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CAMARA DE PIQUETE 

Ata da 15" Sessão O INÁRIA Realizada em 07/08/2017 Fl n. 0 J t<j 

ATA DA DÉCIMA QUINTA (15ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO (!º) ANO. 
LEGISLATIVO DA , CIMA SÉTIMA (17ª) LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PIQUETE Aos sete ( 7) dias do mês de agosto do ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus · 
Cristo, de dois mil dezessete (2017), as dezenove ( 19) horas, realizou-se a sessão acima 

, anunciada. Constatan pelo livro de presenças a existência de "quorum" regimental, com ai 
presença de todos os S nhores Vereadores, o Senhor Ver. Mário Celso de Santana, DD. Presidente. 
da Câmara Municipal e Piquete, invocando a proteção de Deus para todos os presentes, declarou ' 
aberta a sessão. Em se uida, o Presidente colocou em única discussão a ata da 14ª sessão ordinária e ' 
como não houvesse q em desejasse apresentar emendas à referida ata, a mesma foi colocada em ' 
única votação, aprova a por unanimidade e assinada pelos Senhores Edis. Em seguida, o Sr. 
Presidente solicitou a e!". Maria Luiza Moreira Neta Ribeiro, 1 ª Secretária, que fizesse a leitura i 

dos documentos constjmtes do Expediente, os quais foram os seguintes: 1) Os Oficios GAB nºs · 
302/17, 303/17, 304/l'j, 315/17, 316/17, 317/17, 318/17, 319/17, 320/17, 321/17, 324/17, 325/17 e· 
327117, todos de autoriia da Prefeita Municipal de Piquete, respondendo ao contido nas proposituras 
de diversos Vereadore~ daquela Lei,rislatura (Arquivar); 2) Of. GAB nº 306/17, datado de 17/07/17,. 
da Prefeita Municipal 'de Piquete, encaminhando a esta Casa de Leis, previsão de Receitas para 
2018, em obediência a Lei de Responsabilidade Fiscal-LC nº 101/2000, encaminhando alguns' 
documentos em anexo (Arquivar); 3) Of. GAB nº 307117, datado de 18/07/17, da Prefeita Municipal 
de Piquete, comunicando que estava autorizado ao Pregoeiro da Prefeitura atuar na realização dos . 
Pregões a serem reali:zados pelo Legislativo conforme especificado no documento em questão i 

(Arquivar); 4) Of. G,AB nº 308117, datado de 18/07/17, da Prefeita Municipal de Piquete, ' 
solicitando seja autori(lada a participação da funcionária Regina Célia dos Santos, na audiência , 

·interna de preparação do Plano Plurianual (PPA) 2018-2021, a ser realizada dia 24/07/2017, no' 
Salão de Atividades "Prefeito Luiz Vieira Soares" (Arquivar); 5) Of. GAB nº 313117, datado de 
25107117, da Prefeita Municipal de Piquete, encaminhando o Projeto de Lei Ordinária nº 03/2017, 
para apreciação desta Câmara. Usando da palavra pela ordem, o Ver. Rodrigo pediu que aquele 
projeto de lei fosse considerado em regime de Urgência Especial naquela sessão. O pedido foi 1 

colocado em única votação e aprovado por unanimidade pelo Plenário. A seguir, o Sr. Presidente ! 

encaminhou o Projeto de Lei Ordinária nº 03/2017 para as Comissões de Justiça e Redação, de· 
, Finanças, Orçamento e Fiscalização e de Educação, Cultura e Meio Ambiente para estudos e : 
Pareceres: 6) Of. GAB nº 314117, datado de 25/07117, da Prefeita Municipal de Piquete,· 

•encaminhando o Projeto de Lei Ordinária nº 04/2017, para apreciação desta Câmara Usando da, 
. palavra pela ordem, o Ver. Rodrigo pediu que aquele projeto de lei fosse considerado em regime de ' 
Urgência Especial naquela sessão. O pedido foi colocado em única votação e aprovado por ' 

, unanimidade pelo Plenário. A seguir, o Sr. Presidente encaminhou o Projeto de Lei Ordinária nº . 
· 0412017 para as Comissões de Justiça e Redação, de Finanças, Orçamento e Fiscalização e de ' 
' Urbanismo e Infraeslrutura; 7) Convite do Conselho Comunitário de Segurança de Piquete, : 
, convidando para a reunião mensal no dia 21/07/17, às 19h30min no prédio da SAP (Arquivar); 8) · 
Convite da AMA-Associação dos Municípios da Araraquarense convidando para o XI Congresso de 
Municípios do Noroeste Paulista, dia 30/08/17 a 01/09/17 (Arquivar); 9) Of. s/nº, datado de · 

· 17/07/17, do Diretor da CONAM, encaminhando o número 60 da CONAM em Revista (Arquivar); 
'10) Of. nº 683/17, datado de 11/07/17, do Presidente da Câmara Municipal de Taubaté, convidando 
para a Audiência Pública dia 09/08/2017, às 19 horas, com o objetivo de discutir a implantação da . 
Central de Re&'Ulação de Ofertas de Serviços de Saúde-CROSS Regional com diversas entidades · 
daquele município (ANuivar); 11) Of. nº 001/17, datado de 26/07/2017, do Presidente do Diretório, 
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. do PMDB de Piquete, solicitando a cessão das dependências da Càmara, no próximo dia 12 de 
agosto de 2017, para a realização da Convenção para instituição do Diretório do Partido do • 
Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) (Autorizado/Arquivar); 12) Of nº 001/17, datado de· 
26/07/2017, do Presidente do PSB de Piquete, solicitando a cessão das dependências da Càmara, no 
próximo dia 12 de agosto de 2017, para a realização da Convenção para instituição do Diretório do 
Partido Socialista Brasileiro (PSB) (Autorizado/Arquivar); 13) Edital de Convocação do Presidente. 
da Comissão Executiva Municipal Provisória do PSB, convocando todos os filiados em dia com ! 

suas obrigações partidiiria a comparecerem no Congresso Municipal de Piquete, dia 12/08/17, com i 

início às 13 horas e término às 17 horas, no endereço Rua do Piquete, 140, centro, Piquete-SP 
( Càmara Municipal de Piquete). a fim de deliberar sobre assuntos de interesse do referido partido 
(Arquivar); 14) Edital pe Convocação do Presidente da Comissão Executiva Municipal do Diretório 
de Piquete do PMDB, convocando todos os filiados em dia com suas obrigações partidária a · 
comparecerem no Congresso Municipal de Piquete, dia 12/08/17, com início às 9 horas e término às 
12:30 horas, no endereço Rua do Piquete, 140, centro, Piquete-SP (Câmara Municipal de Piquete). a 
fim de deliberar sobrei assuntos de interesse do referido partido (Arquivar); 15) Of s/nº, datado de· 
04/07/17, do Ver. Marcelo Augusto de Assis, da Câmara Municipal da Estância Turística de 
Guaratinguetá, convid~ndo para a palestra cujo tema será "Imunidade Parlamentar", a ser proferida ' 
pelo Exmo. Sr. Dr. Ll.liz Antonio Cardoso, DD. Desembargador do Egrégio Tribunal de Justiça de ! 
São Paulo (Arquivar); 16) Of Especial, datado de 07/08/17, do Presidente do PR de Piquete, 

i solicitando a cessão d<)s dependências da Câmara para reunião do Partido da República no próximo : 
·dia 10/08/17, às 19 horas (Autorizado/Arquivar); 17) Folheto convite do Ver. Marcelo de 
Aparecida-SP, Coordtnador Regional da FPA, convidando para reunião de organização dos . 
trabalhos do ciclo 2017/2018 e ampliação de equipe de membros, a ser realizada na cidade de São· 
Paulo-SP (Arquivar); ] 8) Convite do Sr. Paulo César Gonçalves Alvarenga, Venerável Mestre da 
Loja Maçõnica São Miguel, convidando para a Sessão Pública que será realizada no dia 10/08/17, 
às 20h00min em sua sede situada na Avenida 15 de Março, s/nº, Vila Militar da Estrela-Piquete 

. (Arquivar); 19) Of nº 222/PJP/2017, datado de 14/03/17, da Promotora de Justiça de Piquete, 
notificando acerca da instauração do Inquérito Civil MP 14.0379.0000237/2017-3 (cópia da 

'Portaria em anexo), nos termos do artigo 19, IV, do Ato Normativo nº 484/06-CPJ (Arquivar); 20) 
· Of nº 186/PJP/2017, datado de 07107117, do Promotor de Justiça de Piquete, notificando que a 
representação ofertada por Vossa Excelência, registrada sob nº MP 14.0379.0000218/2017-9 foi 
indeferida (Arquivar); 21) Of nº 227/PJP/2017, datado de 14/03/17, do Promotor de Justiça de 
Piquete, notificando acerca da instauração do Inquérito Civil MP 14.0379.0000241/2017-0 (cópia 
da Portaria em anexo), nos termos do artigo 19, IV, do Ato Normativo nº 484/06-CPJ (Arquivar); 
22) Of nº 194/PJP/2017, datado de 10107117, !ªReiteração oficio 141/PJP/2017, do Promotor de, 

·Justiça de Piquete, reiterando os termos do Oficio 141/PJP/2017, recebido por Vossa Excelência, 
via e-mail aos 15/05/2017 (Arquivar); 23) Of nº 237/PJP/2017, datado de 19/07/17, do Promotor de , 
Justiça de Piquete, notificando acerca da instauração do Inquérito Civil MP 14.0379.0000242/2017-
4 (cópia da Portaria em anexo), nos termos do artigo 19, IV, do Ato Normativo nº 484/06-CPJ e 
faculto-lhe a apresentação de esclarecimentos no prazo de 15 dias (Arquivar); 24) Protocolo nº 

