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ATA DA DÉCIMA QUARTA (143) SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO (2°) ANO
LEGISLATIVO DA DÉCIMA SÉTIMA (17a) LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
PIQUETE. Aos dezessete (17) dias do mês de setembro do ano do nascimento de Nosso Senhor
Jesus Cristo, de dois mil e dezoito (2018), as dezenove (19) horas, realizou-se a sessão acima
anunciada. Constatando pelo livro de presenças a existência de "quorum" regimental, com a
presença de todos os Senhores Vereadores, o Senhor Ver. Mário Celso de Santana, DD. Presidente
da Câmara Municipal de Piquete, invocando a proteção de Deus para todos os presentes, declarou
aberta a sessão e convidou os Senhores Vereados a ficarem em pé para entoarem o Hino de Piquete.
Em seguida o Senhor Presidente solicitou a Ve~. Maria Luiza Moreira Neta Ribeiro, P Secretária,
que fizesse a leitura da ata da l l" Sessão Ordinária realizada no dia 06/08/2018. O Sr. Presidente
colocou em única discussão a ata da 113 sessão ordinária da Câmara Municipal de Piquete 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. Dando continuidade aos
trabalhos, o Sr. Presidente pediu a Senhora Secretária que fizesse a leitura dos documentos
constantes do Expediente, os quais foram os seguintes: 1) Of. GAB n" 325, 326, 327/18, todos de
autoria do Executivo Municipal, respondendo ao contido nas proposituras de diversos Vereadores
daquela Legislatura (Arquivar); 2) Of. n° 330/18, de autoria do Executivo Municipal solicitando a
retirada do Projeto de Lei Ordinária n" 11/2018, referente à J. Armando (Atendido); 3) Do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, comarca de Piquete, processo digital 1000338-41.2018.8.260449
(Ao Jurídico e posterior arquivo); 4) Decreto Legislativo n" 409, de 30/08/2018, que dispõe sobre a
instauração de Comissão Especial de Inquérito e nomeação de membros: Rodrigo Nunes Godoy,
Claudinei Luiz de Moraes e Maria Luiza Moreira Neta Ribeiro. Usando da palavra o Vereador
Rodrigo disse: "Eu entendo que a nomeação do meu nome tenha sido por conta do respeito à
proporcionalidade partidária e também por conta do conhecimento que a Mesa tem de eu ter
participado em 2013 da CEI da CAB nesta Casa, inclusive eu estava à frente desta CEI que
culminou num Inquérito Civil e posteriormente numa ação civil pública. Mas eu gostaria de colocar
à disposição a vaga na Comissão pra que outro Vereador ocupe. Obrigado". O Senhor Presidente
usando da palavra disse: "Conforme já havia falado com Vossa Excelência realmente o ato da mesa
na escolha por Vossa Excelência em virtude de 2013 o senhor ter participado já dessa comissão,
subentendemos que o senhor tinha interesse e um vasto conhecimento dessa nova abertura. Mas já
que Vossa Excelência dispõe da sua nomeação, pela proporcionalidade então restará o Vereador
Junhô compor esta comissão, correto? Então eu suspendo a sessão por 5 minutos para que seja
exarado um novo Decreto Legislativo no tocante a matéria. Então a sessão está suspensa por 5
minutos". Decorrido esse tempo, os trabalhos foram reiniciados e o Senhor Presidente solicitou a
Senhora Secretária que fizesse a leitura da nova Comissão da CEI. A Senhora Secretária passou a
leitura do mesmo: 5) Decreto Legislativo n" 409 de 17/09/2018, que dispõe sobre a instauração de
Comissão Especial de Inquérito e nomeação de membros: Joaquim Alves da Silva Júnior, Claudinei
Luiz de Moraes e Maria Luiza Moreira Neta Ribeiro (Arquivar); 6) Projeto de Lei Ordinária CM n°
06/18, de autoria do Vereador Rômulo, que dispõe sobre o dia municipal do Jongo e determina
outras providências (À Comissão de Justiça e Redação); 7) Projeto de Resolução n° 05/18, de
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autoria da Mesa da Câmara, que cria cargo de motorista, cria cargo de escriturário, extingue o cargo
de redator de atas, dispõe sobre a reestruturação e consolidação do quadro orgânico da Câmara
Municipal de Piquete define outras providências. Usando da palavra o Vereador Rômulo pela
ordem solicitou que o referido Projeto de Resolução fosse votado em regime de urgência especial
naquela sessão. O Sr. Presidente colocou em única votação o pedido de Regime de Urgência
Especial solicitado pelo Vereador Rômulo, o qual foi aprovado por unanimidade de votos. O Sr.
