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ATA DA TERCEIRA (3ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO(!º) ANO LEGISLATIVO DA 
. DÉCIMA SÉTIMA (17ª) LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIQUETE. Aos seis 
, (06) dias do mês de fevereiro do ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de dois mil e 
dezessete (2017), às 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, DO. Presidente da Câmara Municipal de ' 
Piquete, invocando a proteção de Deus para todos os presentes, declarou aberta a sessão e em ' 

· virtude do falecimento da ex-primeira-dama Sra. Marisa Letícia Lula da Silva, comunicou que não • 
seria executado o Hino a Piquete, tendo em seguida, convidado os Senhores Vereados a ficarem em : 

• pé para observarem um minuto de silêncio pelo passamento da mulher do ex-Presidente Lula. : 
Decorrido aquele tempo, o Sr. Presidente colocou em única discussão a ata da sessão ordinária ; 

. anterior e como não houvesse quem desejasse apresentar emendas a referida ata, a mesma foi 
· colocada em única votação, aprovada por unanimidade e assinada pelos Senhores Edis. Em seguida, 
solicitou a Ver". Maria Luiza Moreira Neta Ribeiro, Iª Secretária, que fizesse a leitura dos 
documentos constantes do Expediente, os quais foram os seguintes: 1) Os Oficios GAB nºs 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 42, 43 e 46/2017, todos de autoria da Prefeita Municipal 
de Piquete, respondendo ao contido nas proposituras de diversos Vereadores (Arquivar); 2) Of. 
GAB nº 014/17, datado de 17/01/17, de autoria da Prefeita Municipal de Piquete, encaminhando o 
Balancete da Receita e Despesa da Prefeitura referente ao mês de dezembro de 2016 (Arquivar); 3) 
Of. GAB nº 022/17, datado de 20/01/17, de autoria da Prefeita Municipal de Piquete, respondendo 

· ao contido no Oficio nº 48/17, de 17/01/2017, desta Casa de Leis (Arquivar); 4) Of. GAB nº 032117, , 
datado de 23/01/17, de autoria da Prefeita Municipal de Piquete, comunicando que foram • 
sancionados e promulgados os Projetos de Leis Ordinárias nºs 05/16 e 01/17, os quais receberam os i 

nºs 2038 e 2039 das Leis Ordinárias (Arquivar); 5) Of. GAB nº 047/17, datado de 01/02/17, de 
autoria da Prefeita Municipal de Piquete, solicitando os Balanços Financeiros Orçamentários e 
Patrimoniais, assim como o Demonstrativo das Variações Patrimoniais para serem consolidados , 
(Arquivar); 6) Of. GAB nº 048/17, datado de 01/02117, de autoria da Prefeita Municipal de Piquete, : 

· solicitando sejam marcadas as Audiências Públicas do 3º Quadrimestre, da Saúde-2016 e do 3° · 
· Quadrimestre, da LRF-2016, se possível dia 15/02/2017, quarta-feira, às 9:00 horas (Arquivar); 7) ' 
Of. nº 07/17, de O 1/02/17, da Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, respondendo ao , 
contido no Requerimento nº 06/17, da Ver' Maria Luiza Moreira Neta Ribeiro, encaminhado pelo 

: Oficio nº 031/2017 (Arquivar); 8) Of. nº 000005, de 09/01/17, do Presidente da Câmara Municipal· 
de São José dos Campos, comunicando a composição da nova Mesa Diretora que digira os trabalhos · 
legislativos no biênio 2017/2020 (Arquivar); 9) Of. nº 032/17, de 17/01/17, do Delegado de Polícia ; 
de Piquete, comunicando que estará respondendo pelo expediente da Delegacia de Polícia do • 
Município de Piquete (periodo 17 a 31/0l/2017)(Arquivar); 10) Of. s/nº, da Presidente da APM, 
convidando para a Posse do Conselheiro Sidney Beraldo na Presidência do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, dia 06/02117, 2ª feira, às 11 horas (Arquivar); 11) Convite da Paróquia Santo 
Antonio de Pádua, convidando para a Missa de Posse do Revmo. Sr. Padre Anderson Luiz de ' 
Souza, dia 26/01/17, às 19 horas (Arquivar); 12) Convite da Paróquia de São Miguel Arcanjo, 
convidando para a Missa de Posse do Revmo. Sr. Padre Fernando Alves Sampaio, dia 26/01/17, às 
19 horas (Arquivar); 13) Convite da Paróquia Santa Cecília convidando para a Solene Celebração, 
Eucarística de Posse do Monsenhor João Bosco de Carvalho, , dia 04/02/17, às 19 horas (Arquivar); ; 
14) Convite da ABRACAM, convidando para o Curso de Formação e Qualificação de Vereadores, 
de 14 a 16 de março de 2017, Brasília-DF (Arquivar); 15) Carta 0022/2017, datado de 25/01117, do, 
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. Gerente de Suporte a Vendas, sobre reajuste de Preços de Serviços do Segmento de Marketing 
Direto (Arquivar); 16) Comunicado nº CM 22023/2016, do Ministério da Educação-FNDE- . 
Brasília-DF, informando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de · 

· programas do FNDE da Prefeitura de Piquete (Arquivar); 17) Of. s/nº, do Sr. Bel. Luiz Celso 
Colombo, apresentando sugestões para confecções de projetos para a Legislatura 20 l 7 /2020 
(Arquivar); 18) Projeto de Resolução nº 03/17, datado de 01/02/17, do Ver. Claudinei Luiz de. 
Moraes, dispondo sobre a revogação do § 4°, do artigo 95 do Regimento Interno da Câmara 

