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: ATA DA DÉCIMA QUARTA (14ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO (1º) ANO 
LEGISLATIVO DA DÉCIMA SÉTIMA (17ª) LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PIQUETE Aos dezessete ( 17) dias do mês de julho do ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus 

·Cristo, de dois mil e dezessete (2017), as dezenove (19) horas, realizou-se a sessão acima 
anunciada. Constatando pelo livro de presenças a existência de "quorum" regimental, com a 
presença de todos os Senhores Vereadores, o Senhor Ver. Mário Celso de Santana, DD. Presidente 
da Cãmara Municipal de Piquete, invocando a proteção de Deus para todos os presentes, declarou 
aberta a sessão e convidou os Senhores Vereados a ficar em pé para observarem um minuto de 
silêncio pelo falecimento da sua prima Fátima Aparecida Rodrigues e da Sra. Maria Edna dos Reis 
Lemos mãe dos Policiais Civis e Militares Carcereiro Robson e Cabo Lemos. Decorrido aquele , 
tempo o Presidente colocou em única discussão a ata da 13ª sessão ordinária e como não houvesse ' 
quem desejasse apresentar emendas à referida ata, a mesma foi colocada em única votação, ' 
aprovada por unanimidade e assinada pelos Senhores Edis. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou a 
Ver". Maria Luiza Moreira Neta Ribeiro, 1 ª Secretária, que fizesse a leitura dos documentos 
constantes do Expediente, os quais foram os seguintes: 1) Of GAB nº 298/17, datado de 10/07117, 
da Prefeita Municipal de Piquete, encaminhando o Balancete da Receita e da Despesa da Prefeitura , 

. Municipal, relativo ao mês de junho de 2017 (Arquivar); 2) Of GAB nº 301117, datado de• 
, 13i07/17, da Prefeita Municipal de Piquete, comunicando que foram sancionados e promulgados os': 
Projetos de Leis Complementares CM nº 001/17 e CM nº 002117, todos de autoria da Mesa desse 
Poder Legislativo, os quais receberam, respectivamente, os números 273 e 274 das Leis 

• Complementares (Arquivar); 3) Convite de Formatura da Direção da ETEC Prof Marcos Uchôas 
dos Santos Penchel, juntamente com a coordenação da extensão EMEF Antonio João têm a honra 

. de convidar para a cerimônia de formatura do curso em Administração, dia 13/07/2017, às l 9h, no 

. Salão de Atividades "Prefeito Luiz Vieira Soares", em Piquete (Arquivar); 4) Convite da Câmara 
Municipal de Taubaté, convidando para o Seminário "Poder Legislativo: uma visão de seu · 
funcionamento", ministrado pela CONAM, dia 15/08117, das 9h às 17h30, no Plenário da Câmara 
de Taubaté (Arquivar); 5) Convite da Diocese de Lorena, convidando para a Sessão Cultural, dia 
22/07/2017, às 16h, no Teatro São Joaquim, em Lorena (Arquivar); 6) Convite do Rotary Club de 
Piquete, convidando para a festiva de posse do Conselho Diretor do Rotary Club de Piquete, gestão · 
2017/2018, dia 16/07/2017, às 12 horas, na sede social do Rotary de Piquete (Arquivar); 7) Convite• 
da Coordenadora de Subárea do IBGE em Guaratinguetá, convidando para a reunião de instalação •, 
da GMGE, dia 12/07/2017, às !Oh, no Plenário da Câmara Municipal de Piquete (Arquivar); 8) Of 

· nº 6060, datado de 28/06/17, do Presidente da Câmara Municipal de Marília, encaminhando para ' 
, conhecimento cópia do requerimento nº 771117, de autoria do Ver. Wilson Alves Damasceno,, 
, aprovado por aquela Edilidade (Arquivar); 9) Of nº 512/2017, datado de 27/06/17, do Presidente da : 
Câmara de Mococa, encaminhando para conhecimento cópia da Moção nº 163, do Ver. Francisco, 
Carlos Cândido e outros, aprovada por aquele Legislativo no dia 26/06/17 (Arquivar); 1 O) 
Comunicado da Corretora de Seguros VILLA BRANCA, informando que a Sra. Vilma Conti não 
faz mais parte de nosso quadro de funcionários desde a data de 16/05117 (Arquivar); 11) Of s/nº, de 
19/06/17, do Superintendente Estadual da FUNASA, informando que assumiu no último dia 07 de 
junho do corrente ano, a Superintendência Estadual da FUNASA-Fundação Nacional da Saúde 
(Arquivar); 12) Balancete Analítico de Controle de Custo da Despesa Empenhada Segundo os Itens, 
da Câmara Municipal de Piquete, referente ao mês de junho de 2017 (Arquivar); 13) Indicação nº' 
96/17, datado de 14/07/17, do Ver. Prof Doni, para que seja oficiado a Prefeita Municipal de : 
Piquete, pedindo-lhe a gentileza de informar a este Vereador, se existe estudo junto ao setor· 
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competente da Prefeitura quanto a possível colocação de um braço de luz no poste situado à rua 
Dario Vieira, próximo ao nº 477 (final da rua). Na Vila Cristiana (A consideração da Senhora 
Prefeita); 14) Requerimento nº 92117, datado de 14/07/17, do Ver. Prof Doni, para que seja 
oficiado a Prefeita Municipal de Piquete, pedindo-lhe a gentileza de informar a este Vereador, se 
existe a possibilidade de restaurar alguns equipamentos da academia da Boa Idade, localizada: 
próximo à Praça Dom Pedro I (ao lado da Prefeitura) (Para a Ordem do Dia); 15) Requerimento nº 

, 93117, datado de 14/07/17, do Ver. Prof. Doni, para que seja oficiado a Prefeita Municipal de 
. Piquete, pedindo-lhe a gentileza de informar a este Vereador, se existe estudo junto ao setor· 
competente deste Executivo quanto a possível colocação de um braço de luz no posto situado à Rua : 

'Dario Vieira, próximo ao nº 477 (final da rua), na Vila Cristiana (Para a Ordem do Dia); 16) · 
Requerimento nº 94/17, datado de 14/07/17, do Ver. Junhô, para que seja oficiado a Prefeita: 
Municipal de Piquete, pedindo-lhe a gentileza de informar a este Vereador, se a obra de limpeza do · 
rio entre a ponte da Raia e a ponte da antiga loja Barateira irà continuar ou não (Para a Ordem do 
Dia); 17) Requerimento nº 95/17, datado de 14/07/17, do Ver. Heloizio, para que seja oficiado a 
Prefeita Municipal de Piquete, pedindo-lhe a gentileza de informar a este Vereador, qual o valor . 
torai arrecadado pelo município com a CIP e quantos contribuintes pagam a referida tarifa(Para a 

·Ordem do Dia); 18) Requerimento nº 96/17, datado de 14/07/17, do Ver. Heloizio, para que seja 
oficiado a Prefeita Municipal de Piquete, pedindo-lhe a gentileza de informar a este Vereador, por 
qual motivo até o momento não foi colocado o bicicletário no terminal Rodoviário "Silvio Alves 
Junqueira", pedido jà feito por este Vereador no início do ano (Para a Ordem do Dia); 19) 
Requerimento nº 97/17, datado de 14/07/17, do Ver. Heloizio, para que seja oficiado a Prefeita 
Municipal de Piquete, pedindo-lhe a gentileza de através de sua Secretária Municipal de , 
Agricultura, que seja encaminhada a Nota Fiscal do conserto do trator danificado, bem como do ' 
processo administrativo aberto para a promoção da cobrança do valor despendido para o referido i 

conserto e, ainda, o ato firmado pela Prefeita Municipal que autorizou o uso do referido bem • 
municipal por particular, inclusive autorizando sua operação por terceiros, vez que nos termos do : 

· artigo 68, inciso XIV da Lei Orgànica do Município, este ato é de sua competência privativa (Para a , 
Ordem do Dia); 20) Requerimento nº 98/17, datado de 14/07/17, da Ver". Malu, para que seja: 
oficiado a Prefeita Municipal de Piquete, pedindo-lhe a gentileza de informar a esta Vereadora, o : 

