
" CAMARA MUNICIPAL DE PIQUETE 
Ata da 6'1 Sessão ORDINÁRIA Reafizada em 15/04/2019 

I A~A DA S~XTA (6a) SESSÃO ORDINÁRIA DO"TERCEIRO (3°) ANO LEGISLATIVO DA 

I 
DECIMA SETIMA (17a) LEGISLATURA DA CAMARA MUNICIPAL DE PIQUETE. Aos . 
qui·nze ( 15) dias do mês de abril do ano do naseiment0· de Nosso Senh0r Jesus Cristo-, de dois- mil e j 
dezenove (2019), as dezenove (19) horas, realizou-se a sessão acima anunciada. O Senhor Ver. 

! Mário Celso de Santana, DD. Presidente da Câmara Municipal de Piquete, constatando pelo livro de 

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

I do tàlecimento do policial civil Valtemir Espíndola, bem como da genitora do nosso companheiro li 

Ferreira Filho da Rádio Natureza, em respeito a esses dois falecimentos, peço aos pares, bem como 
ao público presente que permaneçamos em pé em um minuto d~ silêncio". Decorrido este tempo, o 1

1 senhor Presidente solicitou a senhora Secretária que fizesse a leitura dos documentos constantes do 

i Expediente, os quais foram os· seguintes-: 1) Of. GAB n° 112/19, de autoria do Executivo Municipal, ! 
que encaminha novo cálculo de impacto financeiro relativo ao Projeto de Lei Complementar n° I 
04/19 (Juntar ao PLC no 04119); 2) Of. GAB no 113/19, de autoria do Executivo Municipal, que 
encaminha novo cálculo de impacto financeiro relativo ao Projeto de Lei Complementar n° 03/19 
(Juntar ao PLC n° 03/19); 3) Of GAB n° 114119, de autoria do Executivo Municipal, novo cálculo 

de impacto financeiro relativo ao Projeto de Lei Complementar n° 05/19 (Juntar ao PLC n° 05/19); 

4) Of GAB n° 115/19, de autoria do Executivo Municipal, respondendo ao Requerimento no 16119, I 
I de autoria do Ver. Heloizio dos Marins (Arquivar); 5) Of GAB n° 116/19, de autoria do Executivo . 
• Municipal, respondendo ao Requerimento n° 13/19, de autoria do Ver. Heloizio dos Marins ., 

I (Arquivar): 6) Of GAB no 117/19, de autoria do Executivo Municipal, respondendo ao 
I Requerimento n° 15/19, de autoria do Ver. Heloízío dos Marins (Arquivar); 6) Of. GAB n° 118/19, 

I 
de autoria do Executivo Municipal, respondendo à Indicação n° 09/19, de autoria do Ver. Heloizio 

I 
dos Marins (Arquivar); 7) Of GAB n° 119/19, de autoria do Executivo Municipal, respondendo à I 
Indicação no 08/19, de autoria do Ver. Heloizio dos Marins (Arquivar); 8) Of. GAB no 120119, de 

I 
I autoria do Executivo Municipal, respondendo à Indicação n° 10/19, de autoria do Ver. Heloizio dos 1 

J 

I. Marins (Arquivar); 9) Of GAB n° 121119, de autoria do Executivo Municipal, respondendo ao 

1 Requerimento n° 014119, de autoria do Ver. Heloizio dos Marins (Arquivar); 10) Parecer n° 03/19, 
I da Comissão de Justiça e Redação, desfavorável ao Projeto de Lei Complementar n° 02/19, datado I 
! de 14/03/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação da ouvidoria \ 

1

1 
do m_unicípio d~ Piquete e dá outras pr~vid~nci~s (Para~ ordem do ~ia); 11) P~recer n° 03/19, da 
Comtssão de Fmanças, Orçamento e Ftscahzaçao, favoravel ao ProJeto de Let Complementar n° 

02/19, datado de 14/03/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação 

da ouvidoria do município de Piquete e dá outras providências (Para a ordem do dia); 12) 
Requerimento n° 28119, de autoria da Vefl. Malu (Para a ordem do dia); 13) Requerimento no 29/19, 
de autoria do Ver. Santana (Para a ordem do dia); 14) Requerimento n° 30/19, de autoria do Ver. 

Santana (Para a ordem do dia)~ 15) Requerimento n° 31119, de autoria do Ver. Santana (Para a 

I 
ordem do dia); 16) Requerimento n° 32/19, de autoria do Ver. Santana (Para a ordem do dia); 17) 

I Requerimento n' 33119, de autoria do Ver. Rodrig

1

o Nunes (Para a ordem do dia); 18) Requerimento 

1 

I 
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l no 34119, de autoria do Ver. Rodrigo Nunes (Para a ordem do dia)~ 18) Indicação n° 16/19, de I 
J autoria da Vefl. Malu, sobre a necessidade de fazer reparos no ponto de ônibus localizado na Av. J 
j Major Carlos Ribeiro, próximo a Barbearia do Sr. Jarbas (À consideração da Sra. Prefeita); 19) 1 

I Indicação n° 17/19, de autoria da Vefl. Ma:lu, sobre a necessidade de limpéza é reparos na Praça 
1 Monte Castelo e nos aparelhos da Academia ao ar livre que está situada na praça (A consideração 
I 

j da Sra. Prefeita); 20) Indicação no 18119, de autoria da Ver. Malu, sobre a necessidade urgente de I 

I reparos dos buracos situados na Rua 1° de Maio (À consideração da Sra. Prefeita): 21) Indicação ll0 
I' 

1

1

19119, de autoria do Ver. Santana, sobre a necessidade de serem imediatamente adotadas as 

providências para que seja realizada a devida , manutenção no telhado da quadra coberta I 
poliesportiva localizada no Bairro Vila Esperança (A consideração da Sra. Prefeita); 22) Indicação I 
no 20/19, de autoria do Ver. Santana, sobre a necessidade de serem adotadas providências no 
sentido que seja realizada a devida manutenção e limpeza do mato que encontra-se crescendo em I 

, ' I 

1

1 suá totatídàde nás proxiini:dades da Câmara Municipal (A éonsidetação dá Sra. Prefeita); 23) I 
Indicação n° 21/19, de autoria do Ver. Junhô, sobre a necessidade urgente de retirar dois montes e I 

I entulho na Rua Joaquim Bernardino, próximo ao antigo bar da Coló (À consideração da Sra. 
I Prefeita); 24) Indicação n° 22/19, de autoria do Ver. Heloizio dos Marins, sobre a necessidade de 

! roçar as margens do asfalto desde a Tiro lesa Garganta do Dragão, até a fazendo do senhor Petrônio, 1 

j bem como mandar retirar a terra que se desprendeu do barranco e está obstruindo a estrada (À 1 

1 consideração da Sra. Prefeita); 25) Indicação n° 23/19, de autoria do Ver. Heloizio dos Marins, I 
I sobre a necessidade de serem colocados 8 braços de luz na estrada do Benfica (À consideração da I 
1 Sra. Prefeita); 26) Moção no 10/19, de autoria do Ver. Junhô (Para a ordem do dia). Dando I 
i continuidade· a:os trabalhos o senhot Presidente disse: "Passamos agora pará o segundo tlí'ontento da 
I 
I sessão onde a palavra estará franqueada aos Vereadores inscritos para o uso da Tribuna. Peço a 
1

1

· senhora Secretária que fàça a chamada então dos senhores Vereadores". Inscrito para falar o Ver. I 
, Santana cumprimentou a Presidência, senhora Vereadora, demais Vereadores, ouvintes da Rádio 

1

1 

j Natureza, internautas, público presente, na pessoa dos ex-vereadores João Roberto Pereira, João 
I Inácio e Sebastião de Paula, cumprimentou a todos e iniciou suas palavras dizendo: "Primeiramente I 
I eu quero me dirigir aos familiares do policial civil Valtemir Espíndola, bem como a família do 1 

nosso companheiro Ferreira Filho e estender a eles os meus sinceros sentimentos pelo passamento I 
que ambas as famílias estão sofrendo nesse momento, é duro e é lamentável. Eu não poderia deixar j 

i de citar esse n'lotnent6 tão desagradável aqui na nossa Tribuna. Aproveitar tamb"él11 a oporturridade 1 
I ' 
1

1 

para parabenizar Vossa Excelência senhor Presidente pelos trabalhos árduos, dolorosos e também I 
. pelo empenho que não somente o senhor executou, mas também todas as pessoas que I 
I compareceram, equipes do COE de São Paulo, do Águia, Bombeiros, voluntários do nosso I 
i município, a Defesa Civil de Guaratinguetá, também deixo aqui o meu muito obrigado em nome do i 
I Poder Legislativo. Foi um trabalho árduo no qual eu tenho certeza que vocês buscaram fazer com 

1 

I que o corpo do policial Valtemir fosse localizado ainda com vida, porém, infelizmente não 

J obtiveram esse êxito. Meus parabéns, espero poder na próxima sessão apresentar aqui uma moção 

I de aplausos a ~odos que se empenharam, se dedicaram da ,melhor maneira possível, não. faz~ndo I 
J nenhmn chamrinho, nenhum corpo mole e puderam estar la fazendo o seu melhor, acredito russo. I 
. 2 I 
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Eu aproveito para me dirigir à população do município e esclarecer ao público aqui presente a I 
satisfação que hoje tenho em poder recebê-los na nossa Casa Legislativa novamente, depois dessa I 
reforma tão comentada, que muitos me criticaram, muitos acharam que não haveria necessidade da i 