. Municipal de Piquete e dá outras providências (A Comissão de Justiça e Redação); 19) Projeto de 
·Lei Ordinária nº 02/17, datado de 03/02/17, do Ver. Rômulo Kazimierz Luszczynski e subscrito 
pelo Ver. Mário Celso de Santana, que institui no âmbito do município de Piquete o Passe Livre no 
Transporte Público Coletivo aos idosos a partir de 60 anos e às pessoas com invalidez permanente · 
incapacitadas para o trabalho, revoga a Lei Municipal nº 1.080/85 e dá outras providências (A 
Comissão de Justiça e Redação); 20) Os Requerimentos de nº 016/17 ao 20/17, de autoria de 
diversos Edis, que depois de lidos foram encaminhados para a Ordem do Dia daquela sessão. 21) 
Indicação nº 12/17, datado de 19/01/17, do Ver. Junhô, indicando a necessidade urgente de 
construir um paredão com guard rail na Rua Maria Aparecida Ferreira, na Vila Eleotério, próximo a 
Av. Tancredo Neves (A consideração da Senhora Prefeita); 22) Indicação nº 13117, datado de 

. 20101117, do Ver. Junhô, indicando a necessidade de solicitar ao Setor de Obras e Serviço da' 
Prefeitura Municipal a fim de que tome providências com relação ao problema de águas pluviais na • 
Rua Joaquim Bernardino, na Vila Eleotério (A consideração da Senhora Prefeita); 23) Indicação nº 
14/17, datado de 19/01/17, do Ver. Junhô, indicando a necessidade de verificar o problema de uma. 
luz que está acendendo e pagando na Rua Joaquim Bernardino, nº 56, na Vila Eleotério (A . 
consideração da Senhora Prefeita); 24) Indicação nº 15117, datado de 20/01/17, do Ver. Junhô, · 
indicando a necessidade de realizar a troca de uma lâmpada queimada na Rua Pedro da Silva • 
Coelho, próximo ao nº 267. Na Vila General Osório (A consideração da Senhora Prefeita); 25) : 

. Indicação nº 16117, datado de 20/01/17, do Ver. Claudinei, indicando a necessidade de, através da 

. Secretaria Municipal de Obras e Serviços e Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a retirada dos 
entulhos existentes na Rua José Jsaltino da Luz, bairro Santa Isabel, em frente a garagem da 

· Empresa ABC e também o devido corte do mato existente no local (A consideração da Senhora . 
·Prefeita); 26) Indicação nº 17117, datado de 27/01/17, do Ver. Claudinei, indicando a necessidade • 
de, através da Empresa contratada para prestar serviços no município, ser feita a troca de uma 
lâmpada na Rua Professor Luiz de Castro Pinto, em frente ao número 85, uma vez que a referida 

• lâmpada fica acendendo e apagando (A consideração da Senhora Prefeita); 27) Indicação nº 18/17, 
•datado de 27/01/17, do Ver. Claudinei, indicando a necessidade de, através do Setor competente da 
· Prefeitura, realizar a instalação de um poste com braço de luz na Rua Américo Purcino Ferreira, ao 
lado da Creche Municipal, no Parque São Miguel, uma vez que o referido local não possui ; 
iluminação pública (A consideração da Senhora Prefeita); 28) Indicação nº 19/17, datado de· 
27101117, do Ver. Claudinei, indicando a necessidade de, através da Secretaria Municipal de Obras 
e Serviços, realizar a limpeza dos bueiros existentes na Praça João Pessoa, Vila Célia (A 
consideração da Senhora Prefeita); 29) Indicação nº 20/17, datado de 31/01/17, do Ver. Claudinei, • 

• indicando a necessidade de através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços, realizar o conserto 
• do calçamento, bem como a limpeza do mato da Rua 1 º de Maio e também uma vistoria através da 
: Empresa responsável, da iluminação pública da referida rua (A consideração da Senhora Prefeita); · 
30) Indicação nº 21/17, datado de 16/01/17, do Ver. Santana, indicando a necessidade de realizar,· 
através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços, a limpeza das margens do Rio Piquete, nas . 
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imediações da Câmara Municipal (A consideração da Senhora Prefeita); 31) Indicação nº 22/17, 
datado de 16/01/17, do Ver. Santana, indicando seja providenciado o fechamento total do Recinto 

, de Festas "Miguel Purcino Ferreira", de forma a impedir a frequência de usuários de entorpecentes 
naquela localidade, inibindo também a prática de crimes que por lá tem ocorrido (A consideração da , 
Senhora Prefeita); 32) Indicação nº 23/17, datado de 16/01/17, do Ver. Santana, indicando seja' 
providenciado meio hábil a permitir um acesso rápido e eficaz para as viaturas policiais que , 
necessitam acessar a Praça Duque de Caxias e Recinto de Festas "Miguel Purcino Ferreira" (A 
consideração da Senhora Prefeita); 33) Indicação nº 24117, datado de 16/01/17, do Ver. Santana, 
indicando seja transferida a feira livre das proximidades da Escola Prof. Leopoldo, bem como o 

. treinamento dos alunos da Auto Escola para o interior do recinto de Festas "Miguel Purcino 
·Ferreira" (A consideração da Senhora Prefeita); 34) Indicação nº 25/17, datado de 16/01117, do Ver. 
Santana, indicando a necessidade de serem instalados braços de iluminação e lâmpada nas 

, proximidades da Praça Monte Castelo (A consideração da Senhora Prefeita); 35) Indicação nº : 
26/17, datado de 23/01/17, da Ver". Malu, indicando a necessidade de jogar cascalhos ou: 
pedregulhos e fazer o nivelamento da estrada que liga o bairro da Tabuleta ao bairro do Benfica (A ' 