; nome da empresa e do respectivo ato exarado por este Executivo que autorizou e permitiu a ' 
, utilização de área pública como estacionamento pago durante a festa do peão e do tropeiro realizada 
entre os dias 05 e 09 de julho de 2017 (Para a Ordem do Dia); 21) Requerimento nº 99/17, datado . 
de 14/07117, da Ver". Malu, para que seja oficiado a Prefeita Municipal de Piquete, pedindo-lhe a. 
gentileza de informar a esta Vereadora, sobre a possibilidade de fazer a poda das árvores na 
Avenida Tancredo Neves, próximo ao campo de futebol da Vila Cristiana (Para a Ordem do Dia);: 
22) Indicação nº 96/17, datado de 14/07/17, do Ver. Junhô, indicando que sejam adotadas as · 
providências necessárias para consertar um buraco na Rua São Judas Tadeu, em frente ao número 
125, no bairro da Vila Eleotério (A consideração da Senhora Prefeita); 23) Indicação nº 97117, 
datado de 14/07/17, da Ver". Malu, indicando a necessidade de determinar a troca das làmpadas da 
quadra society do Vila Esperança (A consideração da Senhora Prefeita); 24) Moção nº 45/17, de 
14/07/17, do Ver. Prof Doni, para que seja oficiado aos familiares do Sr. Prof. Paulo César Puls, 
apresentando-lhes Moção de Pesar deste Legislativo por esta perda irreparável (Para a Ordem do · 
Dia); 25) Moção nº 46/17, de 14/07/17, do Ver. Rodrigo Nunes, para que seja oficiado ao Prof 
Danilo Silva, apresentando-lhe Moção de Aplausos deste Legislativo por bem coordenar e conduzir . 
o curso Técnico em Administração em Piquete, pela ETEC Prof Marcos Uchoas dos Santos 
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Penchel (Para a Ordem do Dia); 26) Moção nº 47/l 7, de 14/07/17, do Ver. Rodrigo Nunes, para que 
seja oficiado aos alunos da ETEC Prof. Marcos Uchoas dos Santos Penchel, setor Piquete, curso de : 
Administração apresentando-lhes Moção de Aplausos deste Legislativo o curso Técnico em : 
Administração em Piquete, pela formatura da lª Turma Técnica em nosso município (Para a Ordem, 
do Dia); 27) Moção nº 48/17, de 13107117, do Ver. Mário Celso, para que seja aprovada Moção de ' 
Repúdio ao Senado Federal, em razão da sua inércia e desinteresse em acelerar os tràmites do · 
processo legislativo para fins de incluir em sua pauta a votação do projeto legislativo concernente à ' 
redução da maioria penal (Para a Ordem do Dia); 28) Moção nº 49117, de 14/07/17, do Ver.· 
Rodrigo Nunes, para que seja oficiado Sra. Roselita Mafalda da Silva Corrêa, apresentando-lhe 
Moção de Aplausos deste Legislativo, pela dedicação e carinho com que realiza o seu trabalho · 
como Servente da Unidade Básica de Saúde, há mais de 27 anos (Para a Ordem do Dia); 29) Moção · 

. nº 50/17, de 14/07/17, da Ver". Maria Luiza, para que seja aprovada Moção de Repúdio à Exma . 

. Sra. Vereadora Eleonora Brolio (PMDB), por seu comentário preconceituoso ao se referir ao povo 
nordestino durante a sessão da Câmara Municipal de Farroupilha-RS, no dia 22 de maio de 
2017(Para a Ordem do Dia); A seguir, usando da palavra pela ordem, o Ver. Claudinei solicitou a 

•retirada do Projeto de Emenda a Lei Orgânica nº 03/17, datado de 13/06/17, de sua autoria e 
subscrito pelos Vereadores Maria Luiza Moreira Neta Ribeiro e Mário Celso de Santana, que altera 
o artigo 26 da Lei Orgânica do Município de Piquete, para que pudesse melhorar a redação do . 
projeto uma vez que ocorreu um erro de digitalização quando da elaboração do mesmo, 
acrescentando que na próxima sessão já protocolaria na Secretaria da Casa um novo projeto. O Ver. 
Claudinei pediu a compreensão dos nobres companheiros Vereadores e desculpas pelo transtorno. O ; 
Sr. Presidente consultou o Plenário e após obter o apoio de todos os Senhores Vereadores, autorizou : 
a retirada do referido projeto de emenda, de autoria do Ver. Claudinei. A seguir, o Sr. Presidente · 
franqueou a palavra de conformidade com as normas regimentais. Inscrito para falar, o Ver. ' 
Christian cumprimentou os presentes, os intemautas e os ouvintes da Rádio Natureza FM e fez o , 

, seguinte pronunciamento: "Quero falar hoje aqui da situação enfrentada pelos moradores das Vilas 
· Aldeia, Estrela e Usina. É uma situação muito complicada porque o fornecimento de água potável 
está sendo interrompido das sete da noite até às sete da manhã. Uma coisa que Deus dá, é de graça, . 
aí vem um homem que se acha "Deus" e tira como se fosse à coisa mais simples do mundo. E, hoje, ' 
para piorar ainda mais a situação, cortam a água lá do meu bairro, bairro da Benfica, pois no meu · 
bairro, a água da cidade não tem pressão para chegar até lá e os moradores estão desesperados sem 
água. Como já disse é uma situação bastante complicada, não é uma situação fácil de resolver, mas 
estou correndo atrás das autoridades competentes para tentar resolver o mais rápido possível àquela · 
situação. Espero contar com o apoio dos nobres companheiros de Plenário para que juntos 

, possamos achar uma solução, uma saída o mais rápido possível, para que retome o fornecimento de 
·água potável aos moradores do bairro do Benfica. Espero ainda que Deus ilumine a cabeça de cada 
' pessoa que direta e indiretamente tem poder para resolver essa situação para que possam pensar . 
com mais carinho naqueles moradores que estão sofrendo muito com o corte do fornecimento de · 
água potável em suas residências. O Ver. Christian teceu outros comentários sobre o assunto e 
encerrou as suas palavras. Inscrito para falar, o Ver. Junhô cumprimentou os presentes, os 
intemautas e os ouvintes da Rádio Natureza FM e fez o seguinte pronunciamento: "Quero de início 

· parabenizar o nobre companheiro Ver. Rominho pelo Festival de Pipas, realizado ontem, em nossa 
cidade. O caminho é esse Vereador, com certeza foi uma brilhante iniciativa da parte de Vossa 
Excelência. Com relação ao meu pedido feito no dia 31 de março do corrente ano, através da · 
lndicação de nº 62/17, onde solicitei a limpeza em toda a extensão do rio que corta o Bairro da Raia 
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até a Vila Eleotério, quero deixar claro que entrei nesta sessão com um Requerimento para que a 
Prefeita me responda por escrito o porquê que a referida limpeza não foi realizada em toda a sua , 
extensão, apenas no trecho entre a ponte da antiga empresa "l Armando" e a ponte da Raia. Fui ; 

· informado que a máquina que realizava o serviço quebrou e por causa disso a limpeza foi 
. interrompida. Amanhã se Deus quiser espero conversar com a Prefeita para que ela possa esclarecer 
sobre a paralisação dos referidos serviços ou se existe uma programação para que a limpeza : 
continue. Com relação ao corte do fornecimento de água na Vila da Aldeia, na Vila da Estrela e na~ 
Vila da Usina, estive na Vila da Aldeia no sábado conversando com alguns moradores sobre o ! 

assunto e como não foi possível entrar com um documento nesta sessão, amanhã vou procurar a 
Senhora Prefeita para saber o porquê a Prefeitura de Piquete e a CAB não incluíram as referidas 
Vilas na rede de distribuição Municipal de Água, conforme alega o Chefe da Fábrica Presidente , 
Vargas no comunicado que entregou aos moradores daquelas Vilas. Espero que essa situação seja ' 
resolvida o mais rápido possível porque o fornecimento de água potável é de total importância para i 

o ser humano. Em aparte, o Ver. Christian disse que com relação a Vila da Estrela os moradores 
acionaram o Ministério Público e o problema já estava sendo solucionado. O Ver. Junhô agradeceu • 
o aparte do Ver. Christian e encerrou as suas palavras comentando sobre o Comunicado que o 

. Coronel Ronaldo, Chefe da FPV, entregou aos moradores das Vilas Aldeia, Estrela e Usina, 
comunicando que o fornecimento seria efetuado todos os dias apenas no período das 19:00 horas até 
as 7:00 horas, iniciando a partir do dia 10 de julho de 2017, ressaltando ser lamentável tal medida. 
Inscrito para falar, o Ver. Claudinei cumprimentou os presentes, em especial, o ex-Ver. Moita, os 
internautas e os ouvintes da Rádio Natureza FM e fez o seguinte pronunciamento: "Quero de início 
parabenizar o Ver. Rôminho pelo evento realizado na tarde de ontem, um belíssimo trabalho, o 
Campeonato de Pipa, que atraiu várias pessoas, incluindo crianças, jovens e adultos. Quero também 

. parabenizar os companheiros Ver. Santana, Ferreira, Manoel Uchoas, Ubirajara, Vezaro e Benedito 
Carvalho (Peixão), todos membros do Rotary Club de Piquete e o companheiro Claudinei de Barros 
Magalhães que assumiu a Presidência do Rotary de Piquete de julho de 2017 a julho de 2018. Eu já, 
tive a oportunidade de ser Presidente do Rotary de Piquete e desejo ao companheiro Claudinei , 
sucesso na sua nova missão. Ontem aconteceu uma reunião festiva e solene, com a presença de mais '. 
de oitenta pessoas, inclusive o Governador do Rotary e sua esposa nos honraram com sua presenças • 
naquela reunião, cerca de vinte e cinco casais da região e também o Sr. Edgar Lino Ferreira nos 
honrou com sua presença, vindo de Bezerros-Pe. Foi uma reunião muito produtiva e gostosa e • 
terminou com um almoço para os presentes. Quero agradecer também o Geraldo que nos brindou . 
naquela oportunidade com seu talento musical. Com relação ao meu pedido de retirada do Projeto , 
de Emenda a Lei Orgânica nº 03117, realmente existe um erro na redação do mesmo, infelizmente, · 
hoje, com a mania de copiar e colar para adiantar os trabalhos, esse tipo de erro é frequente e passou 
despercebido. Solicitei a retirada do referido projeto para arrumar a redação da propositura, peço · 
desculpas aos Vereadores que aprovaram o projeto em primeira votação e quero deixar patente que 
estou agilizando a elaboração do outro projeto e em breve o mesmo será protocolado na Secretaria 
desta Casa de Leis. Vou respeitar a posição de cada companheiro de Plenário e se algum Vereador 
não concordar com a minha iniciativa é direito dele votar contra e eu respeitarei como sempre fiz. 
Quero ainda deixar claro que quem tem que dar satisfação do meu trabalho aqui nesta Casa de Leis, 
para a população ou para os meus eleitores sou eu, e se alguém entender de forma diferente da 