· 025254/07/DER/2017, datado de 14/07/l 7, do Superintendente do DER-SP, respondendo ao 
contido no oficio nº 213/17 desta Casa de Leis (Arquivar); 25) Of C.C.A. nº 3866/2017, datado de' 
11/07/2017, da Auditora do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, encaminhando cópia da ' 
sentença publicada no DOE de 25/04/2017 (arquivar); 26) Indicação nº 98117, datado de 04/08/17, : 
do Ver. Santana, para que seja oficiado a Prefeita Municipal de Piquete, que sejam adotadas as 
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providências necessárias para que seja imediatamente realizada a reforma dos banheiros da 
rodoviária (A considetação da Senhora Prefeita); 27) Indicação nº 99/17, datado de 1 º/08/17, do · 
Ver. Claudinei, para q~e seja oficiado a Prefeita Municipal de Piquete, pedindo-lhe a necessidade 
de arrumar um buraco 1existente na Rua São José, 236, em frente à casa do falecido Sr. José Damas 
(A consideração da Senhora Prefeita); 28) Indicação nº 100/17, datado de 04/08/17, do Ver. 
Heloizio, para que seja oficiado a Prefeita Municipal de Piquete, pedindo-lhe a necessidade de 
encaminhar um Clínico Geral para atender aos moradores do bairro São José (A consideração da 
Senhora Prefeita); 29) Indicação nº 1O1/17, datado de 04/08/17, do Ver. Heloizio, para que seja 

, oficiado a Prefeita Mupicipal de Piquete, pedindo-lhe a necessidade de verificar o bueiro localizado 
· na Rua Nogueira de Sá, no bairro São José, em frente a Sra. Irene, bem como realizar serviço de 
manutenção da referida estrada (A consideração da Senhora Prefeita); 30) Indicação nº 102/17, 
datado de 04/08/17, do Ver. Heloizio, para que seja oficiado a Prefeita Municipal de Piquete, 
pedindo-lhe a necessidade de realizar serviço de manutenção e conservação na Rua José Alves 
Filho, na Vila Cristiana, principalmente em frente a mercearia de propriedade do senhor Genésio, nº 
342 (A consideração <lia Senhora Prefeita); 31) Indicação nº 103/17, datado de 04/08/17, do Ver. 
Junhô, para que seja oficiado a Prefeita Municipal de Piquete, pedindo-lhe que sejam adotadas as 
providências necessárü1s para a promoção da limpeza do rio que fica próximo a Rua 1 ºde Maio (A 
consideração da Senhora Prefeita); 32) Requerimento nº 100/17, datado de 19/07/l 7, do Ver. Prof. 
Doni, para que seja oficiado ao Secretário de Esportes, Carlos Artur Soares Alves, pedindo-lhe a 
gentileza de informar a este Vereador, se existe um planejamento para essa Secretaria com relação ' 
as atividades esportivas de nossa cidade para o ano de 2017. Caso tenha, que seja encaminhado a 
este Vereador, caso nào, que me informe o porquê (Para a Ordem do Dia); 33) Requerimento nº 
101/17, datado de 19107/17, do Ver. Prof. Doni, para que seja oficiado a Prefeita Municipal, 
pedindo-lhe a gentileza de informar a este Vereador, se existe repasse de verbas para a Secretaria de ' 
Esportes de nossa cidade. Caso tenha, que seja passado a este Vereador o valor, caso não, que me • 
informe o porquê (Para a Ordem do Dia); 34) Requerimento nº 102/17, datado de 03/07/17, do Ver. · 

. Rômulo, para que seja oficiado a Prefeita Municipal de Piquete, pedindo-lhe a gentileza de informar • 

. a este Vereador, se existe a possibilidade da Prefeitura assumir o custo do novo padrão na casa de , 
· propriedade da Prefeitura localizada no Pátio Municipal Antonio Brasilino, nº 1 O, na Vila ' 
i Esperança, tendo em vista que o funcionário da Prefeitura que mora na referida residência não tem ' 
· condições de arcar com o custo do referido padrão (Para a Ordem do Dia); 35) Requerimento nº . 
•. 103/17, datado de 04108117, do Ver. Heloizio, para que seja oficiado a Prefeita Municipal dei 
Piquete, pedindo-lhe a necessidade informar a este Vereador, as indagações a respeito do veículo : 

: responsável pela iluminação pública na cidade (Para a Ordem do Dia); 36) Requerimento nº 104/17, ! 

, datado de 02/06117, do Ver.Santana, para que seja oficiado ao Exmo. Sr. Governador do Estado de i 

· São Paulo, Dr. Geraldo Alckmin, através de seu Secretário de Segurança Pública, Sr. Mágino Alves ' 
Barbosa Filho, para requerer a adoção de providências necessárias para aumentar o efetivo das : 

. polícias civil e militar neste município, bem como o envio de novas viaturas policiais (Para a • 
Ordem do Dia); 37) Requerimento nº 105/17, datado de 04/07/17, da Ver". Malu, para que seja 

. oficiado a Prefeita Municipal de Piquete, pedindo-lhe a necessidade informar a esta Vereadora, se 
· há possibilidade de ser colocado lâmpadas nos postes do jardim da estação, onde funciona o i 

Cartório Eleitoral (Para a Ordem do Dia); 38) Moção nº 51/l 7, de 27107117, do Ver. Prof. Doni, i 

para que seja oficiado aos familiares do Sr. Francisco Carlos de Oliveira, mais conhecido como ' 
Chico coxinha, apresentando-lhes Moção de Pesar pelo seu recente falecimento (Para a Ordem do 
Dia); 39) Moção nº 52/17, de 27/07/17, do Ver. Prof. Doni, para que seja oficiado à Diretoria do. 
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Oratório São Domin~os Sávio, apresentando-lhe Moção de Aplausos deste Legislativo, pela 
comemoração de seus:50 anos de fundação, ocorrido no dia 17 de julho do corrente ano (Para a 
Ordem do Dia); 40) Moção nº 53/17, de 28/07/17, do Ver. Claudinei, para que seja oficiado a Sra. 
Denise Prado Nunes Cpsta, apresentando-lhe Moção de Aplausos deste Legislativo, por cuidar com 
dedicação e zelo da imrtgem de São Miguel Arcanjo localizado na entrada de Piquete, além de ceder 
a energia elétrica de sµa residência para que a referida imagem fique iluminada em datas festivas • 
como o Natal (Para a Ordem do Dia); 41) Moção nº 54/17, de 28/07/17, do Ver. Claudinei, para que : 
seja oficiado ao Sr. . Marcos Antonio da Silva, apresentando-lhe Moção de Aplausos deste · 
Legislativo, por cultivar plantas com recurso próprio e cuidar há anos do canteiro localizado na Rua : 
José Isaltino da Luz, em frente a sua residência, no Jardim Santa Isabel (Para a Ordem do Dia); 42) • 
Moção nº 55/17, de Z8/07/l 7, do Ver. Claudinei e subscrito pelo Ver. Santana, para que seja· 
oficiado aos familiares, da Sra. Maria Edna dos Reis Lemos, apresentando-lhes Moção de Pesar pelo · 
seu recente falecimento (Para a Ordem do Dia); 43) Moção nº 56/17, de 1°/08/17, da Ver". Malu, i 

para que seja oficiado à Frente Nacional Contra a Liberação da Maconha e Cocaína, idealizada pelo ' 
Sr. Deputado Campos 'Machado, Líder do PTB na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ' 
apresentando-lhe Moçilío de Aplausos deste Legislativo, apoiando ação de amor ao próximo que tem , 
o objetivo de salvar os jovens desse mal que afronta as famílias nos dias de hoje (Para a Ordem do · 
Dia); 44) Moção nº 57/17, de 24/07/l 7, do Ver. Santana, para que seja oficiado aos familiares do 
Cabo PMMG Marcos Marques da Silva e do Vigilante Bancário Leonardo José Mendes e ao · 

. Comando da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, apresentando-lhes Moção de Pesar deste • 

. Legislativo, por aquelas perdas irreparáveis (Para a Ordem do Dia); 45) Moção nº 58/17, de 
· 07/08/17, do Ver. Santana, para que seja oficiado aos familiares da Sra. Fátima Aparecida 
Rodrigue>, apresentando-lhes Moção de Pesar deste Legislativo, por aquela perda irreparável (Para 
a Ordem do Dia); 45) Moção nº 59/17, de 07/08/17, do Ver. Santana, para que seja oficiado aos 1 

· familiares da Sra. Adolfina Ribeiro da Silva, genitora do Sr. Wlademilson da Silva, conhecido como ' 
"Tão", Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lorena-SP, apresentando-lhes Moção de 

. Pesar deste Legislativo, por aquela perda irreparável (Para a Ordem do Dia); 46) Moção nº 60/17, · 
de 04/08/17, do Ver. Santana, para que seja oficiado a Exma. Sra. Dra. Kátia Margarido Barroso, . 

· Douta Juíza Titular da Comarca de Piquete, apresentando-lhe Moção de Aplausos deste Legislativo, 
pelo trabalho desenvolvido à frente do Poder Judiciário nesta cidade de Piquete, por mais de duas 
décadas, sempre o fazendo com muito zelo, dedicação e prudência (Para a Ordem do Dia); 47) 

. Moção nº 61/17, de 04/08/17, do Ver. Heloizio, para que seja oficiado ao Peão de Rodeio Adalton 
· Rodrigues Faria, morador do bairro Gonçalves, apresentando-lhe Moção de Aplausos deste 
, Legislativo, por ter se classificado em 6° lugar no Rodeio da Festa do Peão de Marmelópolis 
realizada dia 30/07/2017 (Para a Ordem do Dia); 48) Moção nº 62/17, de 04/08117, do Ver. 
Heloizio, para que seja oficiado ao Peão de Rodeio Felipe Rodrigues Faria, morador do bairro 

: Gonçalves, apresentando-lhe Moção de Aplausos deste Legislativo, por ter sido campeão no Rodeio 
da Festa do Peão de Marmelópolis realizada dia 30/07/2017 (Para a Ordem do Dia); 49) Moção nº 
63/17, de 04/08/17, do Ver. Junhô, para que seja oficiado a Sra. Neusa Gonçalves, apresentando-lhe 
Moção d·~ Aplausos deste Legislativo, pelo excelente trabalho desenvolvido como servente da ' 
saúde, por mais duas décadas, neste município (Para a Ordem do Dia); 50) Moção nº 64/17, de 
04/08/17, da Ver". Malu, para que seja oficiado ao Sr. João Paulo Furtado, apresentando-lhe Moção · 

· de Aplausos deste Legislativo, pelo trabalho desenvolvido como salva vidas no Rodeio da Expo · 
Terra 2017 (Para a Ordem do Dia); 51) Moção nº 65/17, de 04/08/17, da Ver". Malu, para que seja: 

·oficiado ao Sr. Wellington Rodrigues Consenza, apresentando-lhe Moção de Aplausos deste 
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. Legislativo, pelo trabaiho desenvolvido como salva vidas no Rodeio da Expo Terra 2017 (Para a 
Ordem do Dia); 52) 1',1oção nº 66/17, de 04/08/17, da Ver". Malu, para que seja oficiado ao Sr. 