, consideração da Senhora Prefeita); 36) Indicação nº 27/17, datado de 23/01/17, da Ver". Malu, , 
indicando a necessidade de serem instaladas lombadas em alguns pontos da Avenida José Rebeiro · 
dos Santos, no bairro Santo Antonio (A consideração da Senhora Prefeita); 37) Indicação nº 28/17, 1, 

datado de 17/01/17, do Ver.Christian, indicando a necessidade de determinar a colocação de quatro' 
braços de energia em um lugar totalmente escuro, situado na Avenida José Osmar Damico do nº, 
274 ao nº 745, no bairro da Tabuleta (A consideração da Senhora Prefeita); 38) Indicação nº 29/17, 
datado de 03/02/17, do Ver. Heloizio, indicando a necessidade de realizar a limpeza em toda a 

. extensão da Rua Quintino Bocaiuva, principalmente próximo a residência do Sr. Benedito Pinto (Sr. ' 
Ditinho) (A consideração da Senhora Prefeita); 39) Indicação nº 30/17, datado de 03/02/17, do Ver. ' 
Heloizio, indicando a necessidade de ser instalado um bicicletário no Terminal Rodoviário "Silvio 
Alves Junqueira" (Sr. Ditinho) (A consideração da Senhora Prefeita); 40) Indicação nº 31/17, • 
datado de 03/02/17, do Ver. Rominho, indicando a necessidade de trocar as lãmpadas na Praça do 
bairro São José (A consideração da Senhora Prefeita); 41) Indicação nº 32/17, datado de 03/02/17, : 
do Ver. Rominho, indicando a necessidade de realizar a limpeza na Rua Camilo Barbosa na Vila ' 

, Celeste (A consideração da Senhora Prefeita); 42) Indicação nº 33/17, datado de 03/02/17, do Ver. · 
; Junhô, indicando a necessidade de determinar a limpeza em toda a extensão do Jardim Santa Isabel , 
(A consideração da Senhora Prefeita); 43) Indicação nº 34/J 7, datado de 03/02/17, do Ver. Junhô, ~ 
indicando a necessidade de isolar com vidro o balcão de atendimento da Unidade Básica de Saúde ' 

'(A consideração da Senhora Prefeita); 44) As Moções de nº 09/17 a 016/17, depois de lidas foram ! 

, encaminhadas para a Ordem do Dia daquela sessão. A seguir, dando continuidade aos trabalhos, o , 
Sr. Presidente franqueou a palavra de conformidade com as normas regimentais. Inscrito para falar, ' 
o Ver. Rodrigo iniciou a sua fala cumprimentando os companheiros de Plenário, o público presente, ' 
em especial, o ex-Ver. Sidnei de Barros Magalhães, os intemautas e os ouvintes da Rádio Natureza 

, FM. A seguir, fez o seguinte pronunciamento: "Bom, este é o meu primeiro pronunciamento na 
' Tribuna durante o ano que já se iniciou e eu gostaria de ressaltar como continuarei me procedendo 
nesta Casa, o meu posicionamento aqui na Câmara Municipal. Inclusive já tive a oportunidade de . 
dialogar com o Executivo nesse sentido para deixar claro o meu posicionamento, que não será ! 

diferente daquele que eu já vinha adotando. Sou favorável que se aconteça nesta Casa uma oposição i 

sempre ideológica, uma oposição saudável. A oposição ideológica em sua natureza ela é saudável, i 

agora a oposição pessoal ela é burra porque quando eu levo para uma oposição pessoal vua , 
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. mesquinharia, vira picuinha e a cidade atrasa, o povo perde com isso, ninguém ganha, o Poder 
Legislativo fica amarrado porque em muitas de suas ações depende da execução do Poder 
Executivo. Então, a minha oposição ela pennanece ideológica para construção de um conhecimento , 
e para um consenso ou não, de repente na discussão ou no diálogo não se chega a um consenso, mas : 
sempre com equilíbrio e sempre com bom senso. Acho que essas são as palavras principais que eu ' 
procuro me pautar e que pude ter o privilégio de participar de uma gestão anterior, aqui nesta Casa 
que também se pautou pelo equilíbrio e pelo bom sendo. Eu não estou aqui para atender a interesses 
de minorias, a interesses de partidos ou especificamente de determinados agentes públicos. Eu estou 

. aqui para defender a população em seus interesses. E nessa defesa eu acredito que o mês de janeiro 
• tenha terminado para mim com saldo positivo porque em um mês foi possível ter alguns dos meus 
pedidos atendidos e alguns eu especifico, três que eu não consegui em quatro anos. Por isso eu 
classifico este início de mandato, este início de gestão com saldo positivo porque no mês de janeiro 
fui por duas vezes conversar com o Executivo, estou aberto sempre ao diálogo e tive três de meus 
Requerimentos atendidos. Um deles era a respeito do buraco que existia na Rua Comendador 

· Custódio, em frente à antiga bicicletaria do Roque, que segundo a Sra. Edilene, irmã do Sr. Roque, 
àquele buraco já estava para completar aniversário. E era um buraco interessante, ninguém via 
porque era um buraco no meio fio, não no meio da rua, não era um buraco que chamava a atenção, 

·. mas um buraquinho no meio fio que estava fazendo um estrago enorme lá no fundo porque com as 
chuvas constantes nesta época, infiltração, erosão, calçamento cede e a tragédia estava ali 
anunciada. Fui atendido porque fui pessoalmente conversar com a Prefeita sobre o assunto e depois 
fui conferi que haviam consertado. O outro pedido era sobre limpeza, um pedido que sempre está 
em pauta nesta Casa, pedido para cortar matos em terreno no Jardim Josefina, na Rua José Ribeiro 

. dos Santos Filho e também pelo atendimento referente ao meu pedido do bairro São José. Os 

. moradores do bairro São José lutam há vários anos para colocação de iluminação na Figueira, ali é 
uma rua praticamente às escuras. Essa iniciativa agora de colocar quatro pontos de iluminação ali ' 
gerou realmente uma satisfação muito grande dos moradores, pois a luz chegou para os moradores 
daquele local. A iluminação pública chegou e eu pude acompanhar o trabalho da empresa : 
contratada pela Prefeitura para realizar tal serviço. É importante registrar também que no bairro i 