. minha colocação eu estou á disposição para conversar e tirar quaisquer dúvidas. Quero deixar 
patente também que o referido projeto não está dando férias aos Vereadores e nem está favorecendo 
quem quer que seja aqui nesta Casa, apenas estou adequando a nossa realidade, e uma sessão apenas 
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· não será realizada no mês de julho. O Ver. Claudinei teceu outros comentários sobre o assunto e 
disse que não estava fazendo nada de errado, apenas adequando uma lei a atual realidade. Disse que 
tanto a Assembleia Legislativa como a Câmara dos Deputados tinham recesso no mês de julho, o 
Senado Federal tinha recesso em julho, a maioria das Câmaras da região também tinha recesso em 
julho, razão pela qual não entendia o porquê a sua iniciativa não poderia ser aprovada. Continuando 
o seu discurso, o Ver. Claudinei disse: ''Para a Prefeita o nosso município está tudo ás mil , 
maravilhas, não tem nada para resolver e nem para consertar. Fiz um pedido de limpeza e pintura do · 
meio fio no meu bairro em janeiro, logo que assumi como Vereador nesta Casa e até agora nada foi · 
feito, alegaram que o município não tem dinheiro, um absurdo. Pedi também a Atividade Delegada ' 
no município, para a gente ter mais uma viatura da Polícia Militar pelo menos nos finais de semana • 
e a resposta é sempre a mesma, não tem dinheiro. O que foi pago dias atrás com dois shows na 
Festa do Peão dava para se pagar cerca de dois anos de Atividade Delegada nos finais de semana. A · 
Prefeitura alega não ter dinheiro, mas para pagar cerca de R$ 188.000,00 em dois shows na Festa do • 
Peão aí ela tem dinheiro. A Prefeitura fez a licitação da Festa do Peão e a pessoa que ganhou a , 
licitação ganhou da Prefeitura R$ 117.000,00 para fazer a Festa, porém, em contrapartida a pessoa ' 
teve que pagar a Praça de Alimentação que ficou em tomo de R$ 90.000,00, praticamente elas por , 

; elas. Somando tudo e arredondando os valores, a Prefeitura gastou cerca de R$ 217.000,00 para , 
, fazer a referida Festa. Eu não sou contra a realização da referida Festa, pelo contrário eu adoro esse ' 
tipo de evento, gostava mais quando era a Festa do Tropeiro, quando tinha Torneio Leiteiro, mas 

; infelizmente hoje, a referida festa virou um comércio. As Emendas Parlamentares que nós : 
· Vereadores conseguimos, já no meu outro mandato aqui nesta Casa, era pior, o Prefeito pegava um : 
Vereador do lado dele e dizia que ele era o autor da Emenda, hoje a Prefeita não fala o nome do ! 

Vereador que conseguiu a Emenda. Eu, infelizmente, tomei algumas atitudes aqui no passado e fui 
muito massacrado, só que depois esses companheiros que me massacraram entenderam o que 
realmente acontecia. Infelizmente, aqui em Piquete o Executivo acha que não precisa do Legislativo i 

e a sorte do Executivo de nossa cidade é que as pessoas que estão aqui hoje como representantes do ; 
povo eram pessoas do bem, porque se é em outro local, a situação já estaria bem diferente, a , 
posição faz barraco e rejeita até convênio. Já estamos indo para o oitavo mês de mandato e não vi ; 
até agora um projeto do Executivo trazendo beneficios para a população, é lamentável que isso ; . ' 

aconteça, mostra que o Executivo não está nem aí nem para o nosso município e nem muito menos 
para a população. As proposituras consideradas pela nossa Prefeita como de vício de iniciativa são 
projetos de interesse da municipalidade, que em outras cidades são de autoria do próprio Prefeito. , 
Hoje eu estive na cidade de Cachoeira Paulista conversando com um Vereador de lá e ele me disse· 
que o Prefeito, independente do Vereador ser situação ou oposição, ele é respeitado, inclusive na 
Festa do Peão que teve em Cachoeira Paulista o Prefeito chamou todos os Vereadores dentro da 
arena e juntos fizeram a abertura do referido evento. Usando da palavra pela ordem, o Ver. 
Rominho disse que teve o prazer de participar da referida festa, tendo sido convidado pelo Prefeito 
de Cachoeira para subir no camarote e lá constatou a presença de todos os Vereadores juntos, bem 
diferente de Piquete, sendo que em Cachoeira existe respeito entre Executivo e Legislativo. 
Continuando o seu discurso, o Ver. Claudinei disse: "O Prefeito de Cachoeira Paulista é inteligente, • 
ele respeita o ser humano, não interessa para ele oposição ou situação, com certeza a oposição vai : 
brigar com o Prefeito lá na Câmara, mas numa festa do município porque a festa não é do Prefeito 

• ou do Vereador, a festa é da municipalidade, ali precisa haver respeito e união. Aqui em Piquete o 
•Vereador não importa para a Prefeita, Vereador de fora tem mais valor, inclusive na Festa do Peão 
de Piquete colocou Vereador de fora no camarote dele com open bar e tudo mais e nós Vereadores , 
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, fomos colocados num canto lá, fomos colocados de escanteio. No domingo, último dia da festa, o 
camarote reservado para os Vereadores não tinha nenhum segurança, aí alguns Vereadores 

· chegaram, eu cheguei também e de repente aparece um cidadão que se identificou como segurança 
e disse que estava ali para fazer a seguranças dos Vereadores, porém, precisava conferir se todos 
que estavam no camarote tinham a pulseira de identificação. Eu disse que ninguém ali precisava de 
segurança, pois quando chegaram não tinha nenhum segurança naquele local e nenhum Vereador , 
que estava ali seria constrangido com revista. Agora se precisavam conferir a pulseira, que um 
segurança estivesse ali desde o início da festa, mas isso não aconteceu. Ainda falei que se fosse , 
realmente ter que conferir as pulseiras dos Vereadores, eu fazia questão de ir junto com o segurança 
conferir se todos que estavam no camarote da Prefeita estavam de pulseiras também. Um absurdo o : 
que aconteceu, ninguém ali era moleque e já que não tinha segurança desde o início, não precisava ' 
ficar ninguém ali, só que depois veio um segurança e ficou na parte de baixo da entrada do 
camarote. Isso é falta de respeito e outra coisa que eu fiquei abismado, a cada dez metros que a i 

gente andava na festa tinha uma pessoa fumando maconha, eu mesmo coloquei para correr uma 
meia dúzia, na rampa que fizeram para dar acesso aos banheiros os caros fumando na cara dura e 
famílias passando toda hora e vendo aquilo, um absurdo. Cadê os seguranças da festa, estavam lá 
criando caso com o Vereador, e se não bastasse à atitude da Prefeita de colocar os Vereadores 
daquela forma em outro camarote e convidar Vereador de fora para ficar no camarote dela, porque . 
para a Prefeita nós Vereadores não somos nada, mas as outras pessoas aí sim tem valor. Estamos 
aqui para cumprir da melhor forma o nosso papel de representante do povo, agora se a Prefeita não 
quer mudar o seu jeito de ser, que continue arrogante e prepotente como ela sempre foi". O Ver. 

· Claudinei teceu outros comentários sobre a liminar suspendendo os trabalhos da CP e disse que 
muitas águas iriam rolar, porque ninguém era vencedor ainda e, agradecendo a atenção de todos ' 
encerrou o seu discurso. Inscrito para falar, o Ver. Santana passou a Presidência ao Vice-Presidente : 
e, de início, em nome do ex-Vereador Moita presente naquela noite cumprimentou os demais 
munícipes que prestigiavam aquela sessão, os intemautas e os ouvintes da Rádio Natureza FM e fez 
o seguinte pronunciamento: "Como de costume, como venho fazendo em minha explanação, 

• pretendia passar um vídeo hoje no telão, mas como a cena é muito forte achei melhor apenas 
• comentar o fato ocorrido na cidade de Santa Margarida, no Estado de Minas Gerais, onde um colega · 
: de profissão, Cabo Marcos e um Vigilante Bancário Leonardo, foram vitimados de forma covarde. 
• O Cabo Marcos foi alvejado com um tiro de doze calibre na cabeça, ou seja, uma arma de longo 
· alcance, calibre 12, ele morreu na hora, foi fatal. E, honestamente gente, me causa perplexidade 
porque a imprensa, ela está sendo medíocre, intolerância dela, pois ela enfatiza o que interessa para . 
ela. Na sessão anterior, apresentei uma Moção de Pesar para a Rede Globo de Televisão com 
relação ao fato ocorrido no programa Malhação, onde a referida emissora de TV fez questão de 
apresentar dois personagens, uma pessoa de origem oriental e a outra de raça negra, com intuito de : 
passar uma imagem péssima da Polícia Militar do Estado de São Paulo. No programa mostrou que ' 
os Policiais além de praticar crime de racismo, eles também estavam aceitando propina. Então, nós 