Presidente comunicou que após a leitura dos documentos daria o intervalo para elaboração dos
pareceres. 8) Parecer n° 39/18, da Comissão de Justiça e Redação favorável ao Projeto de Lei
Complementar n" 10/18, datado de 30/07/18, de autoria do Executivo Municipal que dispõe sobre o
processo administrativo disciplinar (Para a ordem do dia); 9) Parecer n° 41/18, da Comissão de
Justiça e Redação e Parecer n° 17/18, da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, ambos
favoráveis ao Projeto de Lei Complementar n° 11/18, datado de 09/08/18, de autoria do Executivo
Municipal que dispõe sobre a criação de cargos na Administração do Poder Executivo Municipal
(Para a ordem do dia); 10) Parecer n° 40/18, da Comissão de Justiça e Redação e Parecer n" 16/18,
da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, ambas favoráveis ao Projeto de Lei Ordinária
n" 12/18, datado de 09/08/18, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Piquete a estender para mais 24 trabalhadores o Programa Emergencial de Auxílio ao
Desemprego - PEAD, criado pela Lei Ordinária n° 1797, de 27/12/2006 (Para a ordem do dia); 11)
Requerimento n" 51/18, de autoria do Vereador Heloizio dos Marins (Para a ordem do dia); 12)
Requerimento n° 52/18, de autoria do Vereador Heloizio dos Marins (Para a ordem do dia); 13)
Requerimento n° 52/18, de autoria do Vereador Santana e demais Vereadores (Para a ordem do dia);
14) Moção n" 37/18, de autoria do Vereador Heloizio dos Marins (Para a ordem do dia). Em seguida
o Senhor Presidente suspendeu a sessão por 10 minutos para a elaboração do Parecer relativo ao
pedido de urgência especial solicitado pelo Vereador Rômulo. Decorrido aquele tempo, o Senhor
Presidente reabriu os trabalhos e solicitou a Senhora Secretária que fizesse a leitura do Parecer a
saber: 15) Parecer n° 42/18, da Comissão de Justiça e Redação e Parecer n" 18/18, da Comissão de
Finanças, Orçamento e Fiscalização, ambos favoráveis ao Projeto de Resolução n° 05/18, de autoria
da Mesa da Câmara, que cria cargo de motorista, cria cargo de escriturário, extingue o cargo de
redator de atas, dispõe sobre a reestruturação e consolidação do quadro orgânico da Câmara
Municipal de Piquete define outras providências (Para a ordem do dia). Como houvesse terminado a
leitura dos documentos constantes daquela pauta, o Senhor Presidente solicitou a senhora Secretária
que fizesse a chamada dos Vereadores inscritos para o uso da Tribuna. Inscrito para falar o
Vereador Santana cumprimentou a Presidência, demais Vereadores, intemautas, ouvintes da Rádio
Natureza, público presente, saudou o ex-vereador Mário Luiz ex-presidente desta Casa e
cumprimentou a todos falando da satisfação em recebê-los. Em seguida iniciou seu pronunciamento
dizendo: "Senhor Presidente, o que me traz hoje é o fato, o diferencial que nós pudemos constatar
junto ao atual Executivo. O Senhor Prefeito hoje, logo pela manhã, eu estive fiscalizando alguns
setores do município e pelo Alto da Bela Vista, já nota-se inclusive a população naquela localidade,
já estão felizes porque já se encontra em andamento uma reforma, uma pequena reforma para que se
volte a ter atendimento no antigo PSF daquela localidade. Acredito eu que será de suma importância
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porque trata-se de pessoas carentes que por lá residem, mas a satisfação daquelas pessoas já é
gratificante em ver. Observei os funcionários por lá executando um trabalho de alvenaria, não gostei
da situação em que se encontra lá a cobertura, ou seja, o telhado ainda está com folhas lá de zinco e
imediatamente fiz contato com o Prefeito, ele se comprometeu em colocar lá um telhado decente
pra se evitar um mal maior. Ainda brinquei com ele. Falei 'Senhor Prefeito, não vai resolver o
senhor reativar isso aqui e já pensou? Cai uma chuva e de repente começa a cair goteira no
consultório médico'. Ele falou 'Não Vereador eu vou providenciar um telhado novo aí, isso aí foi só
provisório pra evitar que viesse a causar um dano maior na laje'. Então isso denota-se pra gente o
que? O que faltou na gestão na gestão anterior sobra na atual administração porque é trabalho, é
dedicação e o principal que esse Prefeito tem de sobra é humildade. Ele nos ouve, nos atende com a
maior presteza. Hoje pra minha surpresa e para o conhecimento de todos os senhores eu recebi uma
ligação dele, ao contrário, ele me indagando se eu estaria na Casa, eu falei que sim, ele compareceu,
nós sentamos, tivemos um belo de um diálogo, então, quem ganha com isso é a população. Então,
essa aproximação, essa facilidade de diálogo entre os dois Poderes muito embora sejam poderes
constituídos, porém, tem que haver uma harmonia, ter um diferencial e ele, humildemente ele nos
atende, e tá mostrando melhorias para o município. Isso é louvável, quem ganha é o município, são
principalmente as pessoas carentes. Nós entramos em vários assuntos, inclusive foi comentado
referente aos funcionários públicos municipais, os quais necessitam de uma atenção especial, ele se
comprometeu em dar essa atenção, ele tá dando atendimento. Então espera-se que realmente o
nosso município ele tome um rumo diferente. Porque não adianta senhores. Não adianta entrar
Prefeito e achar que é o soberano, o semideus, o todo poderoso. Prova disso a gente tá assistindo,
nós tivemos isso, sentimos isso na nossa pele porque a mandatária anterior ela levou isso aqui na
base do ferro e fogo sem respeitar o Poder Legislativo, ela achou que dava pra ela administrar sem
ter o apoio Legislativo. Então nossa Câmara tá de parabéns, porque é o que se ouve na rua, a
população alegre, sorridente, contente, porque não aguentava mais aquela ditadura. Inclusive eu até
aproveitei e já apresentei ao Prefeito algumas reclamações, porque ainda tem umas ramificações aí.