Santa Isabel, na rua das casas coloridas foram colocadas quatorze novos pontos de iluminação. Era ' 
, uma briga antiga desta Casa de Leis, eu não falo por mim, mas falo pelos outros Vereadores · 
· também, pelo Ver. Heloizio que foi reeleito como eu, uma briga antiga para que aquele trecho de 
rua fosse iluminado. Aquela rua era uma escuridão só e a escuridão propicia a marginalidade, os 
crimes, mas graças a Deus quatorze novos pontes de iluminação foram colocados recentemente pela 

, Prefeitura. Outros pedidos ainda não foram atendidos, tem alguns sim que até a presente data não 
foram atendidos, mas eu tenho esperança que vão ser atendidos. Por exemplo, na Rua Minas Gerais, , 
atrás do bar Triangulo, quem passa por ali está passando no meio de uma selva e eu passo ali 
diariamente só para verificar se a limpeza já foi realizada e, infelizmente, até a presente data nada 
foi feito. O mato já tomou conta da calçada, ali tem um barranco, o barranco já está tomado pelo 
mato. Há pouco tempo tinha um morador de rua que estava tentando fazer uma cabana com bambus , 
e moradores de outros bairros estão levando lixo para a referida rua. Esse é um pedido que também · 

· não foi atendido. Iluminação nos corredores paralelos ao prédio onde funciona o SAMU e fiz o • 
referido pedido porque não está dificil iluminar aquela área uma vez que o prédio é da Prefeitura e 

, não precisa de braço de luz, precisa sim de boa vontade e da iniciativa do Poder Executivo em · 
querer resolver aquela situação. Eu recebi resposta do meu Requerimento que providências serão . 
tomadas, mas no oficio deixa claro que a Prefeitura não está vencendo trocar os holofotes devido à 
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: prática de vandalismo constante naquele local. Esse é um pedido entre outros que eu já protocolei 
; nesta Casa de Leis. Os pedidos têm chegado até mim por meio de um Gabinete Virtual que eu criei 
no facebook, sendo que uma vez por semana, toda sexta-feira, das 14 às 16 horas eu estou on line, 
como um canal direto da população com o Vereador, para facilitar a vida dos munícipes. É lógico · 

. que são muitos pedidos, preciso filtrar, os mais urgentes à gente apresenta Indicação ou · 
Requerimento, mas a medida do possível, todos são analisados. Quero deixar claro aos intemautas • 
que o Gabinete Virtual está dando resultado e eu continuarei trabalhando também dessa maneira. O 
mês de janeiro fechou com saldo positivo e estou bastante satisfeito com a repercussão dessa minha 
nova maneira de trabalhar. Eu nada mais sou que o intermediador da população com o Executivo, 
ou seja, a população faz o pedido e eu encaminho ao Executivo, cumprindo com o meu papel de 
representante do povo nesta Casa de Leis. A seguir, falou dos projetos de sua autoria apresentados 

· naquela Casa, dispondo sobre a indispensabilidade do Poder Executivo e também do Poder · 
' Legislativo solicitar cotação de preço primeiro no Município, no que se refere às compras que ; 
dispensam licitações. Eu tinha me atentado somente para o Poder Executivo e o Ver. Prof Doni me · 
atentou sobre o Poder Legislativo também. São medidas que vão favorecer tanto os comerciantes de • 
nossa cidade como também os órgãos públicos, pois com as compras realizadas na cidade, o . 
dinheiro fica na cidade, contribuindo assim com a economia do município, não apenas no aspecto 

·. econômico da melhor oferta, mas no de fomentação do mercado local. Os referidos projetos serão ': 
colocados em única votação naquela noite e desde já a6>radeço a Comissão de Justiça e Redação por : 
ter exarado parecer favorável pela aprovação das referidas proposituras e espero contar com o apoio , 
unànime do Plenário no momento da votação. O Ver. Rodrigo teceu outros comentários sobre o 
assunto e encerrou as suas palavras. Inscrito para falar, o Ver. Santana passou a Presidência ao : 
Vice-Presidente e iniciou a sua fala cumprimentando os companheiros de Plenário, o público : 
presente, em especial, o ex-Vereador Sidnei e o Sr. Mazzola, os intemautas e os ouvintes da Rádio • 
Natureza FM. A seguir, fez o seguinte pronunciamento: "Não poderia deixar de comentar que eu e o 
Ver. Heloizio estivemos na cidade de Marrnelópolis conversando com o Chefe do Executivo · 
daquela cidade, no dia 25 de janeiro próximo passado e foi colocado naquela oportunidade a 

. dificuldade enfrentada pelos moradores do bairro dos Marins. O referido Prefeito de pronto se 
colocou à disposição para ajudar no que fosse possível no tocante a maquinários e funcionários 
daquele município, acrescentando que a única dificuldade seria obter a autorização da nossa Prefeita 
para que os serviços pudessem ser iniciados de Marrnelópolis para Piquete, fazendo a recuperação , 

' daquela estrada. E pasmem, dias atrás saindo da Igreja, talvez não fosse o local ideal para se : 
conversar, mas aproveitando que encontrei com a Prefeita adiantei o assunto, já que no corre-corre ' 
eu não estava conseguindo falar com ela para conversar em seu Gabinete. E como eu já tinha : 
adiantado o assunto com o nosso Vice-Prefeito e ele se manifestou interesse em ajudar também, : 
achei melhor adiantar o assunto já que o Prefeito de Marrnelópolis se colocou à disposição para ' 
ajudar. A Prefeita simplesmente disse que não podia autorizar porque se tratava de estrada Estadual. 
Fiquei perplexo e indaguei se a estrada não era municipal e ela respondeu que não, que a estrada era • 
Estadual. Então, vou oficiar ao DER perguntando de quem era competente para autorizar aquela · 
benfeitoria, já que tanto a nossa cidade como a cidade de Marmelópolis seriam beneficiadas. Em 
parte, o Ver. Heloizio teceu pequeno comentário sobre o assunto e disse que ao ver daquele Edil a 
referida estrada era Vicinal e não Estadual, pois se chamava Estrada Vicinal José Rodrigues , 