. não podemos e nem devemos nos esquecer de que o Cabo Marcos, antes mesmo dele ser um 
: Policial Militar ele era um cidadão comum, ele teve a oportunidade de prestar o concurso público, : 
· constituiu família, passou a defender a sociedade mineira. Ele foi ceifado por "santos marginais" de : 
forma covarde, cruel. Aí eu pergunto cadê os protetores, os defensores dos direitos humanos? i 

: Ninguém se pronunciou a respeito do referido caso, ficaram todos quietinhos, calados. As famílias : 
·tanto do Cabo Marcos como do Vigilante Leonardo ficaram lá jogados e a imprensa não divulgou i 

essa matéria, não ficou batendo no caso porque o fato não interessava para ela, não dava ibope. 
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Agora se um dos dois tivesse revidado antes, com certeza a mídia estava mostrando a cada minuto 
porque a imprensa só insiste em fazer inversão de valores, fazer com que a sociedade brasileira, ela 
não confie nos órgãos de segurança pública, ela faz com que as pessoas não enxerguem além do 
profissional o policial militar também é um pai de família, um cidadão comum, um ser humano que 
necessita de apoio, que necessita de ajuda, os quais ao saírem de suas residências para prestar o 
serviço, eles não sabem se voltam. Infelizmente, os nobres colegas foram ceifados de forma cruel, 
covarde e é uma pena que eu não possa mostrar a cena no telão aqui hoje, pois é uma cena muito 
forte e triste. Nós necessitamos urgentemente apoiarmos àqueles que dão a sua vida para nos 
proteger de forma honrosa e corajosa sem querer o devido reconhecimento por parte da sociedade. 
Profissionais esses que não são valorizados de forma digna por quem exerce o poder de comandá
los, ou seja, os nossos Governadores de Estado do nosso país inteiro. No Brasil inteiro está 
acontecendo essa inversão de valores e hoje estou apresentando uma Moção de Repúdio ao Senado 
Federal, em razão da sua inércia e desinteresse em acelerar os trâmites do processo legislativo para 
fins de incluir em sua pauta a votação do projeto legislativo concernente à redução da maioria 
penal. O referido projeto já tramitou na Câmara Federal e agora está trancado no Senado Federal, : 
fazendo com que adolescentes, que são adotados pelo crime organizado, acabam sendo beneficiados 

. por uma forma muito injusta. Eu solicito o apoio dos nobres Vereadores para a aprovação unânime · 
da minha Moção e caso a mesma seja aprovada, que enviem uma cópia para conhecimento dos • 
nossos Senadores. Na próxima sessão apresentarei uma Moção de Pesar aos familiares do Cabo 
Marques da Silva e do Vigilante Leonardo, os quais para mim foram verdadeiros heróis. Com 
relação à fala do Ver. Christian sobre o corte de fornecimento de água na área da Usina da IMBEL, 

· consta aqui Senhores, a lMBEL promoveu junto ao Ministério Público do Estado de São Paulo 
contra a Prefeitura Municipal de Piquete e a Empresa CAB, uma ação civil pública. Então, não 
estou defendendo a IMBEL, mas não cabe agora a Prefeita ficar empurrando com a barriga e 
tentando culpar a IMBEL, e fica nesse jogo de empurra-empurra, joga para a CAB, a Prefeitura tem 
que assumir que é a responsável pelo assunto e parar que empurrar com a barriga um assunto sério 
como aquele. Nas Vilas da Usina, Aldeia e Estrela é cobrado IPTU pela nossa Prefeitura e o 
fornecimento de água não é responsabilidade dela? Então é por isso que ela fica nesse empurra
empurra? É a IMBEL que tem a responsabilidade, é a CAB que não presta o serviço, então porque a 
Prefeita assumiu a Prefeitura, ela sabia dos problemas e agora não quer assumir nada. Como consta 
nos anais da Casa, eu conversei com o Coronel Eleazar e ele foi bem claro, é responsabilidade da • 
IMBEL a área fabril, da portaria da guarda para baixo, não interessava para ele, é responsabilidade 
da Prefeitura. Agora se a Prefeitura não tem competência para assumir as suas responsabilidades 
porque a Prefeita fica abraçando tudo. Quero ressaltar aqui também a festiva na qual nós 

. participamos e faço minha as palavras do Ver. Claudinei no tocante a posse do Presidente e novos 
membros do Rotai)' Club de Piquete e desejo a todos sucesso nessa nova missão, pois juntos 
podemos tentar trazer melhorias para a nossa cidade. O Ver. Heloizio citou que a Prefeita ela não 
fala das conquistas dos Vereadores, mas ela insiste em dizer nos seus discursos que os Vereadores 
deveriam correr atrás dos seus Deputados para conseguir Emendas Parlamentares. Sim, Vossa 
Excelência está coberto de razão, Vossa Excelência correu atrás, solicitou a verba, conseguiu o • 
recurso e quando ele chega para o município a Prefeita se quer agradece, ela se vangloria em cima : 
do beneficio, mas não fala nem agradece quem conseguiu o beneficio. Quero comentar aqui i 

. também a respeito de um fato lamentável que ocorreu em nosso município, isso porque a nossa : 
: Prefeita faz questão de assumir o microfone, usando o altar da Igreja para denei,>rir a imagem do . 
Legislativo. Ela insiste em passar para o município que os Vereadores são maldosos, perseguidores, 
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tendo a mesma se mostrado com muito medo com a instauração da CP. Como foi dito já aqui nesta 
Tribuna, a CP é para investigar, apurar os fatos denunciados e não para cassar a Prefeita. A Prefeita 
insiste em dizer que a saúde está maravilhosa, mas todos sabem que não é bem assim. Ontem eu 

· tive o desprazer de receber uma ligação, e o primeiro a me dar ciência do fato foi o Ver. Christian, a 
. minha prima não estava se sentindo bem desde quinta-feira passada, foi até o pronto atendimento de ' 
nossa cidade na quinta-feira mesmo reclamando de dor de cabeça e foi mal atendida, não teve o · 

· atendimento adequado, sendo que o médico nem a mão nela ele pôs, ou seja, não examinou como 
. deveria fazer, mandou tomar um medicamento e logo já liberou a minha prima. Os familiares dela . 
me disseram que tiveram que pagar R$ 300,00 numa consulta com médico particular, o qual 
constatou que a minha prima estava com infecção no ouvido e no dia posterior ela passou · 
novamente em consulta com o médico particular, que encaminhou a minha prima imediatamente . 
para Lorena e lá foi constatado que ela estava com meningite e ela veio a óbito. Um descaso total 
aqui em Piquete, lamentável o que ocorreu com a minha prima, se tivessem atendido corretamente 
talvez ela estivesse viva. Eu orientei a família, pois é uma família pobre, que me procurasse com . 
calma para que pudéssemos conversar melhor sobre o assunto porque eu não vou deixar barato isso 
não, vou correr atrás e doe a quem doer e faria o mesmo com quem quer que fosse, pois com vida , 

. não se brinca. Eu acho injusto o que está acontecendo em nossa cidade. Quero também deixar ' 

. registrado hoje aqui, que recebi em meu Gabinete a Senhora Márcia e um cidadão, cujo nome eu : 
não me recordo agora, eles vieram humildemente me pedir, até choraram porque eles estão tentando 

: há tempos um emprego na Frente de Trabalho do nosso município e não conseguem. Como não 
consegui contato com a responsável pelo Fundo Social de Solidariedade, orientei para que fossem · 
até o Ministério Público e contassem o que estava ocorrendo. Eles foram ao Ministério Público e 
depois foram até o Fundo Social, sendo que lhes foi passado que estavam empregando somente ex
detentos e ex-usuários de drogas, pois estavam tentando recuperá-los e inseri-los novamente na 
comunidade. Tudo bem, mas pelo amor de Deus, é uma situação bastante complicada, a pessoa 

. precisa cometer um crime para ter valor nessa administração, um absurdo, uma vergonha. Inclusive 
conversei com o Vice-Prefeito sobre o assunto e ele me disse que a Prefeita lhe falou que tinha uma 
relação de nomes e que não empregava mulher, só homem. Eu virei para o Vice e disse que ele 
estava enganado, pois a vaga era tanto para homem como para mulher. O Ver. Santana teceu outros 

i comentários sobre o assunto e encerrou o seu discurso. Inscrito para falar, o Ver. Rodrigo 
, cumprimentou os presentes, os internautas e os ouvintes da Rádio Natureza FM e fez o seguinte 
pronunciamento: "Primeiro assunto que trato esta noite é com relação á formatura que ocorreu no 
dia 13 de julho do curso da Escola Técnica em Administração, cuja formatura eu tive a honra, o 
prazer e a satisfação em participar no Salão de Atividades Prefeito Luiz Vieira Soares. O referido 