Tem gente que, porque tem um carguinho a mais ainda tá se achando no direito de pisar, de
humilhar aqueles com os quais eles tem ao lado alguns subordinados. Isso é inaceitável, eu não
admito, eu sinto muito, mas eu vou pra cima mesmo, eu vou brigar, porque é direito de trabalhador,
eu não vou admitir em hipótese alguma, em hipótese alguma quem quer que seja que venha
humilhar um pai de família, uma mãe de família, só porque ocupa um cargo um pouquinho
diferenciado. Então não se esqueçam que estão ali por quê? Porque estão indicados, porque fazem
parte de uma assessoria, é um cargo de confiança ou mesmo aqueles que prestaram algum concurso
aí, não vou aceitar. Já enviaram pra mim alguns documentos, eu estou analisando juntamente com o
Jurídico e provavelmente irei encaminhar para o Ministério Público para que a Justiça de jeito nessa
pessoa infeliz que ainda se acha no direito de humilhar algum subordinado a qual ela comanda.
Então vamos parar por aí. Depois não adianta ficar reclamando, não adianta querer correr na
delegacia de polícia, registrar boletim de ocorrência dizendo que o Vereador aqui não sabe o que
está fazendo. Eu, quando eu me coloquei à disposição da população no pleito eleitoral, eu tive a
intenção de fazer parte do parlamento sim, achava que talvez não conseguiria, mas quando do
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resultado eu agradeci a Deus e podem ter certeza, o mesmo intuito, o mesmo objetivo no qual eu
prestei um compromisso, um juramento dentro da polícia militar na qual hoje aqui represento, eu fiz
para com os meus eleitores que era de servir e proteger. Então eu estou aqui pra servir e proteger a
população carente do nosso município. Estou aqui lutando, estou trabalhando bastante e podem ter
certeza eu não tenho medo, meus opositores políticos, aqueles que acharem que tem alguma
possibilidade de me afastar é só entrar. Vamos entrar, vamos brigar porque o meu lema aqui é
apenas trabalhar. Eu não aceito mais que o povo seja enganado da forma que estava sendo. Eu não
vou admitir nenhuma, mais nenhuma falcatrua. Aqui dentro da Câmara Municipal eu estou fazendo
um trabalho árduo, mas honrado. Tenho buscado sempre o direcionamento de Deus, tenho pedido a
Deus sabedoria e é o que faz com que eu consiga trabalhar da forma que estou executando esse
trabalho. Acredito que não estou decepcionando quem confiou em mim porque a única coisa que o
Vereador pode fazer é fiscalizar e pedir. Pedir junto aos Deputados, a gente conseguindo algumas
emendas elas vesn, agora vamos aguardar o resultado das eleições, se Deus quiser passando esse
pleito eleitoral acredito eu, estou esperançoso que nosso município seja contemplado com as
emendas as quais nós buscamos. Eles prometeram que agora sai do papel. Estarei apresentando ao
Plenário uma moção de apelo junto à Assembleia Legislativa de São Paulo no tocante a uma
defasagem salarial dentro da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Espero que os pares aprovem,
aqueles que se interessarem em assinar eu agradeço antecipadamente até porque é uma defasagem
no posto diferencial de segundo tenente pra primeiro tenente e isso já desde quando que entrei na
Polícia Militar, havia essa promessa de aumento salarial, que as coisas iriam melhorar, iriam mudar.