. Mateus Ramos da Siltva, apresentando-lhe Moção de Aplausos deste Legislativo, pelo trabalho 
desenvolvido como salya vidas no Rodeio da Expo Terra 2017 (Para a Ordem do Dia); Terminada a, 

. leitura dm• documento$ constantes do Expediente, o Sr. Presidente suspendeu a sessão por tempo ! 

indeterminado para qu<t as Comissões de Justiça e Redação, de Finanças, Orçamento e Fiscalização, , 
de Educação, Cultura e Meio Ambiente e de Urbanismo e Infraestrutura, pudessem se reunir e ' 
exarar os seus Pareceres com relação aos projetos considerados em tramitação em regime de ' 
Urgência Especial naquela noite. Decorrido o tempo necessário, o Sr. Presidente reabriu a sessão e 
solicitou a Sra. 1" Secretária que fizesse a leitura dos respectivos Pareceres, a saber: 1) Parecer nº . 
30/2017, da Comissão de Justiça e Redação, Parecer nº 06/2017, da Comissão de Finanças, . 

: Orçamento e Fiscalização e Parecer nº 01/2017, da Comissão de Urbanismo e Infraestrutura' 
, Municipal, todos datados de 07/08/2017 e favoráveis pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº: 
04/2017, datado de 25/07/2017, de autoria do Executivo Municipal, dispondo sobre autorização' 
para o Município de Piquete conceder isenção de ISSQN à Companhia de Desenvolvimento ' 
Agrícola de São Paulo- CODASP, e dá outras providências (Para a Ordem do Dia); 2) Parecer nº · 
31/2017, da Comissão de Justiça e Redação, Parecer nº 07/2017, da Comissão de Finanças, 
Orçamento e Fiscalização e Parecer nº 02/2017, da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Meio 
Ambiente, todos datados de 07/08/2017 e favoráveis pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 
03/2017, datado de 25/07/2017, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Município de 
Piquete a celebrar convênios com a Fundação para o Desenvolvimento da Educação-FDE, 
objetivando a gestão de Atas e Registros de Preços (Para a Ordem do Dia); A seguir, o Sr. 

• Presidente franqueou a palavra de conformidade com as normas regimentais. Inscrito para falar, o 
Ver. Christian cumprimentou os presentes, em especial, o Prof Sabará, os intemautas e os ouvintes 
da Rádio Natureza FM e fez o seguinte pronunciamento: "Quero hoje aqui fazer alguns 
ai,>radecimentos. No dia 23 de julho, fizemos um encontro de jovens entre os nossos garotos lá do ; 

. futebol. Foi um sucessb o encontro, muitas pessoas compareceram, principalmente, muitos garotos, • 
então, quero agradecer de modo especial o Sr. Edson Luiz, o Sr. Zecão, o Ver. Rodrigo, alguns 
desportistas e o Padre Anderson, da Paróquia de Santo Antonio, que disponibilizou alguns minutos 
do seu tempo para pas$ar algumas palavras de incentivo aos nossos garotos. Já temos frutos, muitos ! 

garotos continuam nespa busca a Deus, continuam participando de encontros de jovens, Maranatha i 

e com ce11eza o enco1Jtro realizado com a garotada do futebol foi um encontro muito positivo e ' 
faremos outros até o final do ano. Quero aproveitar e agradecer também a nossa Prefeita que esteve 
no bairro da Tabuleta, acerca de duas semanas atrás, conversando com os moradores, sendo que 

. foram feitas duas reuniões com ela sobre a situação da água daquele bairro. Na oportunidade foram 
· apresentadas algumas ;soluções para o referido problema e hoje graças a Deus o fornecimento de 
água voltou ao normal. Quero agradecer o apoio da Prefeita, dos Vereadores e da comunidade em 
geral que não mediram esforços para que aquele problema fosse resolvido o mais rápido possível. 
Quero agradecer tam!bém o Sr. Francisco de Assis Magalhães, Presidente do Oratório São 

• Domingos Sávio, que: cedeu as dependências do Oratório no dia 23 de julho e ao Coordenador · 
·Gustavo, ao Vice-Pnjfeito Xeroso, que ajudaram e muito contribuíram para que o encontro , 
realizado fosse um suc!esso. O Ver. Christian teceu outros comentários sobre o assunto e encerrou as ! 

. suas palavras. Inscrito para falar, o Ver. Heloizio cumprimentou os presentes, em especial, o Sr. : 
: Sabará, os intemautas e os ouvintes da Rádio Natureza FM e fez o seguinte pronunciamento: : 
"Quero hoje aqui falar sobre um fato que ocorreu e eu tenho o meu posicionamento de apresentar 
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nesta Casa diversas proposituras e, graças a Deus, algumas delas foram atendidas pelo Executivo , 
Municipal. Na sessão passada apresentei dois Requerimentos, uma para a Prefeita e outro para o 
Secretário Municipal de Saúde, pedindo que fosse disponibilizado um médico Pediatra no 
atendimento ambulatorial da UPA, diariamente. Hoje fui ao hospital e constatei que colocaram um ! 

médico Pediatra na UPA e fui informado também que o referido profissional estava atendendo 
diariamente, então, quero agradecer a Prefeita e o Secretário Municipal da Saúde por entender a , 
situação das mães de nossa cidade e por atender aquela reivindicação antiga da nossa população. 
Outro assunto, na semana passada, na quarta-feira eu estive lá no bairro São José e conversei com 
alguns moradores daqlilele bairro sobre o problema da falta do atendimento médico naquele bairro. 
Com certeza a população está sentindo muito falta do referido beneficio e diante desse fato sugeri 
que fosse feita uma reunião com o Secretário Municipal da Saúde juntamente com os moradores do 
bairro São José para que juntos pudéssemos discutir sobre a possível disponibilização de um médico ! 

para atender os moradores daquele bairro. Fizemos a reunião e graças a Deus a mesma foi bastante ! 

proveitosa e, no meu entender, se as coisas não dão de um jeito, temos que pelejar de outro e a ' 
. forma eu encontrei. Então, hoje eu fui com o Secretário Municipal de Saúde até o bairro São José, ' 
muitos moradores comparecerem para a reunião e depois de muita conversa e da boa vontade do : 

. nosso Secretário de Saúde ficou decidido que o médico ia atender duas vezes por semana e que ia i 

fazer também a coleta de sangue, o que ia facilitar bastante. Antes de 2013, os moradores do bairro i 

dos Marins também sofriam muito com a falta dos referidos beneftcios, porém, graças à gestão 
passada, lá no meu bairro, hoje nós contamos com a visita do médico e com a coleta de sangue, 
duas vezes por seman~, o que deixa os moradores dos Marins muito alegres. Cada Vereador aqui · 
tem seu sonho, sua m<i:ta, seu posicionamento, o Vereador cumpre com o seu papel, porém, quem 
manda mesmo é a Pr~feita, ela atende ou não o pedido do Vereador, ela atende se quiser. Então, 
quero deixar bem clar? que o Vereador é limitado, ele faz aquilo que pode, ele faz aquilo que está 
dentro das suas possirilidades, o resto é competência da Prefeita. Mas sempre tenho dito aqui, , 
Vereador, Secretários 1 e Prefeito precisam trabalhar juntos, precisa ter diálogo, harmonia, caso , 

1 ' ' 

contrário às coisas nãp vão para frente, fica tudo empacado no mesmo lugar. E preciso ter essa , 
união para que as coi~as possam fluir, desenrolar, então, quero aqui agradecer de coração a boa , 
vontade e o interesse 4o nosso Secretário de Saúde em ajudar os moradores do bairro São José que 
há anos sofrem com a lfalta do atendimento do médico no bairro. Quero agradecer também a nossa i 

· Prefeita que recebend~ os meus requerimentos olhou com carinho e atendeu algumas das minhas ' 
reivindicações, que nãP são particulares minhas e sim da municipalidade. O Vereador anda muito ! 

pelas ruas da cidade e ~ constantemente cobrado pela população, então, precisamos deixar claro que , 
o Vereador cumpre o ~eu papel, apresenta indicação, requerimento, conversa pessoalmente com a . 

, Prefeita, porém, quem acata e realiza os serviços, quem realmente vai concretizar os pedidos é a 
Prefeita, só ela tem o !Poder de executar. Nós aqui agradecemos, elogiamos e cobramos bastante, : 
esse é o nosso papel tfimbém. Após a reunião que tivemos lá no bairro São José, um morador me · 

, chamou e falou sobr~ as fossas que estão transbordando e a Prefeitura não faz a limpeza das • 
' mesmas há tempos. AI meu ver, é dever da Prefeitura fazer constantemente a limpeza das fossas, 
evitando assim que as ~esmas transbordem, causando transtornos para os moradores. Esse morador . 
disse que foi até a Prefeitura conversou com a Prdeita e ela deixou claro .que não podia fazer nada. 