. curso é um curso de 18 meses, ou seja, um ano e meio, começou com quarenta estudantes e 
· encerrou com 31 fonnandos, foram 31 que se diplomaram que receberam o certificado do Centro 
Paula Souza, uma Escola Técnica muito reconhecida no Estado de São Paulo, da qual eu sou ex
aluno e tenho aqui sem medo algum de afirmar o prazer de dizer que o diploma ele realmente é 
reconhecido e abre portas no mercado de trabalho. Eu quero parabenizar o coordenador do curso 
que, inclusive ficou de vir nesta sessão, mas talvez por alguns imprevistos não pode comparecer, 
Vereador também na Câmara de Cachoeira Paulista, Professor Danilo Luiz da Silva, o qual 
coordenou também o curso neste período de um ano e meio na nossa cidade, razão pela qual eu 

: também apresento a Moção de Aplausos ao Professor Danilo Silva e também aos formandos. Nova 
'tunna já está para iniciar agora no final de julho, nós tivemos o vestibulinho e como já mencionei 
nesta Tribuna, foram 71 inscritos, que pagaram a taxa de inscrição, 61 fizeram a prova e no dia da 
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formatura foi anunciado pelo Professor Danilo que já havia contabilizado 40 matriculados, 40 que 
precisa para o curso continuar. O Centro Paula Souza tem alguns critérios e algumas exigências e 
uma das exigências é que se não tiver pelo menos 60 inscritos para falar o vestibulinho, o curso não 
vinga na cidade e também se não formar turma com pelo menos 40 estudantes o curso também não , 
continua, não se dá continuidade. Quero parabenizar também hoje uma iniciativa que alguns ! 
cidadãos já vêm tomando e até na gestão passada foi aprovado Moção de Aplausos nesse sentido, 

· ou seja de alguns cidadãos que adotam "canteiros públicos, praças" da nossa cidade e cuidam desses 
locais plantando árvores, flores, plantas ornamentais, como é o caso da Sra. Dalva que cuida da 
Praça do Bar Triângulo, que inclusive ganhou Moção de Aplausos deste Legislativo. Agora tem um ' 
grupo de pessoas, inclusive vi fotos no facebook e tive o prazer de conversar pessoalmente com o , 
Sr. Coura, proprietário de terras e propriedades na nossa região e ele me disse que ele, sua esposa, a ' 
Senhorita Alenilda Mendes e o Sr. Kico Ribeiro estavam recuperando alguns espaços de nossa ' 
cidade plantando manacás da serra e plantas ornamentais, melhorando a paisagem de nossa cidade. ' 
Uma iniciativa simples, uma iniciativa pequena, mas que provoca uma diferença muito grande no 
visual e até na questão paisagística e ambiental. Com relação ao problema da água, que os 
Vereadores que me antecederam falaram, aproveito o gancho da fala do Ver. Santana, que, 

, mencionou aqui a questão da ação civil pública, eu também fui procurado por vários munícipes, não 
somente pelos moradores da Vila da Estrela, ou da Vila da Aldeia, mas também por moradores do 
bairro do Benfica. Hoje mesmo tive famílias na minha residência, moradores do bairro do Benfica, 
que foram me perguntar o que fazer, que rumo tomar. Eu busquei esclarecimentos a respeito disso, , 
assim como o Presidente da Casa que já trouxe aqui, já elucidou alguns pontos e alguns aspectos, 
mas eu pedi mais clareza, que o Ministério Público me permitisse que eu pudesse falar com mais 
propriedade, com mais conhecimento de causa aqui do que está acontecendo. Até para que a gente 
possa orientar a população o que fazer e realmente existe essa ação civil pública. Se nós formos na ' 
Constituição de 1988, a referida Constituição vai dizer que o fornecimento de água é 
responsabilidade das Prefeituras Municipais ou de suas concessionárias, no caso aqui em Piquete 
nós temos a Empresa CAB. O que acontece com a IM BEL? Não falo aqui como Advogado de i 

empresa tentando defender a imagem de qualquer instituição, mas falo de acordo com a realidade da i 

situação. A lMBEL recebe uma verba do Ministério da Defesa e essa verba que vem do Ministério • 
da Defesa ela não pode ser utilizada para fins de saneamento básico. O próprio Coronel, o 
Superintendente da Fábrica Presidente Vargas ou quem estiver na direção da instituição, se ele 
utilizar uma verba que vem do Ministério da Defesa para fins de saneamento básico ele está . 
cometendo uma infração grave porque nós podemos dizer, a grosso modo, a IMBEL não é , 
distribuidora de água, inclusive vem protelando essa decisão porque nós já tivemos uma reunião ' 

, aqui na Câmara com o Coronel e alguns munícipes e essa decisão do Coronel já vem há tempos , 
sendo anunciada, anunciada e vem se protelando, se protelando, sendo que uma hora isso ia · 

·acontecer de fato. O Ver. Christian já disse em seu discurso que o fornecimento vem às 19 horas e 
às 7 da manhã é interrompido. O que aconteceu nesse período? O Ministério Público agiu, ou 
melhor, está agindo e nesse momento nós temos a IMBEL que não têm água potável, não atende as 
exigências de potabilidade para o consumo humano e nós temos uma empresa amarrada em seu 
contrato, a CAB Ambiental, que não tem a concessão para a área rural, aí entra a situação do 
Benfica e a Vila Militar, a Usina e a Aldeia até pouco tempo, porque o lPTU vem sendo recolhido · 

· cerca de três anos para cá, sendo que até pouco tempo se recolhia INCRA, aí vem à pergunta por 
' que essas Vilas não entraram no contrato da CAB? E porque a CAB só tem concessão para a área 
·urbana, não tem concessão para área rural, aí a CAB se resguarda no contrato dela e diz que não 
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. pode operar nas referidas áreas. A Prefeitura não tem contrato de prestação de serviços, concessão, 
' direito de atuar naquele local. Aí o Ministério Público acionou, tem ação civil pública, foi feito uma 
audiência de conciliação para resolver o problema dessas pessoas. A Prefeita vem protelando e aí 

• sim eu chamo a responsabilidade do Poder Público, eu chamo a responsabilidade da Prefeitura ' 
Municipal por quê? Por que foi feito uma audiência e nessa audiência a Prefeita disse que tentou se ; 
um acordo com o Coronel e nesse acordo ela disse: "eu forneço os insumos para que a IMBEL ; 

. forneça a água" e tudo isso vem se protelando. E pelo que diz a IMBEL, nas razões que ela 
apresenta, até o presente momento, a Prefeitura não formalizou nada, não fez convênio. Se a ; 
Prefeitura tivesse feito um convênio com a IMBEL estaria formalizado e o próprio Ministério ; 
Público poderia entrar contra a TMBEL, caso a IMBEL não cumprisse a sua parte de fornecer a : 
água. Hoje o Ministério Público não pode entrar contra a IMBEL, o Ministério Público pode dizer: : 
"olha Prefeitura é de sua responsabilidade". Ficou no informal o acordo da Prefeitura com a 
IMBEL, quer dizer. Protelou para ganhar tempo, a Prefeitura ganhou tempo com isso. E aí o · 
Coronel alega que usou medida para protelar a situação então agora eu corto e o Coronel foi e · 
cumpriu a parte dele. Uma das saídas e, isso já está sendo estudado, estive lá na Prefeitura e acho · 

· bom que outros Vereadores vão lá também e cobre isso, sendo uma das saídas seria o convênio e a 
Prefeitura pode fazer o convênio com a IMBEL Feito esse convênio a IMBEL entra com a água e a . 
Prefeitura entra com os insumos, é uma saída para o problema porque inclusive nessa ação já tem i 

decisão, já tem decisão e está aqui em minhas mãos e quem quiser ver depois está á disposição. A 
decisão da justiça é que se aplique mil reais de multa diária ao Poder Executivo, caso não cumpra a , 
decisão aqui que é da Prefeitura a responsabilidade do fornecimento de água para as referidas Vilas. ' 

' Ou seja, pode um cidadão chegar à sua torneira, abrir a torneira e não saiu água, esse cidadão vai ao 
· Ministério Público e pede para aplicar a multa diária. Já não tem uma decisão que é mil reais por dia 
que a Prefeitura tem que pagar, caso ela não cumpra o seu compromisso de nos fornecer água? Já 
tem a decisão, aí o cidadão vai lá abriu a torneira não saiu água, ele vai ao Ministério Público e pede 
para cumprir a decisão que já existe. E a Prefeitura por sua vez está tentando esse acordo com a 
IMBEL para se tentar fazer esse convênio, que é uma saída para a situação, é um dos caminhos. 
Estou a disposição como os demais companheiros estão de qualquer morador que queira tentar · 
resolver essa situação. Quanta a Festa do Peão, eu fui apenas no final de semana á tarde, não fui á 
noite, não participei de shows, sinto, como neto de fazendeiro que ajudou um dos fundadores desta 
Festa, Festa do Tropeiro e não do Peão de Boiadeiro, que nasceu como Festa do Tropeiro e, , 
infelizmente, a Festa do Peão engoliu a Festa do Tropeiro porque não se vê mais a tradição, não se 
vê mais a raiz, se vê fragmentos, bem divididos da raiz tropeira, da cultura tropeira. Acredito que 