Passei meus trinta anos na corporação com muito sacrifício e esse aumento ele não veio. Então
várias Câmaras Municipais estão fazendo também este apelo, então eu também me achei no direito,
por ser representante da classe nesta Casa, achei no direito de fazer também pra que o nosso
município preste esse apoio e sensibilize os nossos Deputados Estaduais pra que passe esse projeto,
é o PL 2/2018, pra que ele passe no Plenário Legislativo Estadual a PEC e que seja aprovado pelo
nosso Governador, assim espero. Isso vai beneficiar não somente os tenentes, mas toda classe da
Polícia Militar do Soldado ao Coronel. Foi lido aqui pela Senhora Secretária o Ofício que eu havia
encaminhado ao Senhor Prefeito e olha a resposta senhores: 'Temos a informar que está sendo
realizada a pintura do muro e contenção e posteriormente serão colocados elementos refletivos'. É
ali Vereador Junhô, naquele muro de contenção próximo à residência de Vossa Excelência. Eu pedi
ao Prefeito pra que ele colocasse elementos refletivos pra se evitar um acidente lá e está aqui a
resposta. Além dele colocar os elementos refletivos, que a gente costuma pronunciar aí que é
aqueles gatos, olho de gato, o Prefeito já tomou uma atitude inovadora e já mandou pintar inclusive
o muro, pra que se fique bem claro ali, pra que se evite o máximo. Então senhores aí está o
diferencial. Uma pessoa humilde, uma pessoa que tem o objetivo também de melhorias pro nosso
município. E eu quero aproveitar e dizer ao Prefeito. Ele me encaminhou um ofício de n" 327/18, do
pronunciamento dele aqui nessa tribuna, o qual que pedi a ele através de requerimento que ele
encaminhasse então o processo licitatório referente à compra de produtos de limpeza. Senhores, é
vergonhoso o que veio. Não é somente água sanitária e vassoura não com preço abusivo. É uma
vergonha. Aí você vem falar que se é honesto? Que você herdou uma herança maldita. Herança
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maldita é o que foi deixada agora. Essa herança maldita, essa sujeirada, isso aí é o mínimo. Eu
aproveitei que o Prefeito fez o pronunciamento, muito embora aqui no documento ele colocou, essa
foi a minha indagação, longe de ser uma acusação. O Prefeito não acusou nada não. Ele trouxe ao
nosso conhecimento pura e simplesmente um ato errado, que tava às escondidas e não é só esse, tem
mais e eu vou atrás, eu vou buscar. Inclusive hoje eu recebi uma mensagem no whatsapp na qual a
ex-prefeita disse que sexta-feira ela volta. Mas isso ela falou desde o dia 13 de junho quando ela foi
cassada, que no outro dia ela voltaria. Então vamos ver qual sexta-feira que ela vai voltar. Porque se
depender de mim ela não volta. Ela não volta porque eu estou mexendo, eu to escarafunchando, eu
to achando muita coisa errada. Eu vou trazer pros senhores a ferida sangrando porque é um
sangramento no munícipe. É inaceitável. É inaceitável! Juntamente com os ratos. Agora o rato está
saindo da toca. O rato tá procurando saber alguma coisinha. Então rato, encontrei minha algema
viu? Eu não esqueci não. Quando você passar por mim na rua, não precisa virar a cara não. Viu
, rato? Eu vou chegar em vocês, podem ter certeza. Eu não vou baixar a cabeça, eu não tenho medo.

I
Passei 30 anos dentro da Polícia brigando. Eu sou brigão. E agora eu não vou aceitar vocês ficarem
escondendo sujeira debaixo do tapete. Por que vocês não são decentes? Por que que não vem à
público e mostra? Ó, falhei aqui, falhei ali, me desculpe, me perdoe. Mas não! Então não venha
falar que é correto não. Porque não são! Não são corretos. É fácil apontar o dedo pro outro lá. Que é
ladrão, que é corrupto, herdei uma herança maldita. Senhores é, pra nível de Piquete é algo de

I
deixar a gente de boca aberta. Na hora que eu tiver com tudo em minhas mãos eu vou procurar a
imprensa. Estarei aberto à imprensa. Vou vir nessa Tribuna, farei um pronunciamento e mostrarei
no papel, em documentos. Até porque, o Ministério Público também está investigando. Então não é
invenção da minha parte viu? Eu sei que amanhã ou depois os doutrinados aí que ficam lambendo a
ex-prefeita vão dizer que eu estou sendo perseguidor, que eu sou maldoso, que eu to inventando.
Negativo, negativo. Eu vou trazer documentado. Eu vou apresentar aos senhores e vamos ver o que
que a Justiça vai fazer. Tenho certeza plena e absoluta: justiça será feita. Até porque passou-se o
primeiro mandato, não desmerecendo o Vereador Heloizio, nem o Vereador Rodrigo, mas ela não
respeitou a legislatura na qual Vossas Excelências fizeram parte e ela achou que faria a mesma
coisa aqui. Então, na legislatura dos senhores ela conseguiu enganar o povo. Na nossa não. E eu
tenho certeza absoluta que a justiça de Deus ela tarda, mas ela não falha e eu creio muito nisso.