. Ferreira. Mas Vereador, quem disse que a estrada era Estadual foi a Prefeita, então nós precisamos , 
tirar essa dúvida. Aproveitando a oportunidade, eu hoje estive na Rua José Serafim Machado e me 
deparei com um serviço meia boca que foi feito pela Prefeitura porque apenas uma parte da rua foi 
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limpa e, para a minha surpresa, fiquei sabendo que os moradores estavam pagando uma pessoa para· 
. limpar aquela rua. É brincadeira o que está acontecendo em nossa cidade, a nossa cidade está · 
virando uma selva. É mato para todo lado. Agora, a Prefeita questionou tanto antes de ser Prefeita e ' 
agora a cidade está igual, sujeira e mato para todo lado e quando a gente vai e questiona, alegam . 
que a Prefeitura não tem funcionário suficiente e nem recursos financeiros, mas como bem colocou ' 
o Presidente do Tribunal de Contas numa palestra que eu, o Ver. Rominho e a Ver" Maria Luiza ' 
participamos em São Paulo, os Prefeitos que foram reeleitos foram porque quiseram, eles já sabiam 
das condições da Prefeitura, não era novidade para ninguém. Então, não tinha motivo para se 
queixar disso ou daquilo. E, para a minha surpresa, eu fiz um contato pelo telefone com a 
Prefeitura, tentei contato com o Vice-Prefeito e não consegui, fui informado que o funcionário não 

· poderia me atender. Quero deixar bem claro que eu não estou na rua para dar ordem para os 
· funcionários da Prefeitura, só que é inadmissível, inadmissível, a gente ser cobrado na rua, pedir ' 
: contato e simplesmente nos ii,,'llorarem. Dias atrás eu estava na rua, fui cobrado, aí eu saí do local, ' 
me dirigi até o antigo Mercado, me deparei com o funcionário responsável pelo serviço e indaguei 

: dele o porquê ele não me atendeu e não foi ao local para ver o serviço e ele simplesmente me · 
• respondeu que achou que eu não estaria lá. Brincadeira. O referido funcionário é Secretário Adjunto ' 
· e a meu ver estava faltando respeito para com os Vereadores desta Casa. Nós estamos aqui para 
somar, jamais para dividir, mas estou bastante indignado com essa situação. A mesma coisa 

. também com relação ao PROERD em nossa cidade, a Prefeita não querer inserir uma aula do 
, PROERD por semana, 50 minutos de aula por dia, durante dois meses somente, ela não querer e 
· dizer que a Polícia Militar tinha que adequar às normas da cidade. O PROERD é um programa de 
' fundamental importância, a menina dos olhos da Polícia Militar e a Prefeita de nossa cidade 
• simplesmente ignorar, achar que a nossa cidade tem que ser diferente. O PROERD está inserido no 
quadro da Polícia Militar de todo o Brasil, não é só no Estado de São Paulo, mas só a nossa Prefeita 
que não aceita o PROERD nas escolas de nossa cidade. O Ver. Santana teceu outros comentários 

. sobre o assunto, tendo falado também sobre as festividades do Carnaval e disse esperar que o Poder 
Executivo tomasse as medidas de segurança cabíveis para garantir no Carnaval a tranquilidade e 
integridade fisica e moral dos foliões, daquelas pessoas que iriam trabalhar como os seguranças e os 
Policiais e de todos que estariam em nossa cidade por conta do referido evento. A seguir, comentou 
que naquele dia entrou em contato com o Assessor do seu Deputado Major Olímpio e lhe foi 
passado um contato de telefone de um Assessor em Brasília responsável pelas Emendas 
Parlamentares e dentro do possível estava se esforçando para conseguir a implantação do projeto 
Vídeo Monitoramente em nossa cidade Finalizando as suas palavras, disse esperar contar com o 
apoio do Plenário para a aprovação dos Requerimentos de sua autoria que seriam colocados em 
votação naquela noite e que a Prefeita olhasse com carinho as suas reivindicações. Inscrito para : 
falar, o Ver. Rominho iniciou a sua fala cumprimentando os companheiros de Plenário, o público · 
presente, os internautas e os ouvintes da Rádio Natureza FM. A seguir, fez o seguinte ' 
pronunciamento: "Quero falar aqui nesta Tribuna a respeito do Projeto de Lei Ordinária nº 02/17, 
datado de 03/02/17, de minha autoria e subscrito pelo Ver. Mário Celso de Santana, que institui no 
âmbito do município de Piquete o Passe Livre no Transporte Público Coletivo aos idosos a partir de 
60 anos e às pessoas com invalidez permanente incapacitadas para o trabalho, revoga a Lei 
Municipal nº 1.080/85 e dá outras providências, em tramitação nesta Casa de Leis. Atualmente a : 
Lei Municipal assegura o beneficio do passe livre aos idosos acima de 65 anos, no entanto, o 
Estatuto do Idoso traz em seu artigo 39, § 3º a norma que estabelece que "no caso das pessoas 
compreendidas na faixa etária entre 60 e 65 anos, ficará a critério da legislação local dispor sobre as 
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, condições para exercício da gratuidade nos meios de transportes previstos no caput deste artigo". , 
· Então, achou por bem, apresentar tal propositura estendendo a referida gratuidade também aos , 
· idosos acima de 60 anos e não só àqueles que estejam com mais de 65 anos. De igual modo, através · 
do referido projeto de lei, objetivasse também manter a gratuidade às pessoas com invalidez 
permanente incapacitante para o trabalho, tendo em vista que as pessoas que enfrentam deste . 
quadro estão impossibilitadas de buscar algwna renda para lhe pennitir wna vida com mais , 
dignidade. O Ver. Rominho teceu outros comentários sobre o assunto e disse esperar contar com o ! 