' tenha espaço para as duas festas, acredito que possa ser realizado, mas que a nossa tradição, a nossa 
i raiz, a nossa cultura ela seja respeitada, que como bem disse o Ver. Claudinei aqui, a festa se tomou , 
' um mega evento, um mega evento não pensado na população local, pensado sim na população 
· regional e isso Senhores influi também poder econômico aquisitivo. Quantos barraqueiros de 
Piquete tinham na festa? Eu só vi dois, o Sr. Sardinha e a Sra. Eliana com balões infantis, fora eles 
os demais barraqueiros eram de fora, ganham o nosso dinheiro, a pessoa que recebe a concessão da 

: festa loteia os espaços, ganha dinheiro porque ele terceiriza tudo, ele terceiriza o rodeio, o palco, o 
' som, a praça de alimentação, ganha dinheiro e leva o dinheiro embora e não retoma nada para os 
' cofres do município. Postei um texto na internet falando sobre isso referente à situação e algumas 
· pessoas se manifestaram no mesmo pensamento, com o mesmo sentimento de revolta, de · 
. indignação. E é preciso buscar uma saída popular para isso, para que a gente volte aqui ou o Poder ' 
Público ou quem organiza essa festa respeite a tradição do município, respeite a raiz e a cultura 
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tropeira que não se vê mais nesta festa. Para concluir, com relação ao projeto do recesso eu respeito 
também a posição dos nobres Vereadores, o voto de cada um e o meu entendimento por enquanto 
continua o mesmo de ser um projeto inconstitucional por ultrapassar os cinquenta e cinco dias . 
Obrigado pela atenção e boa noite a todos. Inscrito para falar, o Ver. Rômulo cumprimentou os . 
presentes, os intemautas e os ouvintes da Rádio Natureza FM e fez o seguinte pronunciamento: : 
"Quero iniciar as minhas palavras falando sobre o Festival de Pipas que eu realizei ontem lá no · 
Bairro Josephina, que contou com a presença de mais de cem crianças e graças a Deus correu tudo ' 
bem, foi uma tarde muito gostosa. Teve premiação para a pipa maior, para a pipa menor, para a 
mais bonita e deu para perceber que pequenas coisas que a gente faz dá um retomo bastante 
positivo para o município. Claro que antes de dar tudo certo, antes tem alguns probleminhas que nos 
deixa chateado, cerca de uma semana atrás, eu fui até a Prefeitura e pedi para limpar não o morro 
que é área particular, mas a rua e em volta dela onde o pessoal solta pipa, pois eu já tinha a · 
pretensão de realizar o referido festival. E a informação que chegou até o meu conhecimento foi que : 
todos os pedidos dos Vereadores não seriam atendidos mais. Aí eu fiquei pensando comigo mesmo . 
será que está prejudicando a minha pessoa ou a população? Agora a pessoa que assume o cargo de 

· Prefeita e tem birrinha desse ou daquele Vereador, aí é inconcebível, é brincadeira. Sabe Prefeita, 
enquanto eu tiver trabalhando, tiver meu dinheiro, farei questão de investir meus recursos 
financeiros em beneficio da população, não vou precisar da Senhora. Maquinários eu corro atrás, . 
dinheiro não é problema, é a solução dos problemas. Acho que a Prefeita precisa olhar com mais · 

• carinho para as nossas crianças, para os nossos jovens, para a nossa população e pensar na cidade e 
não focar com birrinha com quem quer que seja. Em aparte, o Ver. Claudinei disse que já havia 

· comentado que tomou posse como membro do Rotary Club de Piquete, tendo deixado patente que o 
Rotary era uma empresa que ajudava muito o nosso município, ou seja, tinha banco de cadeira de 
rodas, fazia almoço e toda a arrecadação era transferida para entidades do município que 
precisavam de recursos financeiros. Disse que o Governador do Rotary veio de longe prestigiou a 
solenidade de posse e a nossa Prefeita não foi prestigiar o evento e nem mandou representante, um 

, total descaso com a referida entidade, talvez porque ele e o Ver. Santana eram membros daquela 
. Entidade. Comentou ainda que os membros do Rotary não recebiam nada, pelo contrário pagavam 
mensalmente um valor de R$ 50,00 para manter aquela Entidade. O Ver. Claudinei teceu outros · 
comentários sobre o assunto e encerrou as suas palavras dizendo que lá no Rotary Club aquele Edil · 
era o cidadão Claudinei Luiz de Moraes e o Ver. Santana era o Cidadão Mário Celso de Santana. 
Continuando o seu discurso, o Ver. Rominho disse: "É lamentável tudo isso e fica bem claro que a 
birra passa por cima de tudo que é de interesse do município. Falando de jovens, com relação aos 

·Jogos Regionais não entendo porque apenas duas modalidades de nossa cidade, o Futebol e Judô 
, participam dos Jogos Regionais? Eu e o Ver. Christian jogamos vôlei na quadra do Elefante Branco 
toda terça e quinta, tem mais de cinquenta jovens que jogam também, gente de qualidade, de i 

· potencial alto que poderiam participar dos Jogos Regionais, mas somente as categorias futebol e , 
judô são inscritos. Cidades da região, Lorena, por exemplo, participa com 15 modalidades, outras 
com dez, cinco, Piquete sempre participa com as mesmas modalidades, futebol e judô, as demais 

. não têm vez. A equipe de futebol não tinha uniforme para representar a nossa cidade, os atletas me 
• procuraram pedindo patrocínio para que eles pudessem comprar uniforme para representar a nossa 
' cidade, um absurdo aquilo. Peguei quatro garotos da equipe de futebol e fomos conversar com o 
, Vice- Prefeito e pedir esclarecimentos, pois a equipe estava inscrita para participar dos Jogos · 
• Regionais mas não tinha uniforme, como explica isso? Agora pergunto o ano que vem vai ser da 
mesma forma? Vamos torcer para ser diferente, para mudar a cabeça e para que se inclua outras 
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modalidades também. No final do mês de junho eu estive novamente em São Paulo, na Secretaria 
. do Emprego e Relação do Trabalho, estou lutando para ver se Piquete é contemplado com cursos 
: que o Governo do Estado está contemplando algumas cidades da região. E para a felicidade de 
nosso município, eu estive lá na referida Secretaria conversando com o Secretário e ele me disse 

. que o nosso município está entre as cidades que vão ser contempladas agora no segundo semestre. · 
São sessenta cursos que virão para Piquete, cada curso tem uma carga horária de 230 horas com 
aulas teóricas e práticas. Os alunos receberão uma bolsa auxílio no valor de R$ 330,00. São vários 
cursos diferentes e quando a Prefeitura for contemplada ela vai ter que publicar, só aí saberemos 
com quais cursos o município foi contemplado. A seleção desses cursos é de pessoas com faixa 
etária entre 30 a 59 anos, que não concluiu o Ensino Fundamental e que esteja desempregado. É 
sem dúvida uma chance de ouro para a pessoa poder se qualificar e voltar para o mercado de 
trabalho. Assim que for marcada a data do início dos referidos cursos, eu divulgarei aqui nesta 
Tribuna, nas redes sociais, boca a boca, para que ninguém perca as inscrições da seletiva e nem 
perca essa excelente oportunidade. Quero também agradecer o Deputado Vaz de Lima, que no dia 
que o Governador Geraldo Alckmin esteve em Piquete, ele assinou e destinou uma verba no valor 

· de R$ 70.000,00 para Piquete para aquisição de uma Van para a Saúde, pedido feito por este 
Vereador. Assim que a referida verba chegar nós vamos fiscalizar para ver se está sendo aplicada ; 
corretamente, ou seja, na aquisição da referida Van. Com relação á Comissão Processante, eu como : 
Presidente da referida Comissão juntamente com os demais membros da mesma, elaborei um · 
documento, pois tivemos conhecimento que a Prefeita ajuizou um mandato de segurança contra a 
Comissão Processante que foi aberta nesta Câmara para apreciar a denúncia apresentada pelo ex- ' 
Vereador e cidadão João Inácio dos Santos para suspender o trabalho da Comissão. Continuando o 
seu discurso, o Ver. Rômulo leu o seguinte: "Tivemos conhecimento na semana passada que a · 
Prefeita Municipal ajuizou um mandato de segurança contra a Comissão Processante que foi aberta 
nesta Câmara para apreciar a denúncia apresentada pelo ex-Vereador e cidadão João Inácio dos 

, Santos. A Exma. Juíza de Piquete, entendeu por bem, conceder liminar neste processo para fins de 
suspender o andamento do trabalho da Comissão. Portanto, é bom observarmos que a Comissão não 
se encerrou como estão ali,>uns adeptos da Prefeita espalhando pela cidade. Ela está com seus 
trabalhos suspensos por força desta liminar, que será certamente discutida pelo Jurídico desta Casa . 