1 refomia, pegaram o embalo, mas, eu preciso sim esclarecer~ hoje', hoje ainda não é o móm:ento, m:as 
podem ter certeza, nós da Mesa Diretora iremos marcar uma data pra inauguração. E quero me 
dirigir a todos, porque a Casa do Poder Legislativo estará sempre aberta pra recebê-los. Aqui é a 

casa do povo. Essa reforma que aqui foi realizada foi com lisura, com transparência. Aqui não j 

houve desvio de dinheiro não. Aqui foi economia que os pares aqui presentes também colaboraram, 1 

para que essa obra fosse realizada. Eu tenho certeza que depois todos terão a oportunidade de j 

adentrar as dependências da Casa e vão constatar a melhoria que foi realizada. Como disse na 
sessão anterior, o Tribunal de Contas, ele está nos visitando, encontra-se na Prefeitura Municipal, 
talvez essa semana venha até a Câmara, não tenho nada a esconder, aproveito inclusive pra citar 
Vossa Excelênéla Ver. Guilhetrile, o senho( está ténflÍnaildó a sua faculdade de Engenharia, então l 
senhor sabe perfeitamente o que eu vou falar aqui. Na nossa Casa não tinha uma estrutura na lateral, \ 
somente essa coluna central sustentando todo o prédio. A Câmara inteira estava com trinca, com 
rachaduras, com infiltrações. A parte elétrica estava entrando em colapso, em curto circuito. Estarei 
apresentando no ato da nossa inauguração as fotos que aqui foram tiradas. Essa obra que foi 
realizada como já disse anteriormente, não é pra nós, isso aqui foi constatado que ia cair a qualquer I 
momento, havendo a necessidade aqui da colocação de 16 colunas de ferro, está aqui pra todo I 

1 
mundo ver. Hoje está tudo pintado. Nós já apresentamos a nossa defesa, porque alguém de forma I 

I maldosa apresentou uma denúncia junto ao Ministério Público do Estado de São Paulo, mas está lá, I 
está lá a defesa pronta com todas as provas cabíveis e necessárias, as quais eles cobraram, exigiram 
em virtude da denúncia, porém, está aqui. Se o Ministério Público achar por bem e necessário que 
se quebre o chão pra ver a profundidade de sapatas que foram feitas aqui com profundidade de 
quase dois metros de fundura, então tá aí. Aqui graças a Deus nós não temos nada a esconder de 

, ninguém. Quando fui eleito para aqui representá-los eu, durante o meu juramento eu pedi a Deus 
que me desse sabedoria, iluminasse meu caminho pra que eu pudesse representá~los da melhor 
maneira possível e buscasse fazer algo pelo nosso município. Eu fui abençoado porque eu aprendi, 
não somente a legislar, mas também administrar. Eu, contei com o apoio de todos os pares, essa 

I economia foi feita, só que é ~jogo político. E ~~ c.omecei a observar e vi que em virtude das minhas 
1 emendas que foram encaminhadas ao munrcipro, houve um pouco caso por parte do Poder 
Executivo, fazendo com que as emendas não fossem recebidas, faltando documentações, cito a 
reforma e amplíação com a ciclovia e a iluminação da Tancredo Neves, aquilo ali ficou pra trás, I 
perdemos. Cito o videomonitoramento que foi alvo da minha campanha e ambas as emendas 

1 encaminhadas ao município através do nosso hoje Senador da República Major Olímpio e 
infelizmente a Prefeita Municipal não quis aceitar. E um absurdo foi à resposta que ela deu pra 
recusa do videomonitoramento. Que ela havia feito contato com a Polícia Militar da região, eu 

, então diante do que foi transmitido pra mim através de oficio, fiz contato com o Coronel, indaguei 
I dele e ele me disse que de jeito nenhum. Ele não foi consultado e ele não havia orientado que 
I Piquete não necessitava. Por isso ela achou por bem recusar, ou seja, não encaminhou a 
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documentação necessária e o município mais uma vez perdeu. Será que ela não tem consciência j 

s~nl_lor Pre~idente da d:tàsagem que. ~e ~ncontra o ef~tivo da _Polícia Militar, ~~~ co~o d~ Polícia I 
Civll? Sera que ela nao tem consc1encm que em virtude disso nosso mumc1p10 nao dtspõe da 1 

Delegacia da Polícia Civil pra atender a população? Quando ocorrem situações aqui graves, que I 
nossas equ~pes d~ Polícia Militar no período ~oturn~ têm_ qu~ _se deslocar pra Lor~na, fica aqu! I 
desguarnecido, nos estamos aqm sem nada. Sera que Isso nao dm na cabeça dela? Ate quando? Ate 

,.. I 
quando vamos viver essa situação? Até quando vamos viver enganando o povo? o Prefeita, vamos 

I parar com isso. A senhora tá no final do mandato. Não tem necessidade disso. Não fica 
encaminhando documento pra Câmara Municipal de maneira esdrúxula. De que forma que a 
senhora quer que a aqui a gente venha defendê-la? Não tem jeito! Não tem cabimento uma coisa 
dessas. Animais peçonhentos. A cidade está um lixo! É mato pra tudo quanto é lado. Nós 
terminamos a reforma, aqui o lado da Câmara, olha o outro lado ali, está visível, é público e notório. J 

O niato está tomando contá. Como que eu vou vir na Tribuna pra defendê-la? Não tem jeito. 1

1 Cobras? Cobras e lagartos. Que vergonha! Eu recebi essa semana senhoras e senhores uma . 
mensagem na qual uma pessoa se encontrava na porta do Fórum, do nosso Fórum local ali, tá 
parecendo uma mata atlântica. A pessoa aguardando adentrar o Fórum pra participar de uma 
audiência, saiu uma jararaca lá Ver. Heloizio. Agora resta saber se a jararaca foi convocada também ; 
pra participar, porque não é possível! Não é possível! Vai culpar quem? A nobre Magistrada? A 

, nobre Promotora com seu assistente? Os funcionários do Fórum? A responsabilidade é deles? De 
I manter limpo lá também? Então senhora Prefeita já passou da hora da senhora tomar vergonha na 
1 cara. Eu estou cansado, estou cansado de vir à Tribuna e falar isso. Que a senhora tome um I 
· pouquinho de vergonha e faça o mínimo que lhe cabe. Não adianta as pessoas que a defendem 
começarem a querer comentar a respeito da minha fala porque isso não vai fazer com que eu mude 
meu pensamento em hipótese alguma. Basta ela ter um pouquinho de dignidade, de respeito com o 
I povo e principalmente com os mais carentes, é o que falta nela. Um pouquinho de humildade, de 

1 saber tratar a população, por quê? A população que nos elegeu pura e simplesmente são nossos 
patrões. Nossos somos empregados do povo. Nós temos que buscar representá-los da melhor I 
maneira possível. E o nosso Poder Legislativo está aqui para fiscalizar, legislar e fiscalizar o Poder I 
Executivo. Se ela tá alegando que não tem dinheiro, meu, tchau, vai embora. Não justifica. Não foi 

1 

o povo que pegou ela do meio da sociedade e colocou lá. Ela colocou o nome dela em evidência pra 
J ser votado, assim com nós concorremos à eleição. Então vamos parar com esse processinho de 1 

enganação. Tem um funcionário na própria Prefeitura, eu sempre vejo umas postagens dele, alguns 1 

comentários, que a Câmara Municipal não faz nada pra aumentar e melhorar o salário do 
funcionário municipal. To falando mal dele não. Mas eu gostaria somente que ele entendesse que 
compete ao Poder Executivo olhar para o funcionalismo público com mais carinho, com mais 
decência, tratar bem aqueles que fazem com que a administração dela possa ser coroada de êxito. 
Agora só falta ela dizer que a culpada da situação que está no nosso município são os nossos 
funcionários. Então tá aqui Prefeita. Lavrinhas, município menor que o nosso, o Prefeito de lá 

1 

concedeu um reajuste no vale alimentação dos servidores municipais, baseado na Lei 1478, isso 
desde 2017, gente. Por que o nosso município tem que ser diferente? Por que o funcionário público 

4 
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I 
municipal tem que ser escorraçado, tem que ser judiado, pelo amor de Deus, não custa. Lá, teve um I 
reajuste de aproximadamente 37%, chegando esse vale alimentação a R$ 150,00. É coisa mínima. , 

j Custa essa _Prefeita tomar_ vergonha na ~ara~ olhar com carinho os funcion~rios dela? ~enhores, ,. 
1 exemplo disso que acabei de falar. Está aqu1. Uma resposta que ela encammhou atráves do Of. 

1 G~ ,no 11~/19 e_ já foi lido pela senhora Sec~e~~a. Uma resposta ao Ver. Heloizio. 'Informamos I 
j que Ja providenciamos a passagem pelo mumctpto do carro da fumaça desde o fim de fevereiro. 