apoio unânime do Plenário para a aprovação daquele projeto de lei que era de &>rande importância i 

para a nossa municipalidade e, em seguida, encerrou as suas palavras. Inscrito para falar, o Ver. : 
• Claudinei iniciou a sua fala cumprimentando os companheiros de Plenário, o público presente, em • 
· especial, o ex-Ver. Sidnei de Barros Magalhães, os intemautas e os ouvintes da Rádio Natureza FM. 
A seguir, fez o seguinte pronunciamento: "Como eu já disse outras vezes aqui nesta Tribuna, 
durante a pauta do Expediente, fico ali na minha cadeira atento e, com o andamento dos trabalhos, · 

• passa um filme na minha cabeça. E fico me questionando, ou os Vereadores são muito exigentes e 
· pedem demais ou as Administrações são incompetentes mesmo. Porque são sempre as mesmas 
· coisas, sempre os mesmos pedidos, sempre os mesmos problemas e a gente não vê solução alguma. i 

Eu convido a todos para ver a piscina da Praça Duque de Caxias, é só chover um pouco mais forte i 

que a rua alaga e vira wna piscina. E o referido problema não é de agora não é de anos atrás, ': 
• Prefeito sai, Prefeito entra e ninguém faz nada. A água desce do morro do Gugu, mais a água de trás ' 
. do Recinto de Festas, passa por dentro do Clube Terrana, por dentro da Associação, sai também do : 
lado do Cinema, os bueiros não suportam tanta água e aí forma aquele piscinão na Praça Duque. 
São sempre os mesmos locais, os mesmos problemas e não é possível que na Prefeitura não tenha , 
um Setor de Engenharia eficiente para resolver aquele problema. Eu já estou vendo nós Vereadores ' 
em 2018 usando esta Tribuna para cobrar os mesmos pedidos que nós estamos fazendo aqui hoje: 
com relação as água pluviais no município. Eu fiz um pedido para resolver o problema de ·. 
alagamento no trecho da Avenida Tancredo Neves próximo a antiga Serraria do Japão porque a ' 
água que desce do morro da Vila Cristiana alaga tudo ali, inclusive as casas e todo ano são os · 
mesmos problemas, os mesmos transtornos. Agora eu pergunto, esses problemas vão continuar até , 
quando? Ou esses problemas fazem parte do patrimônio histórico de Piquete? Até quando nós ' 
vamos ficar aqui apresentando Indicações e Requerimentos solicitando os mesmos serviços? É 
lamentável, é desgastante porque a população pede, o Vereador indica e, infelizmente, nada é feito, 
não tem interesse e nem boa vontade de solucionar os problemas do município. É só dar wna volta , 
pela cidade no dia que estiver chovendo para constatar os problemas que eu estou falando, bueiros . 

' entupidos, água e barro que desce dos morros, água que alaga ruas, praça e avenida e, como já ' 
: disse, são os mesmos problemas sempre. É preciso prevenir para evitar a ocorrência de problemas , 
mais graves. Eu vou continuar cobrando, não tenho medo de cobrar, vou tentar fazer o pedido 
pessoalmente, se não conseguir faço indicação, se não atender venho aqui na Tribuna e desço a · 
lenha, porque a Prefeita não votou em mim, os meus eleitores é a população, então, é dessa maneira 
que eu vou agir. Como foi falado nesta Tribuna hoje, se ela sabia das dificuldades da Prefeitura . 
porque se candidatou a reeleição? Agora, a Prefeita sabia muito bem sobre a situação financeira da 
nossa Prefeitura, então, não tinha motivos para reclamar. Se ela não queria problemas, deixasse a : 
vaga para quem queria trabalhar pelo bem do nosso município porque, a meu ver, não custava nada ! 

atender certos pedidos. Agora, gostaria de perguntar para os Vereadores, talvez os novos não vão ' 
saber me responder, os Senhores Vereadores sabem me responder quantas Emendas do Governo • 
Federal a Prefeita conseguiu para a nossa cidade? Nenhuma. Nenhuma Emenda, então, é · 
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, lamentável, quatro anos já se foram e nenhuma Emenda do Governo Federal foi destinada a 
Piquete. As Emendas que vieram são Emendas do Governo Estadual, do Governo Federal não veio 
nenhuma. Como já disse anteriormente, vou tentar até o último dia do meu mandato, a liberação de · 
verba para o calçamento da Rua do bairro São José, é um compromisso de campanha que eu assumi 

, e vou me esforçar ao máximo para conseguir. E é dessa maneira que a Prefeita precisa trabalhar, ela · 
precisa cobrar das autoridades competentes recursos para a nossa cidade, já que o município não 
dispõe de recursos próprios para solucionar os problemas existentes. Agora, a Administração 
Municipal precisa entender que ela tem nove funcionários trabalhando de graça para ela porque o 
Vereador está nas ruas e é cobrado diariamente pela população, basta um pouco mais de boa 1 