. O que é estranho, no entanto, é que a Prefeita, apesar de se dizer íntegra, que não comete nenhum 
· erro, que faz as coisas certas, escolheu se socorrer nas barbas do Poder Judiciário do que vir até a , 
· Câmara e enfrentar um processo para provar sua honestidade e sua integridade. Os fatos narrados na 
denúncia são falsos ou se ela não tem responsabilidade sobre eles, este processo aqui na Câmara 

' seria uma excelente oportunidade para que ela prestasse seus esclarecimentos. Mas, ela correu deste 
, processo. O mais curioso, no entanto, é que ao despachar a liminar, a Exma. Juíza disse que esta 
atual Câmara não poderia, em princípio, abrir processo de cassação contra a Prefeita Municipal por 

; fatos ocorridos em sua gestão anterior. Ou seja, não poderíamos abrir em 2017 um processo de 
cassação que se refere, em tese, a fatos ocorridos em 2014 e 2015. Pois, bem. Muito embora eu 
respeite esta decisão, não posso concordar com ela. Isto, por que os fatos praticados pela Prefeita 
em 2014 e 2015 continuam operando efeito até os dias de hoje, pois o OS Pró-Vida ainda está 
fazendo a gestão da saúde em Piquete. Além do que, existe uma renovação contratual assinada com 
esta Organização realizada no ano de 2017. E pior que isto, é que há pouco tempo atrás, nós 

i sabemos que o ex-Prefeito Otacílio foi cassado pela Câmara Municipal. Contudo, ele foi cassado 
· em 2012 por um fato que ocorreu no ano de 2008. Ou seja, ele foi cassado na Legislatura de 
' 2009/2012, por um fato que ocorreu na Legislatura de 2005/2008, ou seja, vale para um, mas não 
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vale para o outro. Isto é grave, pois não teria o ex-Prefeito Otacílio a tutela das mesmas leis que . 
agora estão sendo alegadas em favor da atual Prefeita? E o que é mais grave ainda, é que o ex- , 
Prefeito Otacílio buscou junto ao Poder Judiciário, através de mandado de segurança semelhante a • 
este agora utilizado pela atual Prefeita, que a Justiça lhe reconhece o direito de não ser cassado. · 
Porém, naquela oportunidade, a .f ustiça não cogitou isto. Fico atento com estes acontecimentos, pois ' 
penso que não podemos viver aqui em Piquete, o que estamos presenciando em outros cenários : 
políticos e jurídicos aqui no Brasil. É importante lembrar, que os Poderes são independentes entre si 
e que nenhum deles pode interferir desmedidamente nas atribuições e competências dos outros. Se 
houve infração político-administrativa praticada pela Prefeita Municipal, que seja dado a Câmara o ! 

direito que não de minha vontade ou da vontade dos Vereadores, mas sim de determinação que está: 
expressa na Constituição Federal. Se existe equívocos na formação da Comissão, isto é passível de : 
se discutir, mas se não pode ocorrer é que sejam adotadas novas decisões em situações 
absolutamente idênticas e que já foram decididas anteriormente pelo Poder Judiciário local, a quem 
muito respeito. Enfim, será que aqui em Piquete, o nosso Poder Judiciário tem dois pesos e duas 
medidas?" Em seguida, o Ver. Rómulo agradeceu a atenção de todos e encerrou as suas palavras. 
Inscrito para falar, o Ver. Prof. Doni cumprimentou os presentes, os internautas e os ouvintes da • 

, Rádio Natureza FM e fez o seguinte pronunciamento: "Na sessão passada, dia 03 de julho, eu estava 
· inscrito para falar e não consegui usar a Tribuna naquele dia por causa do falecimento do meu 
grande amigo Paulão, Prof. Paulo César Puls. Quero deixar registrado aqui que cada pessoa quando 
começa a trabalhar ele é apadrinhado por alguém e o Paulão era o meu pai no serviço, eu o 
considerava como meu pai, meu padrinho. Quero dizer aqui também que se o Paulão não foi a 

· pessoa mais inteligente que eu conheci, ele é uma das mais inteligentes que eu já conheci. Foi sem 
dúvida uma grande perde, uma pessoa excepcional, inteligentíssima, um grande cidadão e uma 
grande Professor. Quero ainda parabenizar o Ver. Rómulo pela realização do festival de Pipas e 
dizer que prestigiei o referido evento levando meus dois sobrinhos e dizer também que sou amante · 

. de pipas, sou uma eterna criança, pois adoro pipas, torneios, festivais de pipas. Solto muita pipa 
quando estou de férias lá no "morrão" como todos chamam aquele local, lá é o nosso "morrão". 
Ver. Rôminho, como todos falam, Vossa Excelência não contou com o apoio da Prefeita para fazer 
o evento e mesmo que Vossa Excelência quisesse, ela não te daria apoio, pois nós Vereadores não 

. temos o apoio dela para nada. Quem esteve lá no dia do Festival de Pipas pode observar que aquela 
rua inteirinha que liga a Vila Esperança ao bambuzinho estava lotada de carro, lotada, lotada 
mesmo, não cabia mais nada, nem pessoa tinha como parar entre um carro e outro. Quero deixar 
registrado também o referido evento contou com a participação maciça das crianças, dos jovens, dos 
adultos, ali estava presente famílias e eu e minha família pudemos usufruir daquela tarde gostosa. 

, Encontrei muitos amigos meus com suas esposas e filhos, muitas famílias estiveram presentes e 
participaram daquele festival que estava muito divertido e gostoso. A meu ver, outros eventos desse 
tipo devem ser realizados na cidade, é uma diversão para todos, crianças, jovens, adultos, eventos 
para as famílias. A sua indib'Ilação Ver. Rómulo é a minha indignação também, pois eu fui • 
praticante de vôlei por mais ou menos 17 anos aqui em Piquete e sempre nós participamos dos 

·Jogos Regionais. Fico muito triste quando as pessoas chegam e falam que só o futebol e o judô • 
·estavam inscritos nos Jogos Regionais. Antigamente ia o futebol, o vôlei, o basquete, pois o judô , 
• sempre foi, mas sem parceria alguma com a Prefeitura, eles vão por conta própria. Este ano pelo ! 

que eu sei eles estão indo por conta própria também, agora quando falam que o futebol vai, mas que ' 
: os atletas precisam correr atrás de patrocinadores porque não tem dinheiro para comprar os ' 
· uniformes dos atletas, que a equipe de futebol não tem uniforme para representar a cidade, aí é um 
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absurdo e me deixa muito triste. A Prefeita, nas suas respostinhas, manda o Vereador olhar o 
balancete para ver as despesas e receitas da Prefeitura e eu, verificando o balancete da Prefeitura 
verifiquei que existe uma verba para a Secretaria de Esportes que, a meu ver, é para ser utilizada 
nesse sentido e porque alegam não ter dinheiro? Se eu estiver errado quanto a referida verba, na . 
próxima sessão venho aqui me retratar, mas pelo que eu entendi existe sim verba e ela deve ser ! 

aplicada no esporte, na aquisição de uniforme mais precisamente. Eu aprendi com o falecido 
Marcos Uchoas Penchel, apelidado de Chaveiro, pessoa de excelente índole, inteligentíssima, que 
teve uma morte absurda, ele falava sempre: "quando você acolhe cinco, dez, quinze, vinte, trinta 
desportistas, você está tirando essas pessoas da rua, da criminalidade". Gente, nós temos campos de . 
futebol, quadras, nós temos escolas, porém, nós estamos de férias, as escolas estão fechadas, : 
algumas abrem nos finais de semana, mas não dão conta de tanta criança querendo praticar esportes, : 
querendo jogar uma bolinha. A nossa cidade tinha que ter um projeto e não adianta nós aqui, · 
elaborar um projeto e mandar para a Prefeita que, ela sem dúvida, vai vetar porque vai ter custo, 
esse projeto tem que ser da iniciativa do Executivo e não do Legislativo. E a Prefeita sempre vai 
responder que o Vereador precisa correr atrás dos seus Deputados e conseguir recursos porque a 
nossa Prefeitura não tem dinheiro. Em aparte, o Ver. Claudinei disse que certa vez participando do 
"Pinga Fogo" que acontecia em Congressos de Vereadores, um Prefeito que foi Vereador participou . 
do referido evento e usando da palavra disse que na cidade dela não tinha oposição e quando o : 
Legislativo aprovava um projeto considerado inconstitucional ou tinha vício de iniciativa, ele 

· chamava o Vereador autor do projeto, pedia para ele mandar como anteprojeto, o Prefeito e sua · 
equipe estudavam o assunto e retomavam para o Legislativo como projeto de lei do Executivo, 
porém, citando o nome do Vereador que havia proposto o mesmo. O Ver. Claudinei disse que era 
daquela maneira que deveria funcionar em Piquete, mas infelizmente, a nossa Prefeita não tinha 
diálogo e teceu outros comentários sobre o assunto. O Ver. Doni continuando o seu discurso disse: 
"Quero agradecer aqui também o Sr. Ulisses, do SAAEP, que prontamente e de maneira muito 
gentil me recebeu e atendeu as minhas reivindicações, ou melhor, as solicitações de alguns 
munícipes de nossa cidade, pois o Vereador ele apenas é o intermediário do munícipe. Quero 
agradecer de coração o Sr. Ulisses que, a meu ver, sempre foi uma excelente pessoa, muito educado 