1 

Em aparte, o Ver. Ro~ngo disse que tempos atras esteve no refendo bamo para tentar resolver o i 

referido problema, te*do dito que foi até a Prefeitura para saber o que tinha acontecido, pois i 

moradores da parte bajixa do Bairro foram até a Prefeitura passar o levantamento de quantas casas 1 

tinha para a empresa j fazer o serviço de limpeza das fossas, só que passaram o número de 12 : 
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. residências e não incluíram as residências da parte de cima. Disse que as residências mais 

. prejudicadas foram realmente às localizadas na parte de cima porque o convênio com a empresa que 

. estava prestando o setviço estava para vencer. Disse que quando foi até a Prefeitura checar a 
· referida questão, foi falado que assim que o convênio vencesse, eles iriam reavaliar a situação para 
ver quantas residências exatamente precisavam do serviço. Continuando o seu discurso, o Ver. 
Heloizio disse: "Ver. Rodrigo, uma das fossas está bem próxima a uma mina de água e se não for 
feita a limpeza logo, vai contaminar a água da mina e isso não pode acontecer. Os moradores 
pesquisaram e o cust(l para realizar a limpeza em casa fossa fica em torno de R$ 250,00 e, 
infelizmente, eles não têm condições, fica muito caro. Hoje também eu estive visitando os 
moradores daquelas ca~as lá no bairro Santa Isabel e vou conversar com a Prefeita para que ela olhe i 

com mais carinho a sil!Uação daqueles moradores. A Sra. Vera me chamou e eu fui até o quintal da' 
casa dela e constatei um buraco enorme no meio do quintal e quando a gente pisa percebe que está 
tudo oco por baixo. As casas ali foram muito mal feitas e os moradores não têm condições de 
arrumar, de solucionat os problemas. Então, peço aqui, se a Prefeita está ouvindo ou vendo essa 
sessão pela internet, qije ela dê uma assistência aos referidos moradores o mais rápido possível, pois 

. da maneira que está nãP pode ficar. Outro assunto importante, desde 2013 venho lutando nesta Casa 
com relação a coloca~ão de iluminação no meu bairro, no bairro dos Marins e até hoje eu não 
consegui. Lá tem muit~s pessoas religiosas que moram perto da igreja e vão à noite na igreja e em : 
alguns pontos está miJtito escuro e os moradores ficam muito receosos. Logo que assumi como 
Vereador conversei cojm os moradores do meu bairro e mostrei o meu plano de trabalho e solicitei 
que eles me encaminh*ssem os seus pedidos também. Hoje, faleceu um morador lá do meu bairro e 

; nessa reunião que tivepios ele reivindicou um bico de luz na sua rua e, infelizmente, ele faleceu e 
não teve o prazer de vpr o seu pedido atendido, é lamentável. Até hoje eu espero o atendimento do · 
meu pedido, são apen~s quatro bicos de luz, se cada mês atendesse um, o bairro já estava iluminado. 1 

Apresentei na sessão !anterior um Requerimento pedindo a Prefeita que me informasse o valor J 

arrecadado com a taxa~contribuição de iluminação pública, com a CIP e ela me informou o valor de · 
R$ 41.133,00 mensa. A meu ver, é uma arrecadação satisfatória e dava para atender as 
necessidades do nos o município. Lá na rua projetada mesmo, há tempos venho cobrando · 

• iluminação para o re~rido local, pois os moradores pagam a referida contribuição e não tem o 
•beneficio, um absurdo! Já a rua de baixo, onde reside o Sr. Manoel Uchoas, ali tem calçamento, tem 
iluminação pública e worque a rua de cima não têm esses benefícios? Quero deixar bem claro aqui 

. que nós Vereadores e$tamos cumprindo com o nosso papel de representante do povo, porém, nós 
não temos o poder dq execução, de realizar os pedidos da população, esse poder é exclusivo da 

· Prefeita. O Ver. Helolzio teceu outros comentários sobre o assunto e encerrou as suas palavras. 
Inscrito para falar, o! Ver. Rômulo cumprimentou os presentes, em especial, o Sr. Sabará, os 
internautas e os ouvintles da Rádio Natureza FM e fez o seguinte pronunciamento: "Quero falar hoje 
aqui que estou muito ~rgulhoso, pois recebi um telefonema da Secretaria de Estado do Trabalho de 

. São Paulo me inform~ndo que Piquete foi contemplado com 30 vagas para o curso de auxiliar 
administrativo. Na quf rta-feira dia 09 de agosto, vou estar em São Paulo naquela Secretaria para 
que eles possam me p ssar a lista como vai ser feita a convocação, a distribuição do referido curso. 
Então, assim que eu c egar de São Paulo, na sessão seguinte, esclarecei melhor sobre o assunto aqui 

. nesta Tribuna, nas rels sociais e na internet, mas desde já, é uma vitória de todos. São dois meses 
de curso com aulas t óricas e práticas e um auxílio em dinheiro no valor de R$ 330,00 por mês, , 
sendo que além da p ssoa ser capacitada ela ainda vai ganhar uma ajuda de custo. É sem dúvida : 
motivo de orgulho tan~o para mim como para todos, porque Piquete foi a única cidade do Fundo do • 
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Vale que foi contemplada pela referida Secretaria. Desde fevereiro estou indo a São Paulo, pelo , 
menos duas vezes por mês, cobrando esses cursos e graças a Deus a nossa população foi • 
beneficiada porque sã~ várias cidades querendo esses beneficios também, então, é uma briga só. 
Estou tentando tambél)l conseguir o curso de Cuidador de Idoso, que sem dúvida vai ser bastante . 
proveitoso para a nossa cidade e pelas informações que eu tive, até o final deste ano, a nossa cidade i 

vai ser contemplada c~m o referido curso. Quero ainda parabenizar o Ver. Christian pelo encontro i 

que foi feito lá no Or~tório São Domingos Sávio, no dia 23 de julho, uma parceria com o nosso ! 

amigo Sabará, que cm!Jtou com a participação de toda garotada, amigos e familiares. Infelizmente • 
não pude participar, devido a compromisso particular assumido anterionnente, mas fiquei muito ! 

feliz porque o referido encontro foi um sucesso. É Sr. Sabará, o mês de julho passou e o 
' campeonato não aconttceu, e o que foi oferecido para as crianças e jovens no mês de julho, mês de ' 
férias'/ Nada. Eu, particularmente fiz o Festival de Pipas, foi um sucesso, estiveram lá cerca de 400 : 
pessoas, entre jovens, 1adultos e crianças, todos adoraram. E porque não fizeram o campeonato de 
futebol? É triste, é mµito triste porque quem perde não sou eu, não é o Sr. Sabará, não são os 
Vereadores e sim as citianças, os nossos jovens, a população de modo geral. Infelizmente, mais um 
ano que não acontece b Campeonato de Futebol, é muito triste mesmo. Peço desculpas por não ter 
ajudado para que o referido campeonato pudesse ter acontecido e se Deus quiser no próximo ano 

. quem sabe as cabeças mudam e juntos possamos fazer um trabalho para que o referido campeonato 
possa ser realizado cojno antigamente. Quero parabenizar o trabalho do Sr. Sabará que sempre se 

• dedicou com muito ani10r e carinho ao futebol de nossa cidade. Na próxima quarta-feira deve ir ao 
gabinete do deputado Vaz de Lima, pois ele prometeu uma Van para a Saúde e estarei lá cobrando e 
agilizando o envio da teferida verba e na oportunidade entregarei um projeto de reforma da pista de 
Skate do Recinto de ~estas e quem sabe até o final do ano a gente consegue essa verba também. 
Com relação ao proje~o de lei de minha autoria concedendo gratuidade no transporte de ônibus 
circular para as pesso~s acima de 60 anos, hoje a nossa Lei Orgânica diz que essas pessoas têm 

. direito ao referido be~ficio, antigamente favorecia os maiores de 65, porém, a empresa que presta 
o referido serviço de 'nibus circular em nossa cidade não está aceitando tal medida. A Prefeita 

. entrou com uma Açã Direta de Inconstitucionalidade para impugnar a Lei Municipal 2040, que 
institui o Passe Livre , o Transporte Público Coletivo aos idosos a partir de 60 anos e às pessoas 
com invalidez perm ente, incapacitadas para o trabalho, alegando que traria custo para a 
Prefeitura, e tal medid ainda está sendo julgada. Só que a Lei Orgânica foi alterada e hoje os idosos 
a partir de 60 anos t direito de usufruir do beneficio e se algum munícipe for "barrada" pela . 
empresa de circular cidade, deve acionar o Ministério Público porque hoje a nossa LO dá o 
direito dele usufruir tal beneficio. O Ver. Rômulo teceu outros comentários sobre o assunto e 
disse que a Lei eram ·or que o contrato da empresa e a empresa precisava se adequar à lei vigente. 
Continuando as suas lavras, o orador disse: "Protocolei um requerimento solicitando a colocação · 
de um bebedouro na uadra do Elefante Branco porque ali é um ginásio desportivo e diariamente 
tem gente praticando esportes ali e é absurdo um local daquele não possuir um bebedouro. As · 

' pessoas jogam futeb 1, futsal, vôlei e não tem um bebedouro para tomar água, realmente um , 
absurdo. Quero que que registrado em ata hoje o meu pedido com relação colocação de um ' 
bebedouro na quadra do Elefante Branco. Quero agradecer a Prefeitura, em especial, o Vice- , 

· Prefeito Xeroso e de ais organizadores pelo evento realizado no último final de semana em nossa ! 