: vontade do Poder Executivo para atender as nossas reivindicações. Que, por sinal, o que o Vereador' 
: pede é nada praticamente, uma capina de rua, desentupir um bueiro, desviar uma água que alaga a · 
praça e casas, uma troca de lâmpada, a colocação de um braço de luz, um conserto aqui outro ali, 
serviços básicos que deveriam ser realizados sem a cobrança desta Casa, deveriam ser serviços de 
rotina da Prefeitura. Mas, como o Vereador está aqui nesta Casa para ajudar e não para atrapalhar o 
trabalho do executivo Municipal, a gente apresenta as nossas proposituras, que nada mais são do · 
que os pedidos da população feitos pessoalmente aos Vereadores ou através da internet. Em aparte, 
o Ver. Santana disse que dias atrás foi cobrado por um munícipe de um determinado bairro que as : 
benfeitorias estavam sendo feitas apenas no centro da cidade e que os bairros estavam esquecidos, ' 
mas durante a campanha política tanto os candidatos a Vereador como a própria Prefeita, · 

, procuravam os bairros fazendo promessas para conseguir votos. Em aparte, a Ver' Malu disse que a 
rua da casa dela foi limpa no ano passado, quando ainda o Sr. João Pedro trabalhava na Prefeitura e 

, que não aguentava mais ver a sua rua suja e cheia de mato, pedir e não ser atendida, razão pela qual, 
. iria pagar uma pessoa para limpar, evitando assim desgaste com a atual Administração. Obrigado 
pelo aparte Ver' Malu. Com certeza nós vamos ouvir que as ruas estavam cheias de mato porque era 
época de chuva. Nós entendemos tudo isso, mas quando chegar a época da seca os serviços : 

. precisam ser realizados em toda a cidade para que no início do próximo ano, quando novamente : 
chegar a época das chuvas, tudo esteja limpinho, consertado, arrumado. A Prefeita é do mesmo ' 
partido do Vice-Governador do Estado, ela tem que correr atrás de recursos para a nossa cidade, 
pois sem recursos realmente as coisas ficam mais complicadas. Precisam unir forças, ninguém faz 
nada sozinho, quanto mais gente pedindo mais força a gente tem. O ano passado eu não era 
Vereador, mas fui com o meu carro até São Paulo particular de uma reunião juntamente com os 
Deputados Mareio Alvino e André do Prado com o Ministro do Transporte da época, Antonio , 
Carlos Rodrigues, solicitar o imediato conserto da ponte na BR 459, próximo a USP, em Lorena, , 
sendo que a mesma estava interditada e estava trazendo sérios transtornos para os moradores de ! 

· nossa cidade também. E, para a minha felicidade, eu pude participar da visita que o Ministro fez , 
naquela obra e naquela oportunidade foi anunciada a reforma dos 32 km da BR 459, onde iria · 
beneficiar o nosso município. Inclusive na época publiquei no meu facebook porque era uma obra 

· do Partido da República, do PR, do meu partido. Fiquei mais feliz ainda porque tal obra já foi 
iniciada e hoje, o novo Ministro do Transporte, Maurício Quintella Lessa, também é do PR. É dessa 

. maneira que precisamos trabalhar, não é só o Vereador que pode conseguir beneficios para a nossa 
·cidade, basta querer, ter boa vontade em querer ajudar, mesmo que depois o Executivo fale que foi 
: ele quem realizou a obra. O importante é trazer recursos para a nossa cidade. O Ver. Claudinei teceu 
outros comentários de interesse da nossa municipalidade e encerrou as suas palavras. Em seguida, o ' 
Sr. Presidente suspendeu a sessão por quinze minutos, findos os quais reabriu-a na pauta da Ordem : 
do Dia. Decorrido o tempo regimental, o Sr. Presidente reabriu a sessão e pediu a Sr'. 1 ª Secretária 
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·que fizesse a leitura dos documentos constantes daquela pauta, a saber: \)Parecer nº 03/17, datado 
de 02/02/17, da Comissão de Justiça e Redação, favorável pela aprovação do Projeto de Lei 
Ordinária CM nº 01/17, de autoria do Ver. Rodrigo Nunes Godoy, dispondo sobre a 
indispensabilidade do Poder Executivo solicitar cotação de preço primeiro no Município, no que se 
refere às compras que dispensam licitações. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a . 
referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por 

. unanimidade. 2) Parecer nº 04/\ 7, datado de 02/02/17, da Comissão de Justiça e Redação, favorável 
: pela aprovação do Projeto de Resolução nº 01/17, de autoria do Ver. Rodrigo Nunes Godoy, 
dispondo sobre a indispensabilidade do Poder Legislativo solicitar cotação de preço primeiro no 
Município, no que se refere ás compras que dispensam licitações. 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 16/17, de 02/02/17, do Ver. Santana, para que seja' 
oficiado a Prefeita Municipal de Piquete, pedindo-lhe que informe a este Vereador se existe 
confeccionado ou em vias de ser confeccionado pela Administração Municipal algum projeto que 
tenha por objeto a construção de ciclovia e calçadas para pedestres, com respectiva iluminação, no 
curso da Avenida Tancredo Neves. E que seja informado qual metragem linear da referida avenida. 
Corno 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 17/17, de 02102117, 
do Ver. Santana, para que seja oficiado a Prefeita Municipal de Piquete, pedindo-lhe que informe a 

• este Vereador quais servidores da Unidade Básica de Saúde recebem alimentação (rnarmitex). Caso . 
não seja fornecido para todos os servidores lotados naquela repartição, que sejam esclarecidos quais • 

' os critérios adotados para este fornecimento e o custo mensal desta despesa. Corno 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 18/17, de 02/02/17, do Ver. Santana, ' 
, para que seja oficiado a Prefeita Municipal de Piquete, pedindo-lhe que informe a este Vereador em 
, qual local estão realizadas as festividades carnavalescas (Recinto de Festas ou Avenida), se foi 
realizado um estudo prévio com relação aos riscos para a segurança das pessoas que participarão 
deste evento e quais são as medidas de segurança que serão adotadas pela Administração para 
garantir a tranquilidade e integridade tisica e moral dos foliões que estarão se divertindo no local. 
Corno 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 19/17, de 02/02117, . 