1! I~formamos ainda que to_do~ os cuidados necessários para conter a_ den~ue por parte do município I 
vem sendo tomados rotineiramente, talvez por essa razão a eptdetma não nos alcançou'. Ah 1 

Prefeita! Tá querendo enganar quem? Vereador, isso aqui não tem cabimento. Isso aqui é 1 

vergonhoso. Eu estive essa semana lá no hospital. O que tinha de gente lá, então já que os senhores 
não sabem, eu vou deixar escancarado aqui e também pra população. Quem tava lá viu. Eu deixei 1 

! meu prato de comida na minha casa e fui atender. Chegando lá pessoas se ardendo em febre, todas / 

I 
éorri sü'itortía de dengue, sélliíotes, tómandó uriía canseira de duas horas e meia, três horas pra então : 
passar pela triagem. Aí eu to sendo maldoso? Aí eu não presto? Por que eu estou fiscalizando? Pedi 
a presença do Secretário, ele compareceu, a gente conversou, eu exigi dele, porque isso está 
documentado. A pessoa que me encaminhou a mensagem me apresentou também um documento 

1 que foi feito por escrito, e o iluminado de lá ainda carimbou e assinou. ótimo! Saí dali, fui a I 

I 
Delegacia de Polícia e registrei. Sou testemunha dele e vamos ao Ministério Público. Que pouca I 
vergonha. Mais descarada ainda é essa resposta Vereador. Querer empurrar goela abaixo no senhor 

j que o nosso município não tá, senhor Presidente só mais um minuto pra concluir, por gentileza, que I 
j o nosso município não está contaminado, não está alastrada a dengue. Diante disso, eu liguei pra j 

1 Prefeita, tomei uma canseira, pra ela me atender. Quando indagada a respeito da situação, ela pura e 
I simplesmente começou a me maltratar por telefone, aí a gente acabou se desentendendo mais uma 
vez, só que ela não aceita, falta a ela humildade. Prefeita, acorda! Você está no final do mandato. 
Pra que vai ficar enganando o povo? Agora como? Como que eu vou vir pra esta Casa e defender 

1 
uma porcaria, uma péssima administração, de altíssima incompetência, que é essa que está alastrada 

I no nosso município. Meu muito obrigado senhor Presidente". Inscrito para falar o Vereador I 
, Claudinei cumprimentou a Presidência, senhora Vereadora, demais Vereadores, em nome do ex- I 
vereador Claudinei de Barros Magalhães cumprimentou o público presente, internautas e ouvintes 

1 
da Rádio Natureza FM e iniciou seu pronunciamento da seguinte forma: "Quero iniciar aqui as 

i minhas palavras fazendo a leitura de um texto que vem, que tem muito a ver com o que eu vou falar j 

I nessa tribuna hoje: 'Somos de vidro, também de pedra, água e areia. Viajantes do tempo. O 
I remetente e o destinatário. Tudo que jogamos contra o vento vem ao nosso encontro. Somos o I 
1 próprio reflexo que vemos no espelho e além dele. Somos a vida e a morte. O tudo e também o 
· nada. Somos idealizadores. Sonhadores. Propagadores. Feitos de inocência num mundo de regras. 
Maldosos ou bondosos - no tempo exato. Ora oferecemos riscos, ora somos a mais perfeita das I 
ternuras. O ponto de encontro está em cada um de nós. Encontrar-se é o desafio. Entender-se 
sagrado é o caminho. Enxergar além de, é o que falta. Permitir-se acolher o irmão e entender que 

I 

I ele é tão frágil e tão forte como nós é a meta. Que ninguém é melhor do que ninguém. No final das 
I contas somos pó. Nem sempre intactos. Nem sempre puros. O importante é buscar, olhar para 

I s 

I 
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I 
dentro de si e observar que o mundo é benção, que somos filhos da Graça - temos a divindade I 

I 

?en~ro .de nós. S.ejamos gratos.às pe.sso~s que nos ~roporcion~m felicidade, são elas os adorá.veis I 
Jardmetros que nos fazem flonr a alma. (São Tomas de Aqumo). Desde a sexta-feua da semana 1 

1 retrasadà quando tomei conhecimento que o nosso amigo Valtemir, conhecido como Tirtho, estava 
I perdido na mata, a gente iniciou os trabalhos de tentar resgatá-lo. Posso dizer pros senhores que 
1 esse momento de ajuda humanitária, de polícia, é importante, cada um naquilo que pode fazer. Eu I 

não sou hipócrita aqui ao ponto de chegar e dizer que eu fui lá entrei na mata e me embrenhei em 
procura dele. Não fiz isso porque eu sei que só vou atrapalhar quem tem capacidade pra isso. Mas, 

todos os dias de sexta-feira que ele ligou pros bombeiros e disse que ele estava perdido na mata, eu I 
subi pra São Francisco de manhã e voltava à noite, até ontem, ou melhor, até sábado. Ontem eu não 
subi pra São Francisco, mas fiquei aqui porque se montou um outro ponto de comando no Benfica. 
E na primeira subida da parte de baixo, com destino a parte mais alta, os familiares e alguns 

I 
voluntários encontraram, alguns pertences do Tii:iho e logo à frente encontraram, infelizmente, o \ 
nosso amigo sem vida. E dificil pra toda aquela equipe que estava ali que queria encontrá-lo com 
vida. Essa é a nossa meta. Essa é a meta de quem está embrenhando na mata pra tentar localizá-lo. 
Mas, infelizmente, nem tudo é da forma que a gente quer. É triste, é triste. Mas pelo menos a 
família consegue se despedir dele hoje que está sendo o velório, aqui no município, no velório 
municipal e o sepultamento segundo a família é amanhã, às nove horas da manhã. Esteve lá, Policia 
Civil, Bombeiros, COE, BAEP, canil, voluntários, a família todo o dia entrando, voluntários que, o 
Rubens que mora lá na usina do sanatório, no sanatório, nas ruínas do sanatório, todo o dia. 

1 Interessante que a gente vê certas coisas nesse momento que a gente admira a capacidade da pessoa. 
I Ele entrando descalço, enquanto as detn:áis pessoas todas de botina, de boot, de equipamento, não 1 

1 sei o que, e ele simplesmente, com a calça normal dele do dia a dia, de chinelo de dedo ou descalço, 1 

I 
porque a bota pode machucar o pé dele. Vai entender. Conhece aquilo tudo. Todo o dia saia cedo, I 
voltava à tarde, nada. Voluntários do Corpo de Bombeiro, ou melhor, da Defesa Civil de I 

I Guaratínguetá, veio uma equipe pra cá sem conhecer a mata. Pegaram as coordenadas, são 8 1 

I pessoas, entraram na mata, pernoitaram na mata, pra tenninar o destino até aqui embaixo. Então foi 1 

um esforço geral. Tenho que também agradecer através do Juliano, que hoje está trabalhando na I 
Prefeitura, pelo apoio dado, com o deslocamento às vezes de voluntário, até mesmo hoje, pra gente \ 

I 
subir até o Benfica, com veículo da Prefeitura, pra dar esse apoio e tentar trazer o corpo do Tinho I 
pra ser encaminhado ao IML pra que a família possa vela-lo. Então eu só tenho a agradecer. Se eu 1 

começar citar nomes, eu vou ser injusto porque eu vou acabar esquecendo alguém. Mas, tem um / 
I 

colega da cidade de Lorena, investigador Márcio, desde segunda-feira, ele subiu não retomou mais, I 
I ele voltou hoje. Ele ficou no acampamento que foi montado pelo Exército de segunda-feira passada \ 
1 até hoje depois do almoço a hora que ele foi resgatado de lá, dormindo algumas vezes na barraca 1 

i sozinho. Se os senhores quiseram eu mostro a situação que teve que ficar lá. A vontade dele ajudar, I 
I o empenho dele. Às vezes a pessoa fala, 'ah, mas ficou só lá?', mas quem quer ficar lá em cima 
! sozinho? E diga-se de passagem, quando a gente montou acampamento, pra quem conhece, é a cruz 
J de ferro. A cruz de ferro nada mais, nada menos é um cemitério da época do sanatório. Então lá ele 1 

I ficou. Eu possa dizer pros senhores que uma oportunidade que eu tive de ficar sozinho lá desses I 
6 I 
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I dias, enquanto todo mundo saiu eu permaneci no acampamento sozinho, é uma sensação horrível. É J 

uma sensação horrível. E ele lá permaneceu. Dr. Braga, todo dia subindo. Capitão Léo, Capitão I 
Leo~~rdo de Lorena, reformado ~á s~is mes~s. ?uando o Dr. Braga pediu o ap~i_o dele, de imediato ·~ 

1 ele Ja começou os trabalhos, f01 ate o Exercito do 5° BIL em Lorena, sohc1tou barraca, levou 
j mantimento, ração pra poder ficar lá, enfim, foi uma dedicação geral de todos os que ali estiveram. 

I 
Infelizmente tem alguns que esquecem o lado do ser humano e ainda ficam com certas brincadeiras 

I 
na rua. Mas, é assim que funcionam as coisas, o ser humano ele tem disso. E agora o que nos resta é 
que a família se despeça do Tinho e a gente continua a nossa vida, nossa luta, e eu tenho a I 
consciência tranquila de que o que eu pude fazer eu fiz nesse momento difícil pra família. Esse I 
texto também tem a ver com o que eu vou falar agora: Política gente. Como é interessante a política. 
Eu posso garantir pros senhores que nessa minha caminhada política, sem medo de errar, sem medo 
de errar, esses vinte anos que eu to caminhando na política, os quatro mandatos que vai terminar o 

i ano que vem e mais os quatro anos que eu fiquei fora, que eu nunca negociei interesse pàrticular pra I 
I apoiar quem quer que seja. Todas as decisões tomadas enquanto eu estive no comando do partido, 
90% delas foi decidida nessa Casa aqui em reuniões que eu faço com o Partido. Tá aqui o Doni que 
não vai deixar eu mentir nesse momento, e a única vez que nós não tínhamos consenso, nós fizemos 

1 uma eleição nessa Casa com o nome dos pré-candidatos à Prefeito. E teve um resultado e a gente 1 

resolveu. O resultado que tiver a gente vai vestir a camisa e trabalhar. Embora contrário a um ou I 
outro, mas, foi cinco a quatro. Então a gente tem que acatar a decisão, como eu sempre acatei na 
I minha vida. Às vezes é duro você perder. Mas, o importante é você saber perder. E a gente vai 
i vendo que quando começa a chegar próximo da eleição começam as rasteiras. Rapaz do céu com é 
I nojento isso. Como que é duro você ver as articulações começarem a acontecer. Quem acha que já I 
· está tudo certo pra ser candidato a alguma coisa, vem lá e ó 'pum!' rasteira passa e passa, mas 

bonita. É que nem um videozinho que se coloca, eu vi, mandaram pra mim no Facebook, de uma 
pessoa amputada, pulando na beira da praia com um pé só, o bendito do amigo que tá do lado vem e 

j passa a rasteira nele, imagina o tombo. É nesse sentido as coisas acontecem. E já começou em I 
I Piquete. Eu to falando pros senhores que daqui uns dias os senhores vão entender o que eu to I 
J falando, os senhores vão entender. Já começou. O interesse acima de tudo sem se preocupar de que j 