, cidade, li Encontro J EPIQUETE, foi um final de semana de muita movimentação, que atraiu 
•muita gente das cidad. s vizinhas, muitos turistas que, com certeza, foram de total importância para 
o êxito daquele encon~ro de ".Tipeiros". Tal evento foi realizado com a parceria da nossa Prefeitura e 
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é prova que tanto a Prefeitura como qualquer outra pessoa particular, quando realiza um evento 
dessa natureza dá cert~ e traz beneficios para o município. O município precisa fazer eventos que 
tragam receitas e não 4espesas ou prejuízo para a cidade. O Ver. Rômulo teceu outros comentários 
sobre o assunto e enct1rrou as suas palavras. Inscrito para falar, o Ver. Rodrigo cumprimentou os 
presentes, em especial~ o Sr. Sabará, os internautas e os ouvintes da Rádio Natureza FM e fez o · 
seguinte pronunciamento: "Quero primeiramente deixar registrado aqui os agradecimentos que 
recebi e é extensivo a tlsta Casa de Leis da Escola Municipal Maria Odaisa da Costa Frota, em razão 
e em virtude da Moção de Aplausos que aprovamos aqui por conta da realização da Festa Junina 
que todas as Escolas Municipais realizaram, pois as Moções de Aplausos foram de minha autoria, 
mas a Escola Maria Odaisa da Costa Frota formalizou uma agradecimento, o qual estendo aos 
Senhores Vereadores. fsse agradecimento foi assinado pela Senhora Vicentina Aparecida Franco da 
Silva, mais conhecida, como Senhora "Tina". Também quero justificar aqui a minha ausência na 
última reunião do COJNSEG. A lª reunião em que eu fui comunicado, eu já tinha previamente um' 

·compromisso agendadb, quando aqui numa sessão de Cãmara fui comunicado da reunião e que 
aconteceria sempre as1terceiras terça-feira do mês. Esta última ocorreu no dia 21 de julho, numa· 

•sexta-feira e eu já estava inclusive programado para participar por conta de pertencer a Comissão de. 
Segurança Pública des~ Casa de Leis. Eu vim á tarde na Câmara, vi o convite, me programei para . 
participar e aí, quand~ por volta das dezenove horas porque a reunião seria as dezenove horas e . 
trinta minutos porque ja reunião seria no prédio da SAP, aqui próximo a Câmara, eu cheguei em · 
casa e por problemas jpessoais de saúde com a minha esposa que não estava bem por conta de 
hipertensão e diabetes1 eu não pude deixá-la, eu tive que socorrê-la, então, não consegui participar 
dessa última reunião d? CONSEG que ocorreu dia 21 de julho, próximo passado. Mas eu já solicitei 
ao CONSEG inforrna<,jões da pauta da reunião, o que foi tratado e o que foi discutido e eu estou, 

, inclusive, a disposiçãoipara a próxima reunião e até o documento que será encaminhado para nós da 
• Comissão de Seguranta Pública já chegou na mão desta Presidência. Então, fica aqui, porque eu 
entendo que é dever, q e é meu dever, dar essa satisfação enquanto representante do povo, enquanto . 
membro da Comissão . e Segurança Pública da Câmara. Outro assunto que me traz aqui e talvez não . 
sei se é novidade para alguns dos Senhores ou até mesmo para a própria população, eu fui • 

· questionado por alguris munícipes se a empresa CAB foi vendida. A CAB foi vendida? A CAB i 

passou para as mãos 4e outra empresa que está agora gerindo? Me causou estranheza, me causou i 

dúvida tal questionam~nto e fui pesquisar para saber o que de fato está acontecendo com a vida da . 
, empresa CAB. Não é iovidade para os Senhores, eu já mencionei nesta Casa uma vez que abrimos 
· uma CEI contra a refyrida empresa, que ela pertencia ao Grupo Galvão Engenharia, a CAB era 
apenas um braço des~e Grupo Galvão, do Grupo muito grande de Engenharia, que pegou obras 
Brasil a fora e a CA$ opera em 14 municípios do Brasil. Pois bem, essa empresa, esse Grupo 

' Galvão Engenharia eslá envolvido com a Lava Jato, é um dos grupos que está envolvido com a 
operação Lava Jato, e~ CAB faliu, ela praticamente não tem como pagar os seus credores porque a 
CAB, logo que eu abni aqui a Comissão Especial de Inquérito, que hoje se transformou em Ação 
Civil Pública, à empn:jsa, ela foi baseada em documentos, inclusive, eu tive notícias de jornais, do 

. Jornal Valor Econômi~o como eu cito, que a CAB estava fechando o trimestre com 3,4 milhões de 
• prejuízo, que a CAB np semestre fechava com 1, 4 milhões de prejuízo e, de repente o mesmo Jornal 
Valor Econômico noti~ia que o BNDS havia comprado 33% das ações da CAB. Eu levei um susto . 
quando eu li essa notí~ia, quando eu fui pesquisar e logo imaginei, somente um Banco do Governo 
para comprar ações d~ uma empresa que está falida. Porque quem compra ações de uma empresa : 
que está falida? Bancq do Governo e com certeza como empresa "laranja", pois bem, resumindo os · 

. . 
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•seus credores foram n~justiça. ACAB deve ao Grupo Votorantim, a CAB deve ao banco Bradesco, • 
• a CAB deve ao bamio do Brasil porque ela foi emprestando, emprestando e emprestando e , 
. aconteceu que esses cttedores foram reclamar na justiça o seu direito e a CAB não tem hoje como • 
· ressarcir, ela não tem <Como pagar a sua dívida. O quê judicialmente foi decidido em audiência em , 
São Paulo? Foi decidido que esses credores seriam hoje acionistas da CAB. Então, hoje o maior! 
acionista da CAB e que podemos dizer que é o proprietário da CAB, é o banco Bradesco. O , 
Bradesco hoje tem o aontrole sobre a CAB Ambiental. Enfim, até essa questão do nome para não ' 
assustar a população porque eu fui ver se não era manobra jurídica, de repente a CAB está sendo 
vencida por uma manpbra jurídica para tentar escapar daquilo que responde na justiça. Eu corri 
atrás, eu fui a fundo p<tra saber o que estava acontecendo e eu descobri que em alb'llmas cidades do 
Brasil ela já mudou dej nome. Tem uma cidade do Mato Grosso que ela já virou Águas Claras. Mas 

·porque mudou de nonle? Justamente porque o Banco Bradesco entende que este nome CAB está' 
sujo, está manchado, e~tão, para a imagem positiva é marketing, para a imagem positiva da empresa 
resolveram trocar o lqgo tipo, trocar o nome e pode ser que isso aconteça em Piquete também . 
porque isso é fato rec~nte e é o que está acontecendo com a empresa CAB no cenário nacional. · 
Então, para que a poplilação entenda a CAB não pertence mais ao Grupo Galvão Engenhana que 
está até o pescoço cortj a Lava Jato, ela hoje pertence ao Banco Bradesco, para o qual a CAB devia 
muito. O Grupo Votorymtim é acionista e um dos acionistas também é o Banco do Brasil. Falando 
em CAB, o problem" da água que foi resolvido e o nosso Vereador Christian Uchoa que me 

• antecedeu e bem faloulcomo representante do bairro e que lutou muito para que esse problema fosse 
· resolvido. Eu estive ta bém na Prefeitura, fui conversar com o Jurídico para ver qual seria a saída, 
a solução e quando o roblema aconteceu o Coronel Eleazar estava de férias e o Coronel Ronaldo , 
estava resistindo a as inar o acordo com a Prefeitura. O Jurídico da Prefeitura tentando com o , 
Jurídico da Empresa, Coronel Ronaldo resistindo, mas houve uma intervenção de Brasília para , 
que se fizesse esse a ordo. E, como eu disse anteriormente aqui, foi feito um acordo em que i 

provisoriamente a I EL fornece a água, a Prefeitura fornece os insumos para o tratamento dessa , 
: água, mas já está endo providenciado o aditamento e não houve resistência da CAB. · 
, Milagrosamente a CA não resistiu neste aditamento de contrato para que a Vila Estrela, a Vila · 
' Usina, Aldeia, proble a da Tabuleta e Benfica fosse resolvido para dar a concessão, o direito de 
que esse serviço se1a restado a essa população, a esses bairros que foram mencionados. Então, o 

· problema está resolvi o sim e foi muita luta realmente para que se chegasse a um consenso entre 
essas três instituições AB, IMBEL e Prefeitura. O problema está resolvido temporariamente, até · 
que esse aditamento seja concluído. Quero também agradecer o setor de meio ambiente da ' 
Prefeitura porque eu tava preocupadíssimo com uma situação de uma residência em Piquete que ' 

. estava com uma casa de abelhas no forro. Quando eu fui solicitar a visita de pessoas do setor , 
competente, porque a igamente os próprios moradores tentavam matar as abelhas, colocavam fogo, · 
tentavam tirar de alg a forma e hoje a gente sabe da legislação ambiental, agente sabe que não 
pode, que tem que res eitar. O Bombeiro antigamente até fazia esse serviço, hoje não faz mais e aí : 
eu fui ver na Prefeitur de que forma porque no inverno as abelhas se recolhem, mas na entrada do '. 
verão elas ficam mais agitadas e aí colocando em risco a vizinhança, a população, alguém poderia 
ser picada, poderia se atacada. A Prefeitura não contava com estrutura não, a Prefeitura conta hoje 
com um funcionário dela que se dispõe a fazer esse serviço, mas não tinha as ferramentas · 

• necessárias para tal. E tão, o que aconteceu? Eu fiquei em cima deles, fiquei cobrando e o setor de ' 
meio ambiente da Pr feitura pediu então que fosse comprado a roupa apropriada e a ferramenta, : 
uma caixa para fazer~ coleta da casa das abelhas. A Prefeitura comprou a roupa e a caixa para que 
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o funcionário pudesse fazer o serviço, retirar a casa de acordo com as normas ambientais vigentes. : 
Inclusive foi tirado devidamente conforme a lei e foi levada para um apiário. O fato aconteceu na ' 
Rua Nadra Naef, no Jardim Josephina e os moradores, as pessoas daquela localidade agradeceram • 
por conta desse alívio que dá com a retirada da casa de abelha. Então, fica aqui o meu 
agradecimento ao setot de meio ambiente da Prefeitura, em especial, ao funcionário que não mediu 
esforços e ajudou bastante. Quero também agradecer ao Secretário de Saúde, o Senhor Nicolas 
Cóppio, como bem falou o Ver. Heloizio, ele não tem medido esforços realmente para que os 
problemas do dia adiai sejam resolvidos. O Ver. Heloizio conseguiu acesso a ele, levou o problema 
e as soluções foram a(Jresentadas e eu tive problemas também com a própria população porque o 
cidadão bate em nossa residência, bate na nossa porta e agente é o intermediador, nós somos pontes, 
tentando resolver. Eu fui até o referido Secretário era problema de medicamento na farmácia do 

· hospital estava faltan~o inclusive o medicamento que se chama sertralina que numa farmácia 
. particular custava em tprno de 110 reais e não era por falta de pagamento, era por falta de atraso do 
fornecedor. A Prefeit~ra hoje pelo balancete que o referido Secretário me apresentou está em dia 
com os seus fornecedoires, não está atrasando o pagamento. Então, o Secretário Municipal de Saúde 
bateu em cima e em 4~ horas resolveu o problema e, inclusive, antecipo aqui que vai ser agilizado 
essa questão de medif;amento, compra de medicamento e relacionamento com fornecedor, vai 