Muito obrigado Senhor Presidente". Inscrito para falar o Vereador Claudinei cumprimentou a
Presidência, demais Vereadores, intemautas, ouvintes da Rádio Natureza, público presente e em
nome do ex-vereador, Presidente desta Casa seu amigo Mário e seu colega de serviço com o qual
chegou a trabalhar junto Chaves, Wilson Chaves cumprimentou a todos e iniciou seu
pronunciamento dizendo: "Eu tenho vindo algumas vezes nessa Tribuna e falando a respeito do
regime de urgência especial. Até um pouco antes dessa sessão conversei com o Rômulo a respeito
de um projeto dele, eu achava que não tinha necessidade desse pedido. Porque a gente tem que
verificar se realmente há necessidade de aprovarmos um regime de urgência e depois não nos
arrependermos de ter tomado uma atitude rápida e depois verificar que poderia ter sido esperado,
que poderíamos esperar um pouco mais. E logo depois eu aprovei um regime de urgência. Por que
que eu aprovei esse regime de urgência? Porque o artigo 76 do regimento interno ele fala sobre
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regime de urgência e no seu inciso 4°, 'somente será considerado sobre regime de urgência especial
a matéria que examinada objetivamente evidencie necessidade premente e atual de tal sorte que, não
sendo tratada desde logo resulte em grave prejuízo perdendo sua oportunidade de aplicação'. O
projeto que a gente vai votar daqui a pouco, ele tem necessidade da gente adiantar esse trâmite
fazendo regime de urgência especial, por quê? Se trata da criação dos cargos que a gente tá
necessitando se fazer o concurso que já está em andamento. Inclusive licitação, contratação de uma
empresa pra que faça esse concurso. Então por esse motivo eu votei favorável e vou continuar no
meu posicionamento com referência ao regime de urgência especial. Já sofri no passado aqui em
que se votou projeto de mais de 100 folhas sem nenhum Vereador sequer ler, uma página sequer e
ser aprovado regime de urgência e até hoje nós estamos sofrendo com isso. Na época fui voto
vencido. Eu e a Vereadora Evelize da época e infelizmente tá aí hoje a maior prova que talvez lá
atrás nós tivéssemos certo, é que já teve uma comissão especial de inquérito e já está sendo aberta
outra pra apurar a questão da empresa que presta serviços autarquia Águas atualmente. E fui
crucificado porque quis agir certo. Votei contra a autorização para contratação. Eu não votei, deixa
eu explicar bem para que as pessoas entendam. Eu não votei contra a empresa CAB, eu votei contra
a autorização para que o município fizesse a licitação pra que autorizasse, desse autonomia pra uma
autarquia prestar serviço que nós nem sabíamos quem seria os ganhadores. Porém eu, como o
senhor mesmo disse Vereador Santana, a gente tem que sempre ter dois pés atrás. Eu já sentia o
cheiro dessa empresa na cidade naquela época. Eu já sentia o cheiro. Então votei contra a
autorização. Porém, depois de aprovada a autorização, a ânsia foi tão grande no regime de urgência
que não perceberam que a nossa Lei Orgânica não autorizava que se aprovasse aquela autorização.
Aí sim eu votei favorável. Porque aí eu ia criar um problema pro município. Quando eu votei
favorável na alteração da Lei Orgânica, a empresa já tinha sido licitada. Então quem errou foi o
Executivo. Só que quando acordaram e foram fazer o contrato viram que não tinha condições de ser
feito. Aí precisou vir pra cá. Inclusive na época eu e o Vereador Gato votamos também favorável,
porém nós já não tínhamos mais o que fazer. A gente tinha que usar o nosso cargo Legislativo pra
corrigir um erro que foi feito anteriormente. Tudo por causa da ânsia de se fazer as coisas com
muita pressa. E outros que vieram depois que vocês não tem ideia. Então é essa a minha, eu tomei
essa decisão. Qualquer pedido de regime de urgência que estiver nessa Casa de Leis, eu vou
solicitar a quem pedir o regime de urgência que me mostre dentro do inciso 4° do artigo 76 do
regimento interno a real necessidade de ser aprovado em regime de urgência. Salve lá os casos que
geralmente acontecem aqui dos Projetos de Decreto Legislativo pras homenagens que geralmente os
nomes chegam de última hora, não dá pra gente esperar, senão realmente vai trazer um prejuízo
porque se nós não aprovarmos em regime de urgência. Talvez seria até inteligente da parte de nós
Vereadores já começar a pensar em quem a gente vai homenagear em junho do ano que vem e já
começar a providenciar o projeto. Já vai ser aprovado o projeto, você já vai conversar com aquela
