoas. A gente precisa por a mão na 
consciência e trazer a responsabilidade pra nós também. Em uma semana na ma da minha casa, 
apareceram duas cobras em casas diferentes. E eu falei pro pessoal lá. 'Gente eu vou dizer uma 
coisa pra vocês, se fosse na minha casa eu dava um jeito de colocar dentro de alguma coisa e eu 
deixava na porta da Prefeitura. Agora cada um faz o que quer. Mas se fosse na minha casa eu faria 
isso. Por que se na minha casa pode ter, na Prefeitura também pode ter, na casa da Prefeita pode ter 
também, do Secretário. O Secretário tá donnindo, ele tem que acordar. Olha com é que está a 
cidade. Foi pedido aqui pra que aumentasse os cargos da frente de trabalho, a gente aprovou o 
projeto e cadê? O Projeto tá em exercício? Cadê esse pessoal trabalhando? O que a gente vê mais na 
rua é: 'Malu, olha eu dei meu nome pra trabalhar lá no Fundo Social, mas não chama. O que está 
acontecendo?' Então precisa por, não adianta só mandar projeto pra gente não colocar em prática o 
projeto. Tem que colocar em prática o projeto. Porque a situação tá feia e ela vai negar que tem 
casos de dengue como ela já negou em outros anos, ela falou que em Piquete não tinha casos de 
dengue e o meu esposo teve dengue. Eu levei o exame comprovando, levei a Xerox do exame pra 
ela. Publiquei na internet: 'Ué você falou que em Piquete não tinha dengue'. E aí? Então ela vai 
mascarar mesmo. Ela mente, ela é dissimulada. Então ela vai fazer pra tudo que fique do jeito que tá 
porque agora ela não pode se reeleger mais. E aí de quem tiver com ela. Que vai pagar o pato. Diga 
com quem tu andas que eu direi quem tu és. Então eu sabia que esse último mandato dela ia ser 
assim. Porque, se o primeiro que ela tinha a possibilidade de se reeleger como infelizmente foi ela 
já fez o que fez. Imagina na eleição que ela não pode se reeleger novamente. Então tá aí. A gente 
pagando preço por algumas pessoas que decidiram colocar ela lá, a abençoada de novo, entendeu? 
Pra finalizar senhor Presidente eu gostaria de parabenizar novamente como o senhor fez aqui o Ex
Vereador Carlos, o Rafael do Depósito pelo evento que vocês proporcionaram lá no Santa Isabel. É 
muito bacana que pessoas como vocês que mesmo não estando no poder público pense na 
população. Que sejam exemplo pras pessoas que estão e não fazem absolutamente nada pra trazer 
um momento de alegria, principalmente pra criança. Eu fiz algumas vezes na Vila Cristiana e fiz lá 
na casa, na cidade onde minha mãe mora quando eu estive lá há um ano atrás, e eu pude sentir como 
que é bom você fazer o bem. Porque é gratificante você ver a alegria de uma criança, de uma pessoa 
que tava precisando e você poder ajudar. Então deixo aqui os parabéns pra vocês e que Deus 
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I abençoe a vida de vocês grandemente. Muito obrigada a todos e boa noite". Após consultar os 1 

I Vereadores sobre continuar a sessão sem intervalo e como todos concordassem, o senhor Presidente J 

j solicitou que ~ senhora Secre~ria fizesse a ~eitura dos do~umentos const~n~es da orde~ do dia que ., 
1 foram os segumtes: 1) Requenmento n° Ob/19, de autona do Ver. Hel01z10 dos Manns, para que 
I seja oficiado a Sra. Ana Maria de Gouvêa, Prefeita Municipal, pedindo-lhe a informação sobre \ 
I quando serão retomadas as obras para finalização da pista de skate localizada no Estádio Municipal 1 

i "Antônio Brasilino", bem como informe a este Edil o motivo pelos quais a obra está paralisada, I 
I bem como indicação de qual rubrica orçamentária está prevista a respectiva despesa. Como não I 
I houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação I 

1

1 
e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 2) Requerimento no 014/19, de autoria do Ver. Heloizio I 

, dos Marins, para que seja oficiado ao Sr. Secretário de Saúde do município, solicitando a gentileza I 
I informar a este Vereador sobre o que está motivando a ausência de atendimento médico e dos 1 

j agentes comunitários de saúde no Bairro São José. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a I 
I referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por l 
! unanimidade. 3) Requerimento n° O 15119, de autoria do Ver. Heloizio dos Marins, para que seja ,

1

1 

I oficiado a Sra. Prefeita Municipal Ana Maria de Gouvêa, pedindo-lhe que informe a este Vereador 

I quando os bueiros existentes na estrada dos Marins receberão a tampa de proteção para que mais ! 

I 
acidentes como o mencionado no citado requerimento sejam evitados. Como não houvesse quem j 

1 desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo 1

1 J Plenário por unanimidade. 4) Requerimento n° 016/19, de autoria do Sr. Ver. Heloizío dos Maríns, , 

j para que seja oficiado a Sra. Prefeita Municipal Ana Maria de Gouvêa, pedindo-lhe que informe a I 
i este Vereador quem foram os responsáveis em recolher os citados enfeites após as festas natalinas 1 

1 bem como qual o destino dado aos mesmos. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a 1 

1 referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por 1 

'! unanimidade. 5) Moção n° 006/19, de autoria do Sr. Ver. Claudinei Luiz de Moraes para que seja 1 

1 oficiado aos Exmos. Deputados Estaduais do Partido da República - PR, para que possam tomar i 
I conhecimento dos fatos e, diante deles, pleitear junto ao Governo do Estado de São Paulo pela I 
I valorização e reconhecimento dos policiais civis deste Estado. Como não houvesse quem desejasse I 
1 falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário !I 

1 por unanimidade. Como nada mais houvesse para ser tratado naquela sessão, o Senhor Presidente 
1 

I invocando a proteção de Deus, agradeceu a presença de todos os munícipes dando por encerrada a 1 

I sessão e para constar foi lavrada a presente ata que, depois de lida e discutida for julgada conforme, ! 
I será aprovada e assinada pelos Senhores Vereadores. Piquete, 18 de março de 2019. Centésimo I 
I nonagésimo sexto (196°) ano da Independência, centésimo vigésimo nono (129°) ano da República J 

1 e centésimo vigésimo sétimo (127°) ano da Emancipação Político-Administrativa de Piquete.-.-.-.-.- 1 _ ... ______ _____ ___ ___ ______________ ___ ___ ... ___ ______________ ___ __ ___ ___ I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . . ... . . . .. . . . . ... I 

I 
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VER JO . O DA SILVA (Prof. DONI) 

VER JOSÉ HELOIZIO 
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