· mudar porque o seto~ de compras da Saúde está sendo transferido para o hospital. O próprio 
Secretário, o Sr. Nico1as Cóppio está assumindo a responsabilidade do setor de compra da Saúde 

• que funcionará dentro Idas dependências do próprio hospital, para evitar aquela burocracia que vai 
. para um setor, que volta para outro setor, depende de assinatura, depende de papel. Então ele já está 
• centralizando tambéml essa questão, tirando do setor de compras lá de baixo e trazendo para o 
hospital, para facilitar le agilizar mais esse trabalho. Quero ainda agradecer o Secretário Municipal 
de Obras e Serviços, Sr. José, pois eu levei quatro pedidos para ele e desses quatro pedidos, um 
foi na Rua Lindolfo sta Manso, ali a rua está afundando por conta do rio mesmo. Ele foi até lá 

: analisar, olhou de pert aquela situação, verificou que o problema não é fácil de ser resolvido, deu 
• uma satisfação ao mo ador porque é wna obra que demanda um investimento maior e um tempo 
maior para a realizaç o do serviço, porém, já colocou aquela obra dentro da programação do 
Executivo para a exec ção do serviço. Na Rua Honorina de Brito também nivelamento de meio fio, 
precisava ser feito e ti · feito, eu passei lá e constatei que o serviço já foi realizado. Na Rua São José 
precisava de desentup mento de bueiro e o serviço também já foi realizado e na Rua Dario Vieira, 
na Vila Cristiana, as s licitações dos moradores de conserto de bueiro, desentupimento de bueiros, 
esse trabalho também foi realizado pela Prefeitura. Parabenizo a iniciativa do nobre Ver. Christian · 
juntamente com o S . José Valério, mais conhecido como Sabará, pelo Encontro de Jovens ' 
realizado no Oratório São Domingos Sávio, eu participei e agradeço o convite, foi uma tarde de ! 

· muitas bênçãos, realm nte eu acredito que a juventude saiu de lá renovada pela experiência nova e 
pela busca em Deus orque dá para juntar atividade esportiva e fé, deve se fazer isso e é uma . 
iniciativa impar nesse sentido, agora se já houve peço desculpas, mas deixo claro que eu nunca vi , 
atletas conciliando o utebol com fé. O Ver. Rodrigo teceu outros comentários sobre o assunto e 
encerrou as suas pala ras parabenizando também os organizadores do II JEEPIUETE, que são de ' 

·Lorena, pela parceria que fizeram com o Executivo de nossa cidade. Inscrito para falar, o Ver. 
· Santana passou a Pre idência ao Vice-Presidente, cumprimentou os presentes, em especial, o Sr. 
· Sabará, o Sr. Fernan o, os internautas e os ouvintes da Rádio Natureza FM e fez o seguinte ' 
pronunciamento: "Qu ro pedir aqui para que cada munícipe que participa das sessões de Câmara : 
trouxesse pelo menos ma pessoa na sessão de Câmara, assim estariam exercendo a sua cidadania. : 
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. Com relação a documejltação encaminhada a esta Casa pelo Executivo, quero dizer que as respostas , 
são sempre as mesmas "iremos estudar". É bom, porque se a Prefeita tem mandado recadinho que i 

os Vereadores tem que estudar, então é sinal que ela está lendo os requerimentos encaminhados por i 

esta Casa de Leis. O Ver. Heloizio foi muito feliz em sua explanação quando se referiu que o seu : 
bairro tinha um determinado beneficio e depois acabou. A população sabe de quanto a nossa cidade 
está se definhando, está se acabando, um exemplo claro, o campo de futebol do Estrela, ele foi : 
passado para a Prefeitura Municipal como outros prédios que pertenciam a IMBEL em comodato e 
está tudo se acabando. A. Prefeita preferiu trancar o campo de futebol e não deixar ninguém utilizar. 

. Tanto é a dificuldade que o Professor José Valério está enfrentando com o campeonato, sendo que , 
todos os anos ele proporcionava o campeonato Interestadual, porém, por impedimento da atual , 
Chefe do Executivo a ~ealização desse campeonato está sendo impossibilitado. Eu tive durante essa i 

semana o prazer e o dFsprazer ao mesmo tempo de dar uma volta na cidade de ônibus circular e : 
constatei várias irregul~ridades e vou fazer uma reunião com o Comandante da Polícia Militar local ' 

• e da Companhia e vou ~edir a eles que tomem as providências cabíveis. Alguns motoristas de nossa• 
• cidade, estou sendo c14ro, não são todos, alguns, estão estacionando na contra mão, em locais que ' 
segundo a regra de tr~nsito não pode estacionar e isso vem atrapalhando o trânsito da cidade, 
principalmente, ônibu~ caminhão, que muitas vezes não conseguem fazer a curva porque tem um 
veículo estacionado betn na esquina. Sei que é dever da Prefeitura colocar placas de trânsito, pintar 

' faixas de pedestres, f~xas amarelas, sinalizar a cidade, porém, as regras de trânsito são claras e 
; precisam ser cumprid.s, então, é isso que não está sendo cumprido e nem fiscalizado. Vamos 
• conversar sobre o assujnto e com certeza a população primeiramente vai ser orientada sobre o que 
vai ser feito e depois s medidas serão tomadas porque do jeito que está não pode mais ficar. Era 
isso que a Prefeita se pre cobrou de mim, quando eu estava no cumprimento da minha função, até 
que eu peguei um veí ulo da Prefeitura de forma irregular, tomei providências e aí a casa caiu, 
infelizmente. Vou ofi iar a Empresa ABC responsável pelo transporte público em nossa cidade, 
pedindo uma reunião com o proprietário da Empresa para que possamos conversar sobre as 
condições as quais os usuários estão sendo transportados, pois, a meu ver, o espaço na frente do 
ônibus é muito peque o, em dias de maior fluxo de pessoas, com certeza não vai comportar todos 
os idosos e o motorist vai ter problemas. Outro fato também bastante complicado é com relação ás 

, pessoas obesas, elas t m que pagar a passagem para o motorista e como não passam na roleta, o ' 
motorista abre a porta dos fundos para a pessoa entrar, lamentável essa situação. Agora, já que o 

:, motorista sabe que a p ssoa não vai conseguir passar pela roleta porque já não abre a porta traseira : 
para ela entrar por ali evitando assim transtornos para os passageiros, é lamentável. Então, acho i 

'que é necessário conv rsar com o proprietário da empresa para que ele possa rever essas situações e i 

• melhorar o atendimen o e o funcionamento do transporte público de nossa cidade. Quero pedir a : 
Senhora Prefeita, confi rme já foi mostrado aqui e consta nos anais desta Casa, eu consegui junto ao · 
meu Deputado, Majo Olímpio, uma verba no valor de R$ 245.000,00 para ser aplicada em . 
infraestrutura da Ave ida Tancredo Neves. Então, quando a Senhora for mencionar uma obra, já 
que a Senhora pediu ue os Vereadores corressem atrás de seus Deputados, então está aí, minha 
primeira verba em trê meses de mandato. Então, não seja hipócrita, não seja demagoga Prefeita, 
fala quem conseguiu a verba, não fica usando a Igreja para enganar a população, a Senhora até pode ' 
iludir os Padres, os Pa tores, mas a Deus, Ele a Senhora não vai iludir. Tenho certeza que a Senhora : 

'vai ser cobrada e, por favor, não é porque foi este Vereador que conseguiu a verba que a Senhora 
: não vai realizar a o a, pois quando a Senhora deixa de atender o Vereador, a Senhora está 
'deixando de atender o povo, nós Vereadores estamos apenas cumprindo o nosso papel de 
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1 

representaílte do povo i: é nosso dever pedir, cobrar, fiscalizar os atos do Executivo. Foi o povo que 
· nos elegeu, Vereador~s e Prefeita, então, a meu ver, o povo merece respeito e consideração. 
Apresente: nesta noit~ várias proposituras e elaborei dois oficios um para o Deputado Major · 

· Olímpio e outro para a Major Augusto, cobrando o Vídeo Monitoramento e se Deus quiser a gente 
vai consef:uir implant~r também a Guarda Civil Municipal, será desarmada. Eu vou correr atrás 
desses contatos, foi prqimessa de campanha e podem ter certeza que eu não esqueci, pelo contrário, 

: estou lutando bastante para conseguir esses beneficios para a nossa cidade. Quero antes de encerrar 
· as minhas palavras, Cl!mprimentar e parabenizar todos os Vereadores que são pais, todos os pais 
: presentes íla Plateia e !lodos os pais de modo geral pelo Dia dos Pais, que será comemorado no 
' próximo domingo, quf Deus nos abençoe porque eu também sou pai e nos dê muita saúde e 
· sabedoria, pois o nossq papel não é tãcil, mas com certeza Deus nos capacita e é uma missão muito 
• gratificant~. Um feliz JPia dos Pais a todos os pais. Quero deixar registrado aqui também que foram 
' quatro der úncias apre51entadas ao Ministério Público, e uma delas foi com relação a instauração de 

Inquérito Civil Públictj para apurar eventuais irregularidades nas contratações levadas a efeito para 
os festejos carnavalescos de 2017, isso a Prefeita não fala, então, vamos aguardar o resultado. Outra 
instauração de lnquéri~o Civil foi com relação á análise do contrato de gestão celebrado com a 

·entidade OS Pró-Vid~ empresa que está administrando a nossa Saúde. Uma empresa que está 
devendo na justiça e tão, a qualquer hora, corremos o risco de ter os recursos do município · 
bloqueados, um absur o. Não nos esqueçamos, a nossa cidade está maquiada, o Poder Público está . 