I 
forma ele se conjunta, o que interessa é o fim. Não interessa, junta e vamos lá. Não espera. Não 

I 
espera v_er se aquilo é com ou é ruim, ~~m? decisõe~ que nós também estamos tomando. ~u não vou 
negar nao. A gente tem um grupo e Ja ta se reunmdo pra conversar o que a gente va1 fazer pro 

I futuro. Conversar, não impor. Nessas conversas que não tá satisfeito, pega a sua trouxa e vai 
I procurar o caminho que quer. Nunca ninguém foi obrigado engolir as coisas de última hora. Tanto é I 
que tudo o que se está se conversando e se decidindo, todos estão tendo conhecimento. E já I 
começou alguma coisa. Aqueles que já se achavam candidato já vai ter que começar a recomeçar. 
Tem que reconversar. E assim que funciona. E a gente vem naquele sentido, aqui da Câmara por 
exemplo, nós 9, com a exceção do Rodrigo Nunes, eu acredito que todos são candidatos à reeleição. 

I Ele a princípio, um dia conversando, ele disse que talvez não seria candidato a reeleição, é um 

I direito dele. Como eu, mn dia, nessa Tribuna aqui avisei na Câmara, 'eu não estarei mais como 
Vereador aqui no próximo mandato'. Naquela época eu não era candidato a Vice do Xeroso, mas eu 
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I
' tinha 3 mandatos de Vereador e tinha decidido não ser candidato mais, era um posicionamento meu, I 
eu falei na Tribuna. E depois, o que aconteceu, corno eu não era candidato a Vereador, surgiu a j 

I opo~idade ~e ~er,candidat? a Vice com o ~eroso, eu sai e a ge~te per~eu a eleição. P~guei minha 
1 cademnha, detxet la no cantmho dá Secretana, guarda essa cadetra aqw. que essa cadelfa é de ex-
i vereador, quando eu vier visitar eu quero sentar nela. E hoje eu tenho a oportunidade de estar 
sentando na cadeira de Vereador, quatro anos depois. Eu sou candidato a reeleição, só se Deus não j 

quiser, ou melhor, pré-candidato. Senão daqui a pouco vão falar que eu to fazendo campanha aqui. ' 
I Por~~e a~ui, como diz~a o meu a~igo Fábio Peixoto, que tá A~í na frente d~ndo aula, 'o que tem de 

1 pohnqueiro de boteqmm nessa cidade eu vou falar pra voce . E são uns mcornpetentes de marca 
maior. Critica, critica, critica, mas não é capaz de ter uma atitude que traga beneficio, não pra 
Câmara ou pra quem quer que seja, pro município, pro município onde ele vive. Nunca fez nada. E 
critica. Fala que nós Vereadores não estamos fazendo nada. O mais triste é ouvir de funcionário, 

1 

I nãO, não vou falar funcionário porque daqui a pouco pensa que são todos, utrt cidadão que é 
funcionário da Prefeitura, postar no Facebook, que ao invés de gastar dinheiro na Câmara devia dar 
aumento pra eles. Mas eu não vi ele postar no Facebook, cobrar a Prefeita de trabalhar pra pelo 
menos dar urna reposição melhor pros funcionários. Que compete a ela e não a nós, não a nós. E a 

I gente vai trabalhando, mas a gente vai vendo as coisas acontecerem. A gente vai vendo as situações 
corno vão andando, uns trabalham de um jeito, outros trabalham do outro, o meu jeito é o mesmo 
sempre, eu não mudo, não adianta que o meu posicionamento eu não vou mudar simplesmente 

I porque trocou a cor do cabelo, porque trocou a roupa ou trocou alguma coisa, cada um tem o seu 
1 pensamento e eu respeito a opinião de cada um. Só que eu to cansado de ver esse tipo de coisa se 
I transfonnar num mal muito grande pra quem se envolve. Mas, parece que as pessoas não en,xergam 

1 
essas coisas. Outro assunto que eu quero falar. Quando eu venho aqui nessa Casa e me preocupo 

I 
com o regime de urgência, principalmente esses regimes de urgência que estão vinda pra Casa de I 
Leis, que vem do Executivo Municipal, eu tenho razão. Taí a prova que eu tenho razão. Hoje 
I chegou aí três, quatro oficios pedindo pra alterar o impacto orçamentário. Por que? Porque no 
I projeto de diretores, coordenadores, no impacto orçamentário se os senhores olharem ela colocou 1 

j um e na verdade são 4. Ela coloca na Lei 4 e no impacto orçamentário ela coloca 1. Agora eu I 

I 
pergunto aos senhores, e se tivesse pedido regime de urgência nesse projeto? E se nós tivéssemos , 
aprovado o ~egirne de ur~ência e tives~e aprovado _o projeto, ~ qu~ a gente ir fazer hoje! Dizer o q~e I 

1 pra populaçao, porque nos somos obngados a venficar a legislaçao. Falar que a Prefeita, a Prefeita 
I 

não, não vou falar assim, o Executivo errou no projeto e nós aprovamos. Então atentem gente. 
Atentem. Se quer vir aqui pedir regime de urgência não tem problema nenhum, mas vamos ver, 
vamos ver antes, porque às vezes vem pegadinha, vem. Quantos já aconteceu aí, outros casos que 

1 foi aprovado regime de urgência depois voltou pra cá pra alterar porque tinha erro. E não tem 
necessidade, não vai onerar em nada o município. Quanto tempo tá pra ser criada essa ouvidoria? I 
Quanto tempo? Aí manda o projeto do jeito que tá aí. Eu vou votar contrário ao projeto. Espero que 

I os senhores tenham consciência de ler o projeto antes de votar, porque eu vou ler pros senhores aqui I 
'1 uma lei de Adamantina. Vou ler um artigo aqui pros senhores. Esse projeto foi aprovado em 1 

I Adamantina pra criação de coordenador. Eu vou ler o artigo 3° que ela poderia ter mandado junto aí, 

I s 
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j mas não. Ela não manda. Por quê? Porque eu não acredito no qual é o real interesse dela em quem J 

1 
ela vai colocar como ouvidor. Eu não acredito. Me desculpe ela. Como ela não acredita em mim, I 

j c?mo ela acha que eu não presto como Verea~or, porque elaproclamaaí em tudo quanto é canto da 

I 
Cidade. Mas ela esquece que um dta eu sentet dentro da casa delà e fiz toda a prestação de contas 

dela, do partido dela, dos Vereadores, pra ela em custo zero pra ela. Ela esquece disso. Eu, o Tuio, 
j sent~va dentro daquela sala da casa dela.' fizemos toda a documentação de prestação de conta do 

I partido, dela e dos Vereadores. Mas hoJe eu não presto pra ela, porque eu não estou falando a 

I
, mesma língua dela. Eu não presto pra ela porque quando ela chegou aqui no fundo ali, falou pra 

1 

mim que esses escolares que estão aí não prestava pra ficar na cidade. Ela vai falar que não falou 
mas é verdade. É a palavra dela e a minha. Mas ela me falou e eu não preciso mentir. E continua do 

mesmo jeito, desde o primeiro mandato dela. Presidente tá encerrando meu tempo, só pra fazer a I 
leitura do artigo 3° da Lei de Adamantina. Artigo 3°- A ouvidoria do município é composta de um 

1 I ouvidor que será designado pelo Prefeito Municipal, dentre os servidores efetivos da Prefeitura para I 
um mandato de 2 anos. Até aí tá lá. Essa parte tá na Lei. Só. Então ela põe o que ela quer. Mas na 
Lei de Adamantina fala assim: 'Parágrafo único- São requisitos para ser ouvidor do município na 

conformidade do disposto nesta lei: Integrar o quadro permanente da administração pública 
I municipal, ter mais de 21 anos, possuir formação superior completa, não possuir antecedentes i 
criminais que desabonem sua reputação, não estar respondendo processo administrativo, não ter 

sido condenado em processo administrativo nos últimos cinco anos, não ser cônjuge, ascendente ou 

j descendente em qualquer grau do Prefeito, Vice-Prefeito, de Vereador da Câmara Municipal de 
j Adamantina e de Secretários Municipais. Não ser colateral até o quarto grau do Prefeito ou Vice- 1 

Prefeito por consanguinidade o afinidade. Se ela tivesse colocado os requisitos nesse projeto aqui 
dela, tem ali um requisito ali, só que é funcionário, só, de carreira. Se ela tivesse feito com mais 
transparência, dessa forma, eu seria favorável. Mas vou ser contrário. Muito obrigado senhor 
Presidente". Usando da palavra o senhor Presidente disse: "Vereador, só pra complementar a vossa 1

1 
I fala, ela já tem uma pessoa designada pra esse cargo. Então eu espero mais uma vez, espero que os 
j pares estejam atentos principalmente relacionado ao que o nobre Vereador Claudinei acabou de 

) comentar na Tribuna, até porque aqui nesse exato momento nós temos ex-vereadores, nos temos ex-