. do Ver. Santana, para que seja oficiado a Prefeita Municipal de Piquete, pedindo-lhe que informe a 
'este Vereador o valor da remuneração paga pela Prefeitura Municipal de Piquete aos servidores 
• lotados na área da saúde e aqueles profissionais contratados pela ONG-Pró Vida, que recebe recurso 
público, para o desempenho das mesmas funções. Corno 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 20/17, de 02/02/17, do Ver. Heloizio, para que seja oficiado a . 
Prefeita Municipal de Piquete, pedindo-lhe que informe a este Vereador se já foi regulamentado por 
este Poder Executivo o Regulamento Municipal do Transporte Escolar, encaminhando-se ao 
Vereador a cópia do respectivo decreto regulamentador, bem corno do referido regulamento. Como 
não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única 
votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 8) Moção nº 09/2017, de 27/01/2017, do Ver. 
Claudinei, para que seja oficiado ao Escrivão de Polícia da cidade de Aparecida-SP, Sr. Ednaldo 
dos Santos e familiares, apresentando-lhes Moção de Pesar deste Legislativo, pelo falecimento de • 
sua genitora Cãndida Ribeiro. Corno não houvesse quem desejasse falar sobre a referida 
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. propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 9) 
Moção nº 10/2017, de 27/01/2017, do Ver. Claudinei, para que seja oficiado ao Sr. Sandro Luiz 

, Alves e familiares, apresentando-lhes Moção de Pesar deste Legislativo, pelo falecimento de sua 
· genitora Maria Helena de Medeiros Alves. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a 
referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por · 
unanimidade. 10) Moção nº 11/2017, de 31/01/2017, do Ver. Prof. Doni, para que seja oficiado a 
Diretoria do Oratório São Domingos Sávio, apresentando-lhes Moção de Aplausos deste 
Legislativo, pela excelente FAISLÀNDIA realizada em 2017 atendendo a vários jovens e 
adolescentes desta cidade. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a 

. mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 11) Moção nº 
· 12/2017, de 31/01/2017, do Ver. Prof. Doni, para que seja oficiado a Diretoria do Oratório São 
. Domingos Sávio, apresentando-lhes Moção de Aplausos deste Legislativo, pela excelente · 
'FAISLÀNDJA realizada em 2017 atendendo a vários jovens e adolescentes desta cidade. 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 13/2017, de l 1/01/2017, do Ver. Santana,: 
para que seja oficiado ao Sr. João Batista Cavalheiro, apresentando-lhe Moção de Aplausos deste · 
legislativo, pelo reconhecido trabalho desenvolvido por sua pessoa, de maneira cuidadosa e zelosa, 
um exemplo a ser seguido pelos demais funcionários públicos de 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. 13) Moção nº 14/2017, de 03/02/2017, do Ver. 
Rominho, para que seja oficiado ao Sr. Geraldo de Souza Félix, apresentando-lhe Moção de 

' Aplausos deste legislativo, pelo trabalho realizado no atendimento aos municípios de Piquete, 
. recebendo-os sempre com muito carinho e educação em seus trinta e um anos como servidor 
• público municipal, no setor de tributos. 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 15/2017, de 23/01/2017, do Ver. Junhõ, para que seja oficiado a Sra. Aparecida Ribeiro 
Felizardo, apresentando-lhe Moção de Aplausos deste Legislativo, pela realização da belíssima . 
Festa Folia de Reis, realizada no dia 21/01/17, no Jardim Santa Isabel, resgatando a cultura e· 
tradição de nossa cidade. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a : 

• mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 15) Moção nº · 
16/2017, de 03/02/2017, do Ver. Junhõ, para que seja oficiado a Sra. Ana Claudia dos Santos 
Rodrigues, apresentando-lhe Moção de Aplausos deste Legislativo, pela dedicação e carinho com · 
que atende os munícipes na recepção da Unidade Básica de Saúde. Como não houvesse quem 
desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo . 
Plenário por unanimidade. A seguir, o Sr. Presidente lembrou que a Sessão Solene do "Aluno Nota ; 
10'", seria dia 17 de fevereiro de 2017, ás dezenove horas, no Salão de Atividades "Prefeito Luiz 
Vieira Soares". Em seguida, em atenção ao contido no oficio encaminhado pelo Poder Executivo, 1 

comunicou que as Audiências Públicas do 3º Quadrimestre da LRF e do 3º Quadrimestre da Saúde, ' 
seriam realizadas no próximo dia 15 de fevereiro, a primeira ás 09h00min e a seb'Unda ás 9h30min, : 
naquela Casa de Leis, acrescentando que todos estavam convidados. 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, 06 de fevereiro de 2016. Centésimo nonagésimo terceiro ( 193º) ano da 
Independência, centésimo vigésimo sexto ( 126º) ano da República e centésimo vigésimo quinto 
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· (125º) ano da Emancipação Político-Administrativa de Piquete.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. - . 
. -.-.~~-.~-.-.~~~-.-.~--~-.-.-.~--~--~-.-.-.-.~~-.~-.-.~--~-.~~~--~-.~~-.-.~-.~-.-.-.-.~--~~-.~-.-.~-.~-.-
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VER MÁRIO CELSO ANA (SANTANA) 

\Lt\._ ~-· )L ~~_J-
VER R~~ KAZIMIERZ ~b~z~ZYNSKI (ROMINHO) 

VER MARIA LU~RA NETA RIBEIRO (MALU) 

VER.~RO 

VER. CLAUD 

li . /{.~ 
VER. JO QUIM ALVES DA SILVA JÚNIOR (JUNHÔ) 

---:::, 
VER JOSÉ LOIZIO DA SILVA (HELOIZIO DOS MARINS) 
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