' enganandü o povo. C mo nós vamos conseguir aqui defender o indefensável, fica dificil, é uma , 
• situação bastante com lexa. Com relação à CP foi concedido ao Poder Executivo uma liminar e os , 
trabalhos :la referida omissão estão paralisados, tem muito chão pela frente. Então espero que , 
todos os Vereadores j tenham tomado conhecimento da referida denúncia e fiquem interados do ' 
que está acontecendo, pois a Prefeita está falando pelos quatro cantos da cidade que o Poder 
Legislativo é incompe ente, que os Vereadores não têm capacidade para formular uma Comissão e 
tocar adiante. Só que Prefeita está sendo hipócrita, demagoga e eu apenas gostaria que ela fosse 
sincera com a popula ão, falasse a verdade porque o povo votou nela e esperava dela, primeira 
mulher a governar o nosso município, que ela conseguisse êxito, mas infelizmente ela não é 
humilde. Quero deixar registrado aqui também o oficio recebido do DER, respondendo ao contido 
no Oficio nº 213/17, esta Casa de Leis, por intermédio do qual foi solicitada a instalação de 
lombada detrônica ou radar para redução de velocidade na Rodovia Christiano Alves da Rosa e : 
informando que de a ordo com nossos setores técnicos o referido ponto será cadastrado para · 
compor um novo Edi 1 de Contratação de novos equipamentos, em data ainda não definida, com a · 
ressalva d~ que tal pe ido na época oportuna será submetida à análise técnica a fim de validar o . 
atendimento do pleito Os moradores me pediram, eu fiz o oficio e está aqui á resposta, então, . 
vamos aguardar e fica atentos para que não apareça futuramente o "pai do patinho bonito". Antes i 

de encerra quero dei ar aqui uma passagem do livro de Mateus, capítulo 10, versículo 15-26, · 
Prefeita preste bem a tenção: ''Não tenhais medo deles, portanto, pois nada há de encoberto que 
não venha a ser desco erto, nem de oculto que não venha a ser revelado". O Ver. Santana teceu 
outros comentários so re o assunto e pediu a Prefeita Municipal que fosse mais humilde e que · 
tivesse mais compaixã com o próximo, e encerrou o seu discurso abJTadecendo a atenção de todos. : 
Inscrito para falar, o er. Claudinei cumprimentou os presentes, os intemautas e os ouvintes da • 
Rádio Natureza FM e fez o seguinte pronunciamento: "Ouvindo atentamente as explanações dos : 
meus companheiros, t hora que eu não sei se eu choro ou se eu dou risada. Acho que a pior coisa 
que tem e eu passo pof isso aqui na Câmara. No meu primeiro mandato eu consegui trabalhar dois 

! 
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anos corro situação,: depois passei a fazer algumas críticas, mas ainda acompanhava a 
Administração do Prefi:ito Sr. Cadinho Sessão. Naquela época, eu sempre disse nesta Tribuna que 

; por ele eu colocava a (ninha mão no fogo sem medo de errar e até hoje eu tenho a certeza que eu 
· não errei. Ele saiu da: Prefeitura, terminou o seu mandato e ele não teve processo contra a sua 
; administração. Ele era imuito honesto, fez wna excelente administração, principalmente, na área da 
Educação, porque ele fra Diretor de Escola, sendo que até hoje tem aluno que usa o uniforme que 
foi distribuído na rede !pública na sua gestão, material de qualidade. Pelo que eu me lembro, depois 
que ele faleceu, o seu Irmão respondeu a um processo, mas nada que desabonasse a conduta do ex
Prefeito Cadinho Sessfi:o. Aí depois, eu participei de mais duas Administrações, a do ex-Prefeito 
Otacílio, e meu partidq apoiou a sua candidatura, mas depois que ele foi eleito, na primeira reunião 
do grupo, lá na antig ' Cantina Perus, eu fui taxado como oposição e ali mesmo já "entornou o 
caldo", pois, infelizm nte, o meu posicionamento adotado não agradou a certas pessoas. Depois 

. fiquei quatro anos, fui para a reeleição, consegui ser novamente reeleito, com um número menor de 
votos, senfo que na é oca, muitos dos meus eleitores chegaram e me disseram que não iriam votar 

. em mim porque eu es ava apoiando a candidata Teca Gouvêa. Foi uma decisão tomada na época, 
• que não poderia ser iferente pelo meu posicionamento dentro desta Casa de Leis, pois passei 
quatro anos sendo o osição e fazendo críticas ao Executivo da época, embora, os serviços , 
estivessem sendo real zados, só que de maneira errada. Tive várias discussões com alguns dos ' 
Vereadores da época ue apoiavam a Administração do ex-Prefeito Otacílio e hoje esses mesmos 
Vereadores são meus amigos, ninguém ficou inimigo de ninguém, pois cada um respeitava o ' 
posicionamento do o o e tinha diálogo entre os Vereadores. Estou falando desse assunto hoje 
porque a política é ass m, as decisões tomadas aqui hoje por nós, pode nos custar caro futuramente. 
Por isso o respeito e diálogo são importantes, porque muitas vezes precisamos pedir desculpas, 
nos retratar com o co panheiro e se não tivermos humildade isso não acontece. Manter um bom 
relacionanento indep ndente de qualquer coisa é fundamental porque o mandato passa muito : 

• rápido, qLando menos percebemos já passou. Aí, eu saio Vice-Prefeito do candidato Xeroso, sou . 
criticado, mas eu se pre deixei claro que não sairia mais candidato a reeleição, eu não me ! 

candidataria a reeleiçã como Vereador, isso eu não escondi de ninguém. Se eu não fosse candidato i 

a Vice-Prefeito eu nã sairia candidato a Vereador. Perdemos a eleição de cabeça erguida, fiz esse 1 

comentário na época om a Adriana e com a Amanda, sendo que a Amanda se preocupou com a· 
. minha pe~.soa, porque como perdemos a eleição e se preocupou com o que eu iria fazer dali para . 
frente e isso eu sou to até hoje. A Amanda achou que eu não tinha outra profissão e ela estava , 
preocupac.a porque n' perdemos a eleição. Então, a política é assim mesmo, e graças a Deus eu ' 

; estou Ven:ador nova ente. Eu até brincava com as meninas da Secretaria que guardassem a minha i 

• cadeira d• Vereador q e eu iria voltar e voltei, e elas guardaram muito bem a minha cadeira. E eu ! 

·jamais vou usar o meu cargo de Vereador para fazer barganha na política e foram 83 páginas e cerca '; 
· de 183 apontamentos feitos pela Controladoria Geral da União contra a Administração do ex
Prefeito Otacílio Rod igues da Silva. Foi instaurada Comissão Processante na época, eu e o Ver. 
Gato votamos favorá is pela cassação, os demais votaram contra, nós perdemos, mas saímos de 
cabeça erguida, pois c mprimos com o nosso papel. Perdemos politicamente nossos votos, mas hoje 
eu estou feliz porque Tribunal de Contas está julgando ilegais aqueles apontamentos, isso mostra 

·que nós línhamos r ão, não estávamos blefando. Eu recebo por e-mail todas as decisões do 
i Tribunal de Contas. C ntinuando, passado algum tempo mais uma Comissão Processante contra o , 
· Prefeito Otacílio, um único apontamento que tinha ocorrido no mandato anterior dele, Prefeito é ' 
; cassado por oito voto a um, não consegue liminar para retornar ao cargo, devido a uma série de : 
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problemas. Então, forajm decisões tomadas talvez políticas na maioria das vezes, mas baseadas em 
: fatos fundamentados. f\ Comissão Processante criada neste mandato está suspensa por força de 
liminar concedida a Pr!efeita, mas por outro lado á gente vê aqui que o próprio Ministério Público 

' instaurou . nquérito Ci~il Público para apurar e eu não tenho medo de errar, a decisão pode não ser 
' aqui política, mas vai ser através do MP. Vai ser apurado, vai demorar, mas vai sair á decisão, 
· talvez vão ser outros V1ereadores que estarão aqui acatando a decisão do MP, mas a decisão vai sair 
, um dia. Em aparte, o Ver. Santana disse que para conhecimento de todos de acordo com o Oficio 
encaminhado a esta C~sa pela Promotoria Pública, são cerca de sete apontamentos com relação á 

• OS Pró-Vida. Disse ~inda que a Comissão Processante estava paralisada, a denúncia foi bem 
fundamen1ada e acredi ava que todos já tiveram a oportunidade de ver todo o processo, então, pediu 
aos Senhores Vereado s que fossem bem claros e passassem a verdade para a população porque ali 
ninguém estava de b ·ncadeira. Continuando o seu discurso, o Ver. Claudinei disse: "São três 
Inquéritos Civil Públic instaurados, o da OS Pró-Vida, do concurso público realizado no início do 
ano e do processo licit tório do Carnaval 2017. Com relação ao caminhão da Prefeitura que estava 
na IMBEL, esse não foi instaurado Inquérito Civil Público, que segundo foi alegado falta de 
fundamento. Sabe Ver~ Christian, esse trabalho que o Senhor está fazendo junto com o Sr. Sabará é 
um trabalho muito gra ficante e eu fico feliz de saber que existe essa parceria com o Sr. Sabará, que 
existe uma equipe tra alhando em favor das nossas crianças e dos nossos jovens. Essa Câmara 
como as demais semp e trabalharam em parceria tanto com a Escolinha do Sabará, como com o 
Judô e ou1ros eventos sportivos, sendo que às vezes quem barrava era o Executivo. A Escolhinha 
do Sr. Sabará foi decl ada de Utilidade Pública e o Executivo virou às costas, não dá qualquer tipo 
de apoio. \Ião interess quem está à frente da Entidade, chama para uma conversa, tenta ajudar no 
que for prnsível, faça máximo que puder porque o resultado vai beneficiar várias pessoas e não 
apenas quem está co rdenando. O projeto de lei que originou a Lei Municipal 1630, de 2001, 
considerando como de Utilidade Pública a Associação Escolinha de Futebol Pirralhos de Piquete, é 
de minha :rntoria. En - , é uma lei que foi sancionada em 2001 pelo ex-Prefeito Carlinho Sessão, é 
preciso ajudar, tem qu ter consideração, mas simplesmente é ignorada pelo Executivo Municipal. : 