pessoa que vai ser homenageada e ele já vai estar sabendo que dia 15 de junho do ano que vem ele
vai receber um título da Câmara. E não vai ter correria, não vai ser aquela ânsia toda a vez de ficar,
Ô pelo amor de Deus Vereador traz um nome, traz que eu preciso, que a gente sabe que é sempre
assim. Então fica aí uma dica aos colegas pra que a gente possa pensar dessa forma. Quando o
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senhor falou do diálogo entre o Executivo e Legislativo é importante ter falado pelo seguinte, esse
tempo que se conversou hoje aqui na Câmara, o resultado não foi bem o que o Executivo queria,
porém ele entendeu que o Legislativo como já tava com seu parecer pronto, a Comissão já tinha
dado o seu parecer, ele entendeu que o Legislativo estava prevenindo algo pior pro Executivo
futuramente. E ele foi capaz de ouvir e mandar o ofício pra cá retirando esse projeto que fala da
autorização da compra da fábrica J. Armando. J. Armando essa que a Prefeita anterior não teve o
respeito com a Câmara Municipal de sequer dar um projeto pedindo autorização e fez a compra da
forma que ela bem entendeu. E isso não quer dizer que ele não vai nos atender. Porque tá aí Ó, desde
que o nosso Prefeito atual Agnaldo Almeida Mendes - Xeroso entrou, eu só to vendo respostas de
indicações que foram feitas pra eles aqui nas sessões com resultado positivo. Se eu tiver enganado
vocês me corrijam. Eu por exemplo não faço mais indicação. Ele tá louco comigo porque eu ligo
direto no celular dele. Às vezes ele esquece que é o meu número até não atende. Mas, até agora, o
que eu solicitei, o que eu pedi ele fez. Algumas coisas que ficaram antes sabe do tempo pra fazer, a
gente sabe das dificuldades, a gente entende. Estávamos com problemas lá na Rua Nadra Naef
Mokodsi de iluminação e ele também estava com problema com a empresa que já tava vencido o
contrato. E aí ele resolveu da forma dele, mas a noite foram lá e resolveram o problema. Então é
assim que a gente quer. Não é o Vereador Claudinei, não é o Vereador Rominho, não é o Vereador
Christian, não é o Vereador. É a população que pede pra gente. Ele tá tendo a inteligência de agir
naquilo que o Vereador indica pra ele. Mas ele é inteligente ou o grupo dele é inteligente o
suficiente pra saber que não é o Vereador que ele tá atendendo, ele tá atendendo o munícipe. Se
todos os Prefeitos fossem inteligentes ao ponto de saber que ele tem nove cargos de comissão de
graça pra ele muita coisa no município seria melhor. Nove Vereadores levando os problemas do
município pra ele. O que que isso quer dizer? Que nós estamos na rua todo o dia, estamos vendo. Às
vezes o Secretariado dele não vai ver aquele problema, mas a gente passa ali todo o dia, a gente tá
vendo. É a hora que a gente solicita pra atender aquele munícipe. E aí a inteligência do Executivo se
torna a prática daquela questão que está sendo necessária, vai lá e age e resolve. BR 459. Fui
crucificado, já me falaram um monte de besteira na cidade, mas eu continuo ainda entendendo que
Piquete, olha, pode ser que eu me engane, mas Piquete vai ter mais uns cem anos pra ter uma
emenda do tamanho da emenda dessa reforma da BR 459. Do tamanho do presente que Piquete teve
através do Deputado Márcio Alvino, através do Deputado André, através do Ministro de Transporte
da época Antonio Carlos Rodrigues e através do PR, que é uma satisfação pra gente e a gente
também tem que vender o peixe da gente. É um partido que eu já to aí há muito tempo lutando e sei
como que é difícil. E a gente não pode perder a oportunidade. A gente não pode esquecer que a
partir de 3 anos nós vamos começar a ter fonnandos no nosso município pela UNIVESP, trabalho
de quem? PR, André do Prado, Márcio Alvino. Isso é importante pra nós no município. É isso que a
gente tem que colher esses frutos. Aproveitar esses frutos que estão nos dando. E com isso quem
que ganha? É o Vereador Claudinei? Não. O Vereador daqui a pouco não existe mais. O Vereador
Doni que é do PR ou qualquer outro Vereador aqui acabou. A gente tá aqui de passagem. E
infelizmente fechou-se novamente a BR 459 por quê? Mas eu não vi o Vereador de Itajubá vir em
público novamente fazer aquelas postagens dele lá na rede social dele. O Vereador Wladimir que
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deveria ter conscientizado aqueles principalmente caminhoneiros que poderiam ter evitado o uso de
um novo atalho. Mas infelizmente fechou novamente. Então agora vai ter que aguardar, esperar o
término total da obra pra ser liberado novamente. O ônibus que eu citei que tava lá, eu procurei