1 

funcionários, que também sempre se dedicaram a ela, defenderam ela até o fim, ela usou e quando , 

ela achou que não interessava mais, ela meteu o pé no traseiro, sem dó nem piedade. Então que isso I 
j sirva de exemplo aos pares, pra que esse parlamento não seja sujeito a isso também. Porque podem 1 

ter certeza que na hora que ela não precisar mais de quem hoje a apoia ela não vai pensar duas vezes I 
pra enfiar o pé no traseiro também. Próximo orador por gentileza". Inscrito para falar o Ver. Prof 

Doni cumprimentou a Presidência, senhora Vereadora, demais Vereadores, ouvintes da Rádio 

Natureza FM, internautas e público presente. Em seguida passou ao seu pronunciamento dizendo: 

"O que me traz nessa Tribuna hoje, é fazer um pequeno comentário sobre o Projeto de Lei 
Complementar n° 04/19, projeto esse que na última sessão do dia 18 eu pedi regime de urgência. 
Quero deixar bem claro aqui a seguinte coisa. Esse projeto, eu estive conversando com alguns 

l funcionários da Educação e segundo o que me relataram e depois eu fui na Prefeitura pra tirar as 
I minhas dúvidas. A Prefeitura já contratou uma empresa pra gerir um concurso público que vai ter 
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no nosso município. E o Tribunal de Contas segundo o que passaram lá na Prefeitura, já tá 11 

c?meçando a_ bater en: cima da_ Prefeitu~a porq~e a creche não tem diretor e tem duas escolas na 
ctdade que nao tem d1retor efetivo e a ctdade nao Pode ficar sem esses cargos. Os dois cargos de i 

1 diretores vão ser colocados e já estão incluídos nesse concurso público. O meu motivo de pedir I 

regime de urgência como Vereador e também como Professor, eu não poderia deixar de perder essa I 
oportunidade de colocar esse cargo de diretor agora da creche já nesse concurso público. Ao invés I 

I 
de dois seriam três. E também tem um outro pequeno probleminha. Se não fizer agora, vai ter que ,. 
fazer depois. Vai ter que contratar uma outra tlrma pra ser prestado esse concurso, um cargo de 
diretor. Em aparte o Vereador Santana disse: "Então Vereador, baseado no artigo 76 da nossa Lei 
Orgânica, é bem claro, certo? Ela encaminhou um projeto pra esta Casa e esse projeto se ele não 
fosse aprovado em regime de urgência especial, que dano causaria ao município? Se o Tribunal de j 

Contas está em cima dela hoje, está cobrando essa falta de diretor, essa falta de um responsável, por 
1 

que que ela não observou isso antes, não encaminhou esse projeto pra Casa antes, pra que fosse i 
analisado, pra que a matéria fosse estudada e tramitasse aqui dentro com tempo hábil pra aprovação \ 
pra se evitar esse apontamento pelo Tribunal de Contas. Agora, ela quer empurrar goela abaixa do / 
parlamento municipal, sendo que ela não nos respeita e agora quer que a gente aprove da noite pro I 
dia. Conforme o Vereador que antecedeu Vossa Excelência na Tribuna, ele foi bem claro. Ela fez as 1 

documentações, foi elaborada de forma errada. E se nós tivéssemos aprovado do jeito que veio? I 
Que satisfação que iríamos dar pra população? Aí é que tá Vereador. Nós ternos que tomar um certo 
cuidado pra não cairmos no conto da sereia. Porque não adianta depois nós ficarmos aqui sem era 

1 nem beira, sem ter o que responder pra população. A lei é clara, confonne foi falado na última 
1 

I sessão, na qual Vossa Excelência ped.iu e o Vereador Christian também pediu. Foi bem claro. E a 1
1 

1 
nossa Lei Orgânica do município tá aqui no artigo 76. Que dano que vai trazer ao município se não 

I 
for aprovado sem que a gente. As coisas quando aqui adentram a gente tem que ter tempo pra 
estudar. Essa matéria ela tem que tramitar dentro das Comissões. Não é somente aprovar aqui da 

I noite pro dia, em quinze minutos, pronto, já dá o parecer tá aprovado. Não, não vai causar dano 1 

I nenhum ao erário público. Então, sinto muito mas a minha opinião, eu espero que, ela vai tomar I 
j conhecimento, é óbvio. Que ela então tenha um pouquinho mais de consciência e veja aonde o calo I 

I 
dela está apertando e encaminhe documentação pra cá com tempo hábil, não da noite pro dia i 
querendo que a gente aprove de q~al~uer jeit~, de qualquer ~orma, muito obrigado". Continuando I 

l sua fala o Vereador Prof Dom disse: "Disponha. Contmuando o meu pensamento senhor I 
Presidente, aquilo que eu já tàlei pro Vereador Claudinei, cada um tem a sua opinião. Eu acho que o 1 

que vai trazer de prejuízo pra cidade é que se tiver que pagar outro, outra empresa pra fazer um I 
concurso pra um diretor, pra mim eu já acho que vai trazer prejuízo pra cidade, essa é a minha I 

1 opinião. Por isso foi que eu pedi, eu queria que fosse colocado já nesse concurso. Eu espero que na 1 

I 
próxima sessão seja votado com esses pareceres todos e que seja votado favorável por todos, pra 

1 

que tenha esse cargo de diretor. Usando da palavra o senhor Presidente disse: "Vereador, o pedido 
I de Vossa Excelência ele foi atendido. O regime de urgência especial ele foi atendido. Porém, ele só 

l não foi aprovado pela Casa, pelo parlamento . . Conforme consta no parágrafo quinto, ou seja, teria 
I que ter dois terços pra aprovação do regime. Então o pedido de Vossa Excelência, bem corno do 
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I 
Vereador Christian foram atendidos. Porém, não foram aprovados. Os pares não aprovaram, j 

I 
somente isso". Continuando sua fala o Ver. Prof Doni disse: "Sim, eu não estou falando que o meu '1 

pedido não foi, eu só estou falando que eu queria que fosse. Aí vai da cabeça de cada um. Nós 

I 

somos em nove, cada um vota da maneira que acha melhor. Eu estou expondo o meu parecer. Eu I 
qu~ria que fosse. E continuando. o que eu estava faland.o e agora entrando no outro pr~jeto de lei, I 

I CUJO o nobre Vereador Claudme1 acabou de comentar ai meu amigo, vou falar uma coisa pra você I 
meu amigo ou para o senhor. O segundo projeto de lei da educação, eu não pedi regime de urgência j

1 

porque a hora que eu tive contato com o projeto eu já observei que alguma coisa estava errado. E no , 

outro dia eu estive lá na Prefeitura conversando, mesma coisa que eu falo aqui, se eu estive errado ~~1 

me corrija. Em aparte o Vereador Claudinei disse: "Vereador, é isso o que eu estou falando, só 

prestar atenção no que a gente tá falando. Eu não falei do projeto, eu não falei quem pediu o regime 1 

de urgência e não falei de qual projeto pediu regime de urgência. Eu fui bem claro. A minha 
· preocupação é com os pedidos de regime de urgência nessa Casa de Leis antes que se estude melhor 

o projeto. Quando o senhor está falando da questão do diretor, só vou concluir essa parte, eu não vi 
na justificativa da Prefeita, no pedido de regime de urgência dela no projeto de diretor que já tem 

I uma empresa contratada que pode .. . isso seria uma justificativa pra aprovar o regime de urgência. I 
Nem ela colocou na justificativa e nem o senhor usou cinco minutos pra colocar isso. Se o senhor j 
tivesse colocado no dia, olha eu to solicitando regime de urgência porque de acordo com o artigo, ' 
parágrafo quinto do artigo 76 do Regimento Interno, se não for aprovado hoje vai trazer, vai onerar 

1 os cofres públicos, por quê? Porque já existe uma empresa contratada, já vai ser aberto um concurso 
pra criação, para cargos de diretor e a gente precisa criar esse cargo pra já incluir no projeto. Talvez 
se o senhor tivesse nos passado isso, talvez o pensamento seria outro. Por quê? Porque justificaria 

de acordo com o parágrafo quinto do artigo 76. Mas o senhor não passou isso pra nós. É isso o que 
eu to falando. Eu não falei que foi o projeto de senhor que estava errado, não foi o projeto do 

senhor. O projeto que estava errado no impacto orçamentário é o de coordenador. O de coordenador I 
1 não pediu regime de urgência, não falei que pediu regime de urgência de coordenador. Por isso que I 
I eu falei. Pelo menos se quiser tá gravado, é só ouvir novamente. O que eu to explicando pro senhor. I 
, Eu disse que a gente tem que ficar atento com os pedidos de regime de urgência nessa Casa de Leis, j 

com projetos que já foram aprovados e tiveram que ser mudados e se esse projeto de coordenador I' 

, tivesse sido. pe~ido regim~ d~ urgência e n~s aprováss~mos h~je nós ~eríamos que voltar atrás. Is~o 
! que eu fale1. Ta gravado e so pegar e ouv1r. Quanto a questao do diretor, quando o senhor pediu 1 

I regime de urgência, o senhor não usou os cinco minutos que tem direito pra justificar o motivo que 

o senhor estava pedindo o regime de urgência. Então eu tenho como saber, não tenho bola de cristal 

de saber que nem o Executivo coloca na sua justificativa e nem o senhor que pede regime de 
i urgência justifica nesse sentido que existe uma empresa já contratada pra concurso público de 

diretor, como que eu vou saber que tá onerando o município? Agora o senhor tá falando . . Mas agora 

não tem mais, já passou, já foi a semana, a última sessão. É isso que eu queria que o senhor 

entendesse. Primeiro, vou repetir, eu não disse que o senhor pediu regime de urgência no projeto de 

I 
coordenador. Segundo. O senhor não justificou de acordo com o parágrafo quinto do artigo 76 do 