. e gentil com as pessoas. Não me tratou como Vereador porque eu não sou Vereador, eu estou : 
Vereador e o papel do Vereador, que é o representante legal do povo na Câmara, é esse mesmo de ; 
defender os interesses da população. Eu digo para todo mundo que eu sou Professor e estou . 
Vereador e é o meu papel lutar pelos interesses da municipalidade. Quero parabenizar todos os 
meus colegas Vereadores pela excelente escolha dos seus homenageados por ocasião da Sessão 
Solene comemorativa ao 126º ano de Emancipação Político-Administrativa de Piquete. Foi uma · 
sessão muito bonita e os meus amigos, parentes e pessoas que me procuraram depois da sessão . 
elogiaram a excelente escolha dos homenageados. Eu fiquei muito feliz porque foi a nossa primeira 
Sessão Solene e graças a Deus todos gostaram e foi realmente um excelente evento. Na última 
sessão eu apresentei dois Requerimentos pedindo melhorias nos equipamentos em duas academias 
da Boa Idade, uma no Jardim Josephina e a outra no Campo do Vila. Os equipamentos estão 

: quebrados, enferrujados, colocando em risco a vida daquelas pessoas que diariamente usam dos 
• mesmos, espero que a Prefeitura determine o conserto ou a retirada daqueles equipamentos antes 
• que alguma pessoa se machuque neles porque do jeito que está não pode ficar. O correto é arrumar · 
os equipamentos, fazer uma manutenção geral e só assim liberar para o público. Eu tenho comigo 
que tudo é preciso conservar, se houver manutenção, cuidado constante, vamos ter por um bom 

· tempo ou até mesmo para o resto da vida. Hoje eu também apresentei outro Requerimento pedindo : 
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. a restauração de alguns equipamentos da academia da Boa Idade, localizada próximo à Praça Dom 
· Pedro 1 (ao lado da Prefeitura) porque dias atrás foi realizado um Campeonato de Judô no Colégio e 
uma criança de uma família de Itajubá se machucou no escorregador ali daquela academia. Será que 
ninguém da Prefeitura passa a pé por ali, será que ninguém para ali para ver se os equipamentos 
daquela academia estão corretos? Nós estamos aqui reivindicando, cobrando, ajudando para que a 
Administração Municipal possa fazer um bom trabalho, visando sempre os interesses da nossa 
população. O Ver. Prof. Doni teceu outros comentários sobre o assunto e encerrou as suas palavras. 
A seguir, o Sr. Presidente reabriu a sessão e pediu a Ver". Malu, 1ª Secretária que fizesse a leitura 
dos documentos constantes da Ordem do Dia, a saber: 1) Requerimento nº 92/17, datado de 
04107117, do Ver. Prof. Doni, para que seja oficiado a Prefeita Municipal de Piquete, pedindo-lhe a. 
gentileza de informar a este Vereador, se existe a possibilidade de restaurar alguns equipamentos da, 
academia da Boa Idade, localizada próximo à Praça Dom Pedro 1 (ao lado da Prefeitura). 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 nº 93/17, datado de 14/07/17, do Ver. 
Prof. Doni, para que seja oficiado a Prefeita Municipal de Piquete, pedindo-lhe a gentileza de 
informar a este Vereador, se existe estudo junto ao setor competente deste Executivo quanto a; 

. possível colocação de um braço de luz no posto situado à Rua Dario Vieira, próximo ao nº 477 · 

. (final da rua), na Vila Cristiana. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida• 
propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 3) 
Requerimento nº 94117, datado de 14/07117, do Ver. Junhô, para que seja oficiado a Prefeita 
Municipal de Piquete, pedindo-lhe a gentileza de informar a este Vereador, se a obra de limpeza do 
rio entre a ponte da Raia e a ponte da antiga loja Barateira irá continuar ou não. Como não houvesse 
quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e 
aprovada pelo Plenário por unanimidade. 4) Requerimento nº 95/17, datado de 14/07117, do Ver. 
Herloizio, para que seja oficiado a Prefeita Municipal de Piquete, pedindo-lhe a gentileza de 
informar a este Vereador, qual o valor total arrecadado pelo município com a CIP e quantos 
contribuintes pagam a referida tarifa Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida 
propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 5) 
Requerimento nº 96/17, datado de 14/07/17, do Ver. Heloizio, para que seja oficiado a Prefeita 

; Municipal de Piquete, pedindo-lhe a gentileza de informar a este Vereador, por qual motivo até o 
momento não foi colocado o bicicletário no terminal Rodoviário "Silvio Alves Junqueira", pedido 

• jà feito por este Vereador no início do ano. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a 
· referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por 
; unanimidade. 6) Requerimento nº 97117, datado de 14/07117, do Ver. Heloizio, para que seja 
. oficiado a Prefeita Municipal de Piquete, pedindo-lhe a gentileza de através de sua Secretária 
Municipal de Agricultura, que seja encaminhada a Nota Fiscal do conserto do trator danificado, 
bem como do processo administrativo aberto para a promoção da cobrança do valor despendido 
para o referido conserto e, ainda, o ato firmado pela Prefeita Municipal que autorizou o uso do · 
referido bem municipal por particular, inclusive autorizando sua operação por terceiros, vez que nos 

. termos do artigo 68, inciso XIV da Lei Orgànica do Município, este ato é de sua competência 
· privativa. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi 
· colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 7) Requerimento nº 98/17, 
datado de 14/07/17, da Ver". Malu, para que seja oficiado a Prefeita Municipal de Piquete, pedindo
lhe a gentileza de informar a esta Vereadora, o nome da empresa e do respectivo ato exarado por 

. este Executivo que autorizou e permitiu a utilização de área pública como estacionamento pago 
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durante a festa do peão e do tropeiro realizada entre os dias 05 e 09 de julho de 2017. Como não 
houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação 

·e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 8) Requerimento nº 99/17, datado de 14/07117, da Ver'. 
Malu, para que seja oficiado a Prefeita Municipal de Piquete, pedindo-lhe a gentileza de informar a 
esta Vereadora, sobre a possibilidade de fazer a poda das árvores na Avenida Tancredo Neves,' 
próximo ao campo de futebol da Vila Cristiana. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a ! 

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

unanimidade. 9) Moção nº 45/17, de 14/07117, do Ver. Prof Doni, para que seja oficiado aos: 
· familiares do Sr. Prof Paulo César Puls, apresentando-lhes Moção de Pesar deste Legislativo por 
. esta perda irreparável Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a 
mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 1 O) Moção nº . 
46/17, de 14/07117, do Ver. Rodrigo Nunes, para que seja oficiado ao Prof Danilo Silva, 
apresentando-lhe Moção de Aplausos deste Legislativo por bem coordenar e conduzir o curso • 
Técnico em Administração em Piquete, pela ETEC Prof Marcos Uchoas dos Santos PencheL Como · 
não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única 
votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. li) Moção nº 47117, de 14/07/17, do Ver. ·. 
Rodrigo Nunes, para que seja oficiado aos alunos da ETEC Prof Marcos Uchoas dos Santos : 
Penchel, setor Piquete, curso de Administração apresentando-lhes Moção de Aplausos deste i 

Legislativo o curso Técnico em Administração em Piquete, pela formatura da lª Turma Técnica 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. 12) Moção nº 48/17, dei 
13/07/17, do Ver. Mário Celso, para que seja aprovada Moção de Repúdio ao Senado Federal, em i 

razão da sua inércia e desinteresse em acelerar os trâmites do processo legislativo para fins de ; 
incluir em sua pauta a votação do projeto legislativo concernente à redução da maioria penal. Como ' 
não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única ' 
votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 13) Moção nº 49/17, de 14/07117, do Ver.· 

, Rodrigo Nunes, para que seja oficiado Sra. Roselita Mafalda da Silva Corrêa, apresentando-lhe : 
Moção de Aplausos deste Legislativo, pela dedicação e carinho com que realiza o seu trabalho ; 
como Servente da Unidade Básica de Saúde, há mais de 27 anos. Como não houvesse quem 
desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo ' 
Plenário por unanimidade. 14) Moção nº 50/17, de 14/07/17, da Ver". Maria Luiza, para que seja; 
aprovada Moção de Repúdio á Exma. Sra. Vereadora Eleonora Brolio (PMDB), por seu comentário· 
preconceituoso ao se referir ao povo nordestino durante a sessão da Câmara Municipal de : 
Farroupilha-RS, no dia 22 de maio de 2017. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a: 
referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por 
unanimidade. Como nada mais houvesse para ser tratado naquela sessão, o Senhor Presidente 
invocando a proteção de Deus, agradeceu a presença de todos os munícipes dando por encerrada a 
sessão e para constar foi lavrada a presente ata que, depois de lida e discutida for julgada conforme, . 
será aprovada e assinada pelos Senhores Vereadores. Piquete, 17 de julho de 2017. Centésimo 
nonagésimo quinto (195º) ano da Independência, centésimo vigésimo oitavo (128º) ano da 
República e centésimo vigésimo sexto (126°) ano da Emancipação Político-Administrativa de 
~quct~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PIQUETE 
Preside te 

Ata da 14ª Sessão ORDINÁRIA Realizada em 17/07/2017 Fl n.
0 r11? 

VER MARIA LUIZA M A RIBEIRO (MALU) 

VERCH~OAP 

VER CLAUDI 

lei.~/_(. 1~ 
VER. JOAQUIM ALVES DA SILVA JÚNIOR (JUNHO) 

VER RIBEIRO DA SILVA (Prof DON!) 

VER JOS JZIO DA SILVA (HELOJZIO DOS MARINS) 
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