saber. Eu tive a informação que infelizmente eles entraram ali e os dois motoristas estavam hiper
preocupados porque eles não conheciam, eles não sabiam, eles estavam vindo da Bahia. Não tinham
conhecimento que aquilo tava fechado. E quando entraram caíram naquela situação que precisou os
moradores de Piquete ajudaram eles pra sair de lá. Esse ônibus no atalho do São Dimas ali, do seu
Dimas, do Junqueira, que sai na, infelizmente. Mas, graças a Deus nada de mal aconteceu. Porém,
tá cedendo lá. Não dá. Os caminhoneiros principalmente os conhecidos como batateiros vinham,
entravam e não tem respeito. E não respeitam a sinalização. Infelizmente não respeitam a
sinalização. Com isso quem usa o seu carro particular, carro de passeio, vai ficar impedido de
passar. Ou vai voltar a passar pelos Marins que já estão passando novamente e estão acabando com
as nossas estradas. Pode ir domingo ali nos Marins, sábado e domingo, sobe em tomo, eu vi passar,
o tempo que eu fiquei lá nos Marins sábado passado eu vi passar 10 caminhões toco, 10. Só o tempo
que eu fiquei lá. Então é difícil. Infelizmente vamos ficar, a BR vai ser aberta novamente só no
término. E eu acredito que não vai demorar muito. Em aparte o Vereador Santana disse: "É só pra
esclarecimento aí no tocante ao assunto que Vossa Excelência acabou de comentar, o Vereador
Heloizio por diversas vezes no uso da Trinbuna ele mencionou, reclamou referente aos danos que
iriam causar nas estradas lá dos Marins e recentemente nós tivemos um problema grave ali no qual
o carro com uma família caiu na ribanceira, não foi Vereador? Houve a necessidade de empenho do
Águia, do Corpo de Bombeiros, foi um sufoco com vítimas lá graves e conforme o senhor
comentou Vereador será que se esses ônibus viessem a cair naquela pirambeira lá, será que o
Vereador lá de Minas Gerais viria aqui pra ajudar ou ia vir aqui pra culpar a Câmara Municipal? Ou
até mesmo o Prefeito porque não liberou o pare e siga. Somente isso. Obrigado". Continuando sua
fala o Vereador Claudinei disse: "É, infelizmente é fácil você apontar o dedo como você falou, mas,
nunca se esqueça quando tem um apontado pra alguém tem quatro apontado pra você. Então tome
cuidado. Veio aqui aquele dia, eu não me importei de dar a cara a tapa, vou continuar, eu acho que é
importante pro nosso município essa estrada, precisava dessa obra senão a coisa ia ficar pior, por
pior que fique vai ficar bom demais e importante é que tá sendo feito. Os dois projetos que estão
indo pra ordem do dia que na reunião passada quando deu entrada eu falei sobre o impacto
orçamentário. Mais uma atitude do Prefeito que ouviu e nos encaminhou de acordo com o que tem
de ser encaminhado. Tá aí, a Comissão já deu seu parecer, vai ser colocado em votação, se depender
do meu voto vai ser aprovado que é a criação de seis vagas pra Auxiliar de Desenvolvimento
Infantil da Educação e parece que mais 24 cargos, vagas pra frente de trabalho. É pouco 24 vagas?
Mas são 24 famílias que vão ter alguma coisa. É um salário pequeno? É metade do salário mínimo.
Mas, pra quem não tem nada 10,00 é muita coisa. Então vai pra ordem dia daqui a pouco e a gente
com certeza irá aprovar esse projeto. Os dois projetos. E espero que ele coloque em prática logo e
favoreça a população. Quero parabenizar também a Polícia Militar que na última quinta-feira num
trabalho realizado no Santa Isabel II a gente já tava estudando a possibilidade de fazer um trabalho
ali, mas eles conseguiram um apoio imediato lá de uma denúncia que chegou rápida pra eles, não
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dava tempo de estudar muita coisa e foram e conseguiram fazer a prisão do indivíduo conhecido
como Oséias e o outro Fabinho. Eles estão envolvidos no tráfico de drogas, foram encontradas
drogas lá, foi encontrada uma espingarda e foram autuados em flagrante. E já estavam levando dois
menores pelo mesmo caminho. Em parte o Vereador Santana disse: "Inclusive, na próxima sessão
eu já parabenizei o atual Comandante o Sargento Souza pelos préstimos dele e as atitudes que ele
tem tomado junto aos comandados. Tá fazendo com que a população do município ganhe e muito. E
eu estarei apresentando no Plenário na próxima sessão uma moção, então espero que seja aprovada
por todos pra que o comando do batalhão tome ciência. Muito obrigado". Continuando sua fala o
Vereador Claudinei disse: "Pra felicidade de Piquete, apesar do efetivo ser pequeno tanto da Polícia
Militar como da Polícia Civil, há um trabalho conjunto de grande valia pro município e funciona.