I regimento interno· que poderia onerar o município devido já existir uma empresa contratada com j 
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concurso de duas vagas que vão ser feito por todas as escolas que estão com vagas e precisa ser 
feito concurso e aí incluiria esse um. Então, se o senhor faz isso, talvez eu mesmo falaria pro 
senhor, vamos aí aprovar o regime de urgência porque há uma necessidade. É isso. Só isso. Mas eu 
iiãõ disse que fói ó senhor, que, vamos já àcostúmar já com o senhor qué à partir de 1(} de maió já 

não existe mais Vossa Excelência. Então vamos lá. O senhor não justificou dessa fonna. O senhor 
tá justificando agora. Mas agora é tarde. O regime de urgência já foi reprovado lá atrás. Agora vai 

no trâmite de regime de urgência. E não especial como seria no dia. Muito obrigado". Usando da 
palavra o senhor Presidente disse: "Só pra concluir Vereador, conforme o senhor acabou de 

comentar, trata-se nesse caso do parágrafo quarto, do artigo 76 e não do parágrafo quinto. O 
, Vereador Claudinei disse: "Desculpa Vereador eu troquei, é que não to lendo aí é dificil, é muito 
J parágrafo, é muito artigo, mas o artigo é o 76". O senhor Presidente respondeu: "Sim, sem dúvida". 
j O Ver. Prof Doni disse: "O artigo você acertou". O senhor Presidente disse ao Ver. Doni que 
I ficaria acrescido o temtR} dó mesmo devido os apartes. Contirto:a:rtdo sUá fala ó Vet: Doní disse: "Ô 

I 
nobre Vereador. Eu não to querendo criar polêmica. Eu só estou tentando explicar uma coisa. 
Naquele dia que eu tive ciência do projeto, eu peguei uma cópia do projeto, comecei a organizar o 
I projeto e eu vi no projeto de diretor que necessitava de urgência. Pedi. O Presidente falou que eu 
· teria direito há cinco minutos. O senhor adentrou logo em seguida pra falar, quando o senhor 

terminou a sua fala o senhor Presidente voltou novamente, eu fiquei esperando a minha deixa ali pra 

1 
alguém deixar eu falar. Foi indo, foi indo, foi indo, fez a votação, falei 'eu não vou falar mais'. Eu 

j fico na minha. Próxima vez eu vou pedir os cinco minutos logo no começo. Já peço regime de 
1 urgência se tiver regime de urgência e já vou expor as minhas ideias. Em aparte o Vereador 

I
. Claudinei disse: "Eu vou só pra falar uma coísa pro senhor. No passado, às vezes o pe·ssoal fka aí 
I até, ô mas esse cara só fala do passado, não é do passado, eu tive aqui por muito tempo então eu 

I 
posso usar algumas, alguns exemplos do passado. Eu fui oposição nessa Casa oito anos do senhor 

, Otacílio. Se quiser pode procurar nos anais da Casa aí, como dizia o Hugo Soares, os anais da Casa, 
I que tá registrado aí. Por várias vezes eu, sendo oposição dele, lendo o projeto e verificando a 

I necessidade sem que o Executivo pedisse, e eu sabendo que, aquele projeto se não fosse aprovado 

I em regime de urgência especial naquele momento poderia trazer um transtorno para a Prefeitura eu 
1 pedia, nem a situação pedia. Eu, como oposição pedia, por várias vezes, pode procurar que está 
J registrado aí. Então é isso que eu to explicando. Quando alguém quiser pedir, eu não to dizendo que 
i é proibido pedir regime de urgência. O regimento interno ele é claro, existe~ artigo 76, regíme de 
I 

1 urgência especial. Regime de urgência ela já pede, a gente pede especial. Tá claro ali. Então, 
i justificou: 'O projeto se não for aprovado hoje não tem eficácia mais. É o mesmo exemplo quando a 

j gente deixa pra fazer aqueles projetos que a gente vai homenagear o cidadão na época do 

1 aniversário da cidade, que a gente faz e pede regime de urgência, por quê? Porque se a gente não 

I aprovar naquela semana não dá tempo mais de aprovar, esperar a comissão dar parecer porque aí já 
I 

I 
passou. Então não dá, então é isso que eu to falando. Regime de urgência é pertinente quando é 
regimental. Então vamos lá. Precisou do regime de urgência justifica. Convença a nós vereadores 

J que re~m~nte a~uele projeto. se. não ,for aprova?o vai trazer um prejuízo, ~cabou .. Aqui ningué~ tá 
/ pra preJUdicar runguém. Aqm runguem quer cnar problema com o Executivo, embora o Executivo 
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crie problema pra gente. Muito obrigado". Continuando suas palavras o Ver. Doni disse: I 
"Disponha. Continuando a minha linha de pensamento, que eu tava falando, quando eu peguei o I 
projeto, o impacto orçamentário, o próprio nome já fala impacto, impacto orçamentário, aquele 1 

I
, úirpáéto orÇamentário é um valor que pode chegàr até ele, se passar daqw1o pode fraz·er prejuízo pro l 
município. O erro não estava no impacto orçamentário. O erro estava no salário do coordenador. \ 

1
1 Que eu tive lá na Prefeitura discutindo porque eu procurei professores, logo no outro dia de manhã I 

I 
pra eu perguntar foi sobre isso, sobre o salário do coordenador. Aí fui lá na Prefeitura conversar I' 

sobre isso. Por que era aquele salário? Certo? Esse segundo projeto que é o projeto de lei 03/19, ele 
fala sobre a carga horária de 30 horas aula, aquilo que nós brigamos aqui, aquilo que nós trouxemos ! 
o sindicato dos professores do estado de São Paulo, que é a APEOESP pra gente brigar aqui. Eu to 
desde aquele dia que a APEOESP esteve aqui, eu to conversando com a dona Cléa, to conversando 
com a Prefeita, sobre isso. Sobre a mudança na carga horária. O que tá errado naquela carga horária 
não são às 20 liotas aula que os ptofessotes tetti que cumprir, são às 10 que eles vão ter que cumprir I 

I fora. Agora, junto com esse projeto da carga horária, veio o projeto da coordenação. Eu não pedi 
regime de urgência porque eu não vou abraçar um projeto que eu não converso com os professores. 
Que eu não vá conversar com os coordenadores. E eu não vou lá sozinho não. Eu vou levar a 
Comissão de Educação, aonde o Vereador Rodrigo Nunes e o Vereador, desculpe tá meu amigo, 
Terraninha, que eu não sei chamar você de Guilherme, você pra mim é Terraninha e vai ser sempre 
Terraninha, eu queria que estivesse presente. Nós vamos marcar um dia uma reunião. Nós vamos 
sentar, nós vamos conversar e vamos ver o que eles querem. Certo? Então foi por isso e também 

I igual vocês falaram, esse segundo projeto de lei aqui na minha opinião não necessitava também de ' 
I regime de urgência. Agora o primeiro eu achava que necessitava. Com relação ao segundo item af 
· gente da lei 03/19, vai criar quatro funções gratificadas de professor- coordenador. O município, 
pelo que me passaram, já está mais ou menos atingindo aí o teto aí acho que de gasto com a 
educação. Se fizer concurso público pra coordenador, essa é a minha opinião tá gente, não é opinião 

1 de ninguém, é a minha. Segundo que eu pude fazer uma análise aí, eu estou tirando a minha 1 

I conclusão. Se fizer o concurso pra efetivar, se daqui uns tempos baixar a verba a Prefeitura não vai ! 
ter condições de ficar com esses cargos de coordenação e a LDB exige que tenha, o município tem j 

que ter o cargo de coordenador e a Prefeitura não vai poder demitir porque já que é cargo efetivo. A 

1 
Prefeitura acho que ela está fazendo a mesma coisa que o Estado faz, cria função. E quem vão ser 

i os coordenadores? Os próprios professores da rede municipal de ensino. Agora o que nós temos que ! 
1

1 

saber é, isso vai ser benéfico para os professores ou não? Na minha opinião, na minha vaga opinião I 

eu acho que é benéfico para o município, para a categoria dos professores, os dois projetos que 1

1 

J estão unidos em um só. Já vieram me perguntar a seguinte coisa: 'como vai ser escolhido o 
1 coordenador?' Pra quem leu o projeto aí, ele vai ser, senhor Presidente me dá mais um tempinho? 

1 

Vocês ficaram me aparteando, aparteando não deu nem pra chegar na metade do que eu queria. Mas 1 

eu vou ser um pouquinho breve. Isso vai ser regulamento por decreto. Lá vai ter que o professor 
apresentar um projeto pra cidade, um projeto de educação pra cidade. Vai ter que ter uma banca 
I para analisar se esse projeto é reahnente benéfico pra cidade ou não. Então, na minha opinião eu 
I acho que é uma boa pra cidade. Senhor Presidente, como o senhor já esteve aqui na Tribuna: e falou, 
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l
i agradeceu a todos que ajudaram lá no resgate do meu amigo lá, o Tinho, às vezes eu me sinto até no I 
direito de comentar alguma coisa. Eu sei que aqui não é o lugar, mas como Vossa Excelência falou 

j aqui, como? s~~or fal?u aqui, q~e tem gente qu~ fi~a ~la cidade fal~~do ~árias_ coisas e às vezes 
nem conhec1a o Ttnho. As vezes v1a ele andando a1 pela ctdade da maneira simples que ele andava e 
não sabia. O Tinho foi um esportista da minha época. Eu fui e vou ser, espero, fui amigo dele por 
quase 40 anos. Conheci o Tinho na Escola Darwin Félix, excelente jogador de futebol, excelente 

i jogador de futebol de salão, não quis representar o município no futebol de salão porque ele nunca 
I gostava de aparecer. Quem o conhece sabe o que eu estou falando. Sempre gostou de ajudar todo 

mundo. Quem necessitava o procurava e ele ajudava. E nunca gostava que ninguém falasse nada do I 
q~e ele tinha feito. Jogamos vôlei durante muito tempo. Não q~is participar da seleção de vôlei de j 