Piquete poderia estar pior se não fosse esse bom relacionamento da Polícia Militar com a Polícia
Civil em Piquete. Já não vem de hoje. A gente sempre trabalhou junto porque tanto o policial
militar quanto o policial civil de Piquete não pensa no seu dia a dia e sim pensa no bem estar da
população. Eu não poderia deixar aqui nesses últimos minutos de manifestar pra todos os presentes,
pros nossos intemautas que estão acompanhando, os ouvintes da rádio Natureza FM, que amanhã
vamos ouvir, da felicidade desse final de semana pra mim, Claudinei , pessoa. Meu filho
aniversariou no sábado. A minha filha vai aniversariar agora terça-feira, amanhã. Coincidentemente
a diferença entre eles pra quem gosta de números é 3 anos e 3 dias, 33, agora vocês entendem
porque eu tenho no meu número quando eu sai candidato o 33. E pra maior alegria ainda minha
esposa sempre queria isso, queria ter a satisfação de ser vó, o meu enteado vai ser pai e nos
comunicou no sábado. Isso é uma forma, é uma alegria muito grande pra nós da família e
principalmente pra mim que tenho uma vida que não foi fácil no começo que tive vários problemas
na infância, quem me conhece sabe onde eu morei. Só pra dar uma ideia, CECAP em Lorena
Industrial. Dos meus amigos hoje que estão vivos e não estão presos eu só tenho um que também é
policial coincidentemente, talvez por isso não foi por outro caminho, só mais um minuto pra
complementar. E sou muito feliz de ter dois filhos biológicos que só me dão alegria e dois filhos de
coração que vieram depois da minha separação quando eu me casei com a Silvana. Então é uma
satisfação muito grande poder transmitir pra todos a alegria e como meu coração se sente. Porque
nós, claro, filho de sangue ele tem muito valor mas o filho de coração que vem, te respeita e te
valoriza, acaba tendo o mesmo valor. E eu valorizo os quatro da mesma forma. E fico feliz por ter a
família que eu tenho. Muito obrigado". O Senhor Presidente consultou os demais Vereadores sobre
continuar os trabalhos sem intervalo. Como todos concordassem ele solicitou a Senhora Secretária
que fizesse a leitura da Ordem do Dia a seguir: 1) Projeto de Lei Complementar n° 10/18, que
dispõe sobre o processo administrativo disciplinar. Como não houvesse quem desejasse falar sobre
a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por
unanimidade. 2) Projeto de Lei Ordinária n° 12/18, que autoriza a Prefeitura Municipal de Piquete a
estender para mais 24 trabalhadores o Programa Emergencial de Auxílio ao Desemprego - PEAD,
criado pela Lei Ordinária n° 1797, de 27/12/2006. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a
referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por
unanimidade. 3) Projeto de Lei Complementar n" 11/18, que dispõe sobre a criação de cargos na
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Administração do Poder Executivo Municipal. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a
referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por
unanimidade. 4) Projeto de Resolução n" 05/18, que cria cargo de motorista, cria cargo de
escriturário, extingue o cargo de redator de atas, dispõe sobre a reestruturação e consolidação do
quadro orgânico da Câmara Municipal de Piquete e define outras providências. Como não houvesse
quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e
aprovada pelo Plenário por unanimidade. 5) Requerimento n° 51/18, de autoria do Ver. Heloizio dos
Marins, para que seja oficiado ao Senhor Antonio Eduardo Lameira de Aquino, proprietário da
ABC Transportes pedindo a gentileza de informar a este Vereador sobre a possibilidade do ônibus
circular realizar o seguinte trajeto: subir a Rua Quintino Bocaiúva, passando em frente a E. E. "Prof
Darwin Félix", depois passar pela Rua Mestre João Alcides na Vila Esperança, na Avenida Manoel
Ribeiro dos Santos Filho no Jardim Josefina e sair na Rua José Ribeiro dos Santos no Bairro Santo
Antônio. Esclareço que fui procurado por diversos munícipes solicitando o referido trajeto. Como
não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única
votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 6) Requerimento n° 52/18, de autoria do Ver.
Heloizio dos Marins, para que seja oficiado ao Sr. Felipe Rafael Freitas Parente, Coordenador
Técnico Operacional da empresa Águas de Piquete, pedindo-lhe a gentileza de encaminhar a esta
Casa de Leis a arrecadação mensal da referida empresa com a prestação de serviços em nosso
município. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi
colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 7) Requerimento n" 53/18,
de autoria do Ver. Santana e demais Vereadores desta Casa, que apresenta apelo na forma de
requerimento ao Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, pela
aprovação da PEC 02/18, que inclui o parágrafo 2° ao artigo 138 da Constituição Estadual. 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 n° 37/18, de autoria do Ver. Heloizio
dos Marins, para que seja oficiado aos familiares do Senhor Carlos Faria, apresentando-lhes Moção
de Pesar deste Legislativo pelo seu falecimento ocorrido recentemente. Como não houvesse quem
desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo
Plenário por unanimidade. Como nada mais houvesse para ser tratado naquela sessão, o Senhor
Presidente invocando a proteção de Deus, agradeceu a presença de todos os munícipes dando por
encerrada a sessão e para constar foi lavrada a presente ata que, depois de lida e discutida for
julgada conforme, será aprovada e assinada pelos Senhores Vereadores. Piquete, 17 de setembro de
2018. Centésimo nonagésimo sexto (196°) ano da Independência, centésimo vigésimo oitavo (128°)
ano da República e centésimo vigésimo sétimo (127°) ano da Emancipação Político-Administrativa
de Piquete.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
--------------------------------- --- ------------------------------. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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VER. ROMULO KAZ~ LUSZCZYNSKI (ROMINHO)

'~~VER. MARIA LUlZA M~NETA RIBEIRO (MALU)

VER. CLA I ZDEMORAES

L~/15.~
VErf.JÓAQUIM ALVES DA SILVA JÚNIOR (JUNHÔ)

I RIBEIRO DA SILVA (Prof DONI)

o DA SILVA (HELOIZIO DOS MARINS)
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