Piquete, onde eu posso com todo o prazer falar que durante qumze anos eu fiz parte da seleção de I 
vôlei do município, muita gente aqui na cidade não sabe disso e me pergunta já que eu falo do 

I esporte por que eu não sou urri esportista. Eu não Sou esportista porque eu já passei da idade. Não ! 
aguento mais nada. To com os dois joelhos estourados, já to velhinho, já to pendurando as minhas 
chuteiras. E de mais a mais eu nunca gostei de futebol, sempre gostei de vôlei, as pessoas que me 
conhecem sabem disso. Eu queria agradecer em nome, não vou falar da família, mas eu acho que 

em nome de todos os amigos dele, a todas as pessoas q_ue se embrenharam lá naquela mata e queria I 
dizer a todos a seguinte coisa: Quem conheceu ele sabia que, a vida dele era aquilo lá. Quando a 

gente era mais jovem, a gente gostava de acampar e a gente conhecia muito bem aquela mata ali, a 

I 
gente acampava urna vez ou várias vezes no mês, tinal de semana lá em cima. E vou falar pra todos. 
As pessoas falam, as pessoas são loucas de querem fazer essas coisas. Gente, nós estamos 

I acostumados com futebol, com basquete, com peteca, ser lá, passeio ao shopping. O que eu falo pra 
todo mundo, o que eu falei pros meus alunos hoje gente. Gosto não se discute, a gente respeita. Eu 
já fui apaixonado em passeios no meio da mata. Hoje eu sou casado, tenho duas filhas, tenho três 
filhos agora, não tenho mais duas filhas, agora eu tenho um menino também, agora eu tenho três 

I filhos. Tenho que aprender a falar isso. Tenho três filhos e se a minha família deixasse eu estaria 
I ainda passeando pelo meio da mata, acampando, fazendo as coisas que eu gostava de fazer. Mas, eu 
acho que daqui uns dias, se eu conseguir aposentar eu ainda vou voltar fazer essas coisas. Subir lá o I 
Pico dos Marins, subi várias v. ezes, devag. arzinho, de muleta, de cadeirinha, eu v.ou, porque eu tenho 

1

. 

I esse sonho ainda. Mas eu espero que eu esteja aposentado. Nem que for pra levar uns dois, três dias 

1 eu vou gente. Certo? Boa noite a todos e fiquem com Deus". Usando da palavra o Vere-ador I 
1 

Claudinei disse: "Só pra fins de esclarecimento aqui, pra quem está presente e pra quem está nos 
ouvindo, a questão do regime de urgência especial ele está especificado no artigo 76. A urgência I 
especial é a dispensa de exigências regimentais salvo de número legal de parecer, para que ·1 

determinado projeto seja imediatamente considerado. Para concessão deste regime de tramitação 
serão obrigatoriamente observadas as seguintes nonnas e condições. Lá no parágrafo 4° o I 
Regimento ele fala o seguinte: o requerimento solicitando tramitação sobre o regime de urgência 

1 especial poderá ser apresentado por qualquer Vereador ao qual será facultado fazer pequena 
\justificativa de no máximo 5 minutos. Esse é o artigo 5°, improrrogável e que dependerá de 
I aprovação pelo voto de 2/3. O parágrafo 4° ele fala o seguinte: Somente será considerado sob o 
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i regime de urgência especial, a matéria que examinada objetivamente evidencie necessidade / 
J permanente e atual de tal sorte que não sendo tratada desde logo resulte em grave prejuízo perdendo I 
, I 

j a sua oportunidade ou aplicação. Então é essa a questão. Talvez, eu vou repetir, se o senhor tivesse I 
i üfiliZãdo os 5 minutos e jusfificádo o pedido de regime de urgêncià como o senhorjustificou ágora, I 
I talvez o pensamento de aprovação ou não do regime de urgência teria sido outro. Tem mais I 
J alguém?" Usando da palavra o Vereador Doni disse: "Senhor Presidente só um comentário. Vocês 1 

I 
me apartearam e eu esqueci de uma parte. Eu esqueci de deixar os meus sentimentos a todos os I 

I familiares do nosso amigo Ferreira Filho pelo seu pesar. E quero deixar claro que amanhã ou depois, 

J de amanh_ã eu ~ou ,~azer uma ~1oção de pesar ~ro nosso amigo aí, Valtemir Espín~ola Francisco, j 

1 nosso amtgo Ttnho . Em segmda o senhor Prestdente suspendeu a sessão por 15 nunutos. Passado 1 

I tempo necessário o senhor Presidente reabriu os trabalhos e solicitou que a senhora Secretária 1 

I fizesse a leitura dos documentos constantes da ordem do dia que foram os seguintes: 1) Projeto de I 
i Lei Complementar ii0 02/19, qué dispõe· s·obre á criação dá ouvidoría do Município de Piquete e dá 1 

I 
outras providências. Usando a palavra o senhor Presidente disse: Em discussão o Projeto de Lei I 

i Complementar no 02/19, que dispõe sobre a criação da ouvidoria do Município de Piquete e dá 1 

I outras providências, já esclarecendo aos pares com parecer exarado pela relatora opinando I 
desfavoravelmente, em discussão". Usando da palavra o Vereador Claudinei disse: "Senhor I 
Presidente, senhores Vereadores, senhora Vereadora~ público presente, embora eu entenda que se I 
faz necessária a criação da ouvidoria, ou melhor, já era pra ter sido feito isso anteriormente, esse 

1

1 

projeto veio pra Casa e hoje nós temos o parecer da Comissão de Justiça e Redação desfavorável ao 
j projeto e temos o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento favorável ao projeto. Inicialmente I 
i quero explicar um.a situação. Às vezes pode entender, mas por que unta Comissão falou: que· é" I 
I favorável e a outra é desfavorável? A gente tem que deixar bem claro que são situações adversas. A j' 

1 Comissão de Justiça e Redação ela estuda o mérito da questão, a redação do projeto, os artigos, se é 
1 condicional ou não, se é pertinente ou não. E como eu já disse na tribuna, nesse projeto, no artigo, 
j aqui nem fala. Fica criada a ouvidoria, compete receber, receber sugestões, manter o cidadão 
I informado, elaborar, fica criada a ouvidoria geral, atribuição de exercício ... Serão exercidos por um I 
I servidor efetivo da adminis~ração ~unicipal, a ser designada _pela Prefe~ta Municipal. A gratificação J 

1 que trata o caput deste arttgo sera 20% sobre a remuneraçao do servtdor nomeado. Tudo bem, a j' 

J nomeação ser através dela, não vamos discutir, mas como eu já disse, ele é muito, muito, não 
! justifica quem pode participar, quem teria competência pra participar, pra ser nomeado c-omo 1 

j ouvidor. Eu vi aqui da Prefeitura de Adamantina quando eu já li, tá aqui vários ítens que acaba 
1 melhorando pra própria Prefeita fazer a escolha do ouvidor. Onde ela fala aqui no de Adamantina. 
I Quem sabe ela pode, o jurídi~o dela pode até, se quiser tá aí a cópia, ela pode buscar aqui ou fazer a 
1 pesquisa. Integrar o quadro. E o que ela tá falando, ter mais de 21 anos, possuir formação superior 1 

I completo, não possuir antecedentes criminais. Isso eu acho que é o mínimo pra qualquer cargo de 
I confiança também deveria ser assim. Não possuir antecedentes criminais. Mas, como a lei não fala, 
I . 

I não especifica isso, o Prefeito coloca quem ele quer. Não estar respondendo processo 1 

\ administrativo, não ter sido condenado em processo administrativo nos últimos cinco anos, não ser I 
I cônjuge, tudo aquilo que· eu falei. Por este motivo e· por estar muito·, faltando né·, vamos dizer assim, I 
I 15 I 
I ! 
I I 
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I um pouquinho mais, deixou muito fraco, fica criada a função que será um servidor efetivo da J 

I administração. Ela pode por qualquer um. Qualquer um que tá lá. Não to dizendo que eles não tem I 
I compet~ncia . . ~?mpetênc~a eles têm._ Eu to dizen~o ~ue eua~ho_ qu_e ,a __ própria lei, de~ois s~nhores 
1 Vereadores eu tenho aqm os sete passos da ouv1dona no seu muruc1p10. Onde espectfica o que o 
I ouvidor tem que fazer~ ele tem que ter, são várias coisas, várias competências e por este motivo, eu I 
I vou votar contrário a esse projeto, vou respeitar a opinião de cada um dos senhores, porque o que a 1 

I gente tá votando é o projeto~ não é o parecer, embora o parecer da comissão de justiça orienta que ·1 

! vote contrário, por ser desfavorável, a comissão de finanças e orçamento ela deu parecer favorável 
1 

/ porque dentro do que foi apresentado pelo impacto orçamentário, não vai onerar e não vai trazer I 
problema pra Prefeitura. Então por isso ela tem o parecer favorável. Não quer dizer que a comissão ! 
que deu o parecer favorável vote favorável ao projeto por ter dado parecer na comissão de Finanças I 
e Orçamento. Como da mesma forma, quem deu parecer contrário na Comissão de Justiça e I 

I 
1 Redação, pode achar que ágora deve votat favorável. Aí ó voto é polftico e de competência de êãdâ ij' 

I Vereador. As consequências cada um que caminhe com ela. Meu posicionamento com referência a 
! esse projeto vai ser contrário ao projeto. Muito obrigado senhor Presidente". O senhor Presidente 1 

I continuou a discussão do projeto. Como não houvesse quem mais desejasse falar sobre a referida I 
I propositura, a mesma foi colocada em única votação e reprovada pelo Plenário. 2) Requerimento no I 
1 28/19, de autoria da Ver. Malu, para que seja oficiado a Exma. Sra. Prefeita Municipal, pedindo i 
informações sobre o total gasto dos unifonnes âistríbuídos na rede municipal de ensino, bem como li 

seja encaminhada a cópia integral do processo administrativo de licitação em que foi escolhida a 
1 

melhor proposta pra fornecimento deste material. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a j 

I refer~da- propositura, a . mesma foi colocada e~ única votaç·ão e aprovada . pelo ~lertário por 1 

unamm1dade. 3) Requenmento n° 29/19, de auto na do Ver. Santana, para que seja oficmdo a Exma. 1 

Sra. Ana Maria de Gouvêa, Prefeita Municipal de Piquete, solicitando informações sobre a falta de 1 

, manutenção da ponte que dá acesso a estrada vicinal conhecida como "Pompilho", localizada entre 1

1 
I os Bairros da Vila Esperança e Josefina. Usando da palavra o senhor Presidente disse: "Esse 
I requerimento eu achei por bem confeccioná~lo em virtude de já haver passado da hora da Defesa I 
j Civil, bem como a Secretaria de Obras do nosso município, tornar alguma atitude relacionada J 

I 
àquela ponte que dá acesso ao Pompilho. Porque a qualquer momento vai rodar aquela ponte. i 

I Depois vão dizer que a Câmara não está fazendo absolutamente nada". Em seguida colocou o I 
! referido requerimento em discussão. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida: 1 

J propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 4) I 
I Requerimento n° 30/19, de autoria do Ver. Santana, para que seja oficiado a Exma. Sra. Ana Maria 
I 

1 de Gouvêa, Prefeita Municipal de Piquete, solicitando informações sobre a falta de manutenção das 

I 
quadras de futebol society localizadas no recinto de festas e na Vila Esperança. Como não houvesse i 
quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e 'I 

J aprovada pelo Plenário por unanimidade. 5) Requerimento no 31/19, de autoria do Ver. Santana, 

I para que seja oficiado a Exma. Sra. Ana Maria de Gouvêa, Prefeita Municipal de Piquete, I 
\ solicitando informações a respeito do prédio onde antigamente funcionava o zoológico, bem como a I I Escola do jardim da infância da Escola Prof Leopoldo e o motivo pelo qual o referido prédio I 

I 16 
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J encontra-se no total abandono tomando-se criadouro de animais peçonhentos, cobras, escorpiões, J 

I aranhas e etc, local esse frequentado por usuários de drogas colocando por sobremaneira em risco a i 
I ~i~~ de alu~os e transeuntes que tr~nsitam pel~~ . proximidade_s d~sse pr~di~. Co~~ _não h~uv_esse / 
1 quem desejasse falar sobre a refendà propostfura, a mesma fm colocada em uruca votaçao e 1 

j aprovada pelo Plenário por unanimidade. 6) Requerimento n° 32/19, de autoria do Ver. Santana, \ 

1 para que seja oficiado a Exma. Sra. Ana Maria de Gouvêa, Prefeita Municipal de Piquete, I 

I solicitando informações a respeito da falta de transparência quanto a realização de obras públicas I 
I em nosso município, infringido dessa forma a lei federal 5.194/66 em seu artigo 16, quando da I 
construção da pista de Skate localizada no Bairro Vila Esperança, bem como por que de sua I 
paralisação em sua totalidade. Usando da palavra o senhor Presidente disse: "Esse requerimento vai I 

1
1 de encontro ao que foi realizado aqui na Câmara Municipal, ou seja, na total transparência aqui, I 

fomos cobrados, relacionado a placa, valor, data de início, término e fiscalizando o local lá, onde I 
' I I está sendo realizada a construção da quadra de skate, tá num total abandono, não tem plaéa, não tem i 
I empresa, não tem valor, não tem data de início, inclusive tinha até material lá que era usado na j 

I construção e estava abandonado. Portanto eu achei conveniente requerer através de documentação, 'i 

1 informações junto ao Executivo. Em discussão o Requerimento n° 32/19". Usando da palavra o Ver. 

J Claudinei disse: "Senhor Presidente, senhores Vereadores, senhora Vereadora, público presente, eu I 

I 
começo a duvidar da seriedade de algumas pessoas que fazem crítica como fizeram quando da ·1 

reforma dessa Casa de Leis. Mesmo a placa estando ali, publicaram que a placa não estava. E eu I 
j não vi uma publicação se quer desse pessoal, principalmente que criticou a nossa reforma com I 

J rela?~o a ~sses, probl~m~s que ~ós :stat~os ~end? na cidade. Tá l,á ~bandonad~ gent~, é público_~ I 
I nototlo. Nmgnem faz uma publlcaçao, nmguem tua foto, o Sr. LaerciO Santos la, o Leo Santos nao jl 

1 tira foto pra mandar, esses cupincha que fica aí criticando os Vereadores não vão lá tirar foto pra 
1 mandar. É interessante isso. Será que eles estão preocupados só com a Câmara? Mas quem se j 

I preocupa com a Câmara é o Executivo. Será que eles estão fazendo isso em beneficio do Executivo j 

I ou de alguém que está lá? Eu não consigo entender. A Câmara está errada, a construção está errada, I 
I falta placa, o dinheiro dá pra construir duas Câmaras. Mas ninguém vai lá fotografar, tá lá, a I 
j situação que se encontra o Campo do Vila com essa obra pra colocar no Facebook, pra fazer aquelas j 

I 
grandes publicações. Aí vem aqueles cidadãos lá, os politiqueiros de botequim, que eu já falei que i 
se juntar tudo não faz um. Pode juntar tudo, por dentro de uma sacola e mandar pedir voto. Não I 
I soma 100 votos. E aí a hora que precisa, não é criticar gente, é fiscalizar. Se tá fiscalizando a ! 
I , 

I Câmara, vai fiscalizar as obras da Prefeitura. Vai fiscalizar dinheiro que era pra estar sendo usado I 
I na Tancredo. Vai fiscalizar a imundície que tá a cidade. É fácil vir aqui, que tá aqui no centro da j 

i cidade, aberto pra todo mundo entrar e ver. Não entra um e passa na esquina e passa lá na esquina e I 
j passa na outra esquina, entra por aqui, mas não é capaz de vir aqui ver. Pra falar com razão, com 

1 

I conhecimento de causa, que a gente fala, nem isso, mas critica. Critica. E mais pra frente vai ter I 
1
1 mais crítica. Tá chegando à eleição. Todo mundo quer essa cadeirinha aqui. Alguns que querem a I 
. cadeira se preocupar em vir aqui e saber como funciona. Agora os outros, diz que a gente tá aqui I 

1

1 

por causa do di~eiro. Mas não é capa~ de vir ~qui e por ali o corpo na cadeira,prafalar _outraAc~isa ! 
I e ver coma fimcwna Entender o que e o Regimento Interno, entender o que e uma Le1 Orgamca, I 
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entender o que compete pro Vereador, não vem. Mas vai descer o cacete na gente na eleição, pode 
esperar. Senhor Presidente, vou votar favorável ao Requerimento, é pertinente, se cobram da gente 
por que não tem que fazer o certo? Muito obrigado". Usando da palavra o senhor Presidente disse: 
«Talvez Vereador pode ser que esses êomerttários sejam em virtude desses sete a:rtos da: atual 
administração junto ao Executivo, ela não ter conseguido construir absolutamente nada. Não 
construiu e não conseguiu inaugurar nada. E a nossa Câmara se Deus quiser ela será inaugurada e 

será ampliada com recurso próprio, com competência, com transparência e lisura. Então isso aí 
ofusca e dói em muitos deles". Como não houvesse quem mais desejasse falar sobre a referida 
propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 7) 
Requerimento n° 33/19, de autoria do Ver. Rodrigo Nunes, para que seja oficiado a Exma. Sra. 
Prefeita Municipal, Ana Maria de Gouvêa, pedindo a gentileza de informar a este Vereador por que 
as gratificações de funcionários com nível superior recém-formados não estão sendo aceitas e 
devídârnente pagas éotiforme legislação vigente. Como não houvesse quéní desejasse falar- sobre â 

referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por 
unanimidade. 8) Requerimento no 34/19, de autoria do Ver. Rodrigo Nunes, para que seja oficiado a 
Exma. Sra. Prefeita Municipal, Ana Maria de Gouvêa, pedindo a gentileza de informar a este 
Vereador q_uando será realizada: a limpeza em toda: a extensão da: Rua São Benedito. 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 n° 10/19, de autoria do Ver. Junhô, para que 
seja oficiado ao Sr. Francisco Vítor de Aquino, mais conhecido como Vítor motorista, residente 
nesta cidade na Rua José Moreira da Silva, no Santa Isabel, apresentando-lhe Moção de Aplausos 
deste Legislativo pela dedicação e zelo com que vem prestando serviço como motorista da Saú:de, 
neste município, contribuindo dessa forma com os rnunícipes dessa cidade. Corno 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, 15 
de abril de 2019. Centésimo nonagésimo sexto ( 196°) ano da Independência, centésimo vigésimo 
nono ( 129°) ano da República e centésimo vigésimo sétimo ( 127°) ano da Emancipação Político
Adrninístrativa de Piquete.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
-------------------------------------------------------------------. ...... ... .... . .. . ........... . . o •••••• • • •••••• •• •••• • •••••• o • o ••••••• • 
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VER JOAQUIM ALVES DA SILVA JUNIOR (JUNHO) 

VER JOS IRO DA SILVA (Prof. DONI) 
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