, Continuando as suas p lavras, o Ver. Claudinei disse que fez um pedido para o seu bairro, capina e : 
pintura de meio fio, m janeiro daquele ano e a Prefeita, em tempo Record, respondeu que iria • 

: atender, porém, até aquela data, nenhuma providência tinha sido tomada, ressaltando ser ; 
, lamentável. O Ver. C udinei agradeceu a atenção de todos e encerrou as suas palavras. Inscrito j 

, para falar. o Ver. Pro . Doni cumprimentou os presentes, os intemautas e os ouvintes da Rádio i 

. Natureza FM e fez os guinte pronunciamento: "Quero de início parabenizar todos os Vereadores e . 
todos os pais de nossa cidade pelo Dia dos Pais que será comemorado no próximo domingo dia 13 i 

: de agosto. Quero para enizar o Ver. Christian pela reunião que ele teve com os moradores das Vilas : 
afetadas pelo corte do fornecimento de água, que contou com a presença da nossa Prefeita. Fico 

, feliz com a participaç- da Prefeita na referida reunião. Quero ainda parabenizar o Ver. Christian e 
o Sr. Sabará pelo enco tro realizado no Oratório com as crianças do futebol. Peço desculpas por não 
poder participar uma z que já tinha um compromisso agendado naquele dia. Como os Vereadores 
Rodrigo e Christian q e me antecederam nesta Tribuna comentaram sobre o problema da falta de 
água nas Vilas Aldeia, Estrela e Usina e bairro da Tabuleta, no dia seguinte após comentários sobre 
o referidc assunto a ui nesta Casa, na terça-feira eu liguei para o Sr. Carlos, Assistente da 

. Promotoria e pedi in rrnações a ele sobre aquele problema e tentei marcar para falar com ele 
pessoalmente, só que ele me disse que passaria por telefone as informações necessárias. Tentei . 
entrar em contato co1 o Ver. Christian naquele dia, porém, não o encontrei, mas nos encontramos , 
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, dias depois e conversajnos sobre a referida situação. Acho que algumas coisas ficaram fora do tom 
e é bom esclarecer melhor à respeito. O problema não foi sanado como o Ver. Christian falou, ou 
seja, a Prefeita tem um prazo de oito meses para resolver o referido problema. Desde o dia 12 de 
juiho o município está ~endo cobrado mil reais por dia de multa, como bem explicou o Ver. Rodrigo 

· em sua explanação. A !Prefeita vive reclamando que não tem dinheiro para fazer as coisas, mas se · 
algum munícipe entrar1na justiça ela vai ser obrigada a pagar essa multa. A Prefeita fez um acordo 
com a TMBEL e se el~ não cumprir esse acordo, igual ela fez da outra vez, pediu um tempo e não 
cumpriu esse tempo, irjclusive o Dr. Carlos me disse que a Prefeita vai ter que fazer um reequilíbrio 
de contato com a CA~. Achei estranho dizer que a CAB aceitou, acho que a CAB não vai aceitar j 

esse reequilíbrio, a nãol ser que a referida empresa saia ganhando nesse acordo. Apesar, que eu acho , 
meio dificil, agora mu ou os donos, não sei se eles vão aceitar, mas a gente fica aqui na esperança · 
que eles aceitem porq e o povo não pode ser prejudicado por erros de alguns. Quem errou que 
assuma o erro, errar é umano, agora persistir no erro é que não pode. O maior erro é não assumir : 

· que errou. Eu mesmo na sessão anterior comentei que analisando a LOA verifiquei um valor na , 
. Secretaria de Esportes e achei que era verba da referida Secretaria, eu errei, me enganei e peço : 
. desculpas, pois depois e verificar melhor a respeito, fui informado que aquela era uma previsão de 
orçamento apenas e nã uma verba disponível daquela Secretaria. Fui informado que se a Secretaria : 
de Esportes precisar e dinheiro a Prefeitura repassa para a Secretaria, mas pelo que vimos a · 
referida Secretaria nã está precisando de nenhuma verba. As pessoas não tem bola para jogar 
futebol, não tem jogo e camisa para participar de campeonatos, o pessoal não tem condução para 
participar de campeon tos fora para representar o nosso município, agora, se para tudo isso não 

: necessita de verbas, e tão não sei dizer para que a Secretaria precisa de dinheiro, de verba. Eu fiz 
. um documento ao Sec etário Municipal de Esportes perguntando se existe um planejamento para a 
: Secretaria com relação às atividades esportivas de nossa cidade para o ano de 2017. Caso tenha, que 
· seja encaminhado a es e Vereador, caso não, que me informe o por quê e também se existe repasse 
• de verbas para a referi Secretaria. Caso tenha, que seja passado a este Vereador o valor, caso não, 
que me informe o por uê. As pessoas me questionam sobre o assunto, mas eu sou apenas Vereador 
e não o Secretário d Esportes, a Prefeita, razão pela qual achei melhor apresentar aqueles 
requerimentos ao Secr tário Municipal Carlos Artur para que ele me responda por escrito aquelas 
indagações que não s o minhas e sim da população. Sábado e domingo passado foi realizado o ' 
JEEPTQUETE, então, aproveito a oportunidade para parabenizar os coordenadores do referido ' 
evento, os jipeiros, a ecretária Municipal de Turismo, o Vice-Prefeito Xeroso, a Prefeita, que não 
mediram esforços par que o referido evento tivesse êxito. Quero parabenizar de modo especial o · 
Dr. Bruno, eu o conhe o por "Bruninho", o Neto e o Rodolfo que estavam à frente da Coordenação · 
do TI JEEPTQUETE. ó que a gente é obrigado a fazer algumas críticas. Eu estava no referido : 
evento com a minha f ília e um munícipe me perguntou se eu era Vereador e se eu podia dar uma · 
chegadinha no banheir masculino para ver a situação do mesmo. Chamei o meu sobrinho e juntos 
fomos até o referido 1 ai ver o que estava acontecendo e chegando lá pudemos constatar que o 

· banheiro estava alaga , realmente uma situação lamentável. As pessoas vêm de fora, prestigiar os 
· eventos da cidade e s deparam com uma situação daquele, realmente é lamentável. Eu me senti 
, bastante envergonhad porque conversei com a funcionária que estava limpando os banheiros das 
mulheres e ela me diss que não estava autorizada a limpar os banheiros masculinos. Isso aconteceu 
no sábado, no doming a situação estava à mesma, os banheiros masculinos estavam imundos, água 
para todo lado. Em a arte, o Ver. Claudinei pediu ao Ver. Prof Doni que fizesse uma visita nos 

. banheiros do Terminal Rodoviário, realmente dava vergonha da situação dos mesmos. Em aparte, o 
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: Ver. Santana disse qu~ havia apresentado uma Indicação naquela noite solicitando a reformas dos 
· referidos banheiros. qontinuando as suas palavras, o Ver. Prof Doni disse: "Realmente é uma 
situação bastante com~licada porque a Rodoviária é um local onde passa muita gente e dá vergonha 
os visitantes que preci~am usar os banheiros se depararem com a situação dos mesmos. No domingo · 
eu fui convidado para articipar do rally dos jipeiros e do voo de parapente lá na rampa, tinha cerca 
de quinze pessoas sal ando no domingo de manhã e foi um espetáculo. Conversei com várias : 
pessoas e tinha gente e todo lugar, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo e eles me disseram 
que Piquete é o melh r lugar para saltar de parapente, me disseram que a localização da rampa é i 

excelente. E, nós aq i estamos fazendo a nossa parte, estamos pedindo, cobrando do Poder i 

Executivo melhorias *º acesso áquela rampa, só que infelizmente, não somos atendidos. Não 
estamos pedindo muitq não, apenas que a máquina passe na estrada para acertar o acesso, que corte 
os matos, faça uma li peza ao redor, isso é o mínimo que o Executivo podia fazer. Mas a resposta é 
sempre a mesma, não ode, não tem dinheiro, vamos colocar na ordem de serviço. Nesse domingo, , 
a maioria das pessoas ue estavam lá na rampa, desceram e estavam almoçando aqui na cidade, nos 
restaurantes de nossa cidade, eram famílias inteiras, pai, mãe, filhos, avô, avó, tio, alguém da • 
família veio saltar e es vieram conhecer a nossa cidade, são os chamados turistas, eles trazem 
renda para a cidade. O Jipeiros por exemplo muitos vieram na sexta-feira e dormiram nos hotéis da : 
nossa cidade, então é i so que a Prefeita precisa ver e apoiar, pois esses eventos trazem renda para o ! 

. nosso município. Out coisa que eu percebi foi que muita gente não ficou sabendo nem do 
Encontro do Jipeiros nem do voo de parapente porque não foi divulgado, faltou divulgação por 
parte da Secretaria de! Turismo de nossa cidade. Tinha propaganda no facebook, mas não é toda 

: pessoa que tem acess a internet. O ver. Prof Doni teceu outros comentários sobre o assunto e 
· comentou que o Orat rio São Domingos Sávio iria fazer 50 anos de fundação, dia 15 de julho 
· próximo passado e a c memoração vai ser de 17 a 20 de agosto. Disse ainda que o Oratório não era 
uma Igreja apenas, as uma Entidade Filantrópica que se mantém com recursos do nosso 

. município. Comentou novamente que fundação do Oratório foi dia 15 de julho de 1967, que os ' 
fundadores foram o S . Vagner, o Sr. Antonio Bernardo, a Sra. Madalena, o Sr. Durval, o Padre J 

• Mário Bonati e o Preti ito da época que era o Sr. Luiz Vieira Soares e que o objetivo era abrigar os : 
meninos da cidade, j' que as meninas eram acolhidas pelas Irmãs que moravam onde hoje é o ! 

: Montanhês Clube. O er. Prof Doni teceu outros comentários sobre o assunto e encerrou o seu : 
· discurso. Terminada pauta do Expediente, o Sr. Presidente suspendeu a sessão por quinze : 
, minutos. A seguir, o S . Presidente reabriu a sessão e pediu a Vef. Malu, lª Secretária que fizesse a · 
leitura dos documento constantes da Ordem do Dia, a saber: 1) Parecer nº 30/2017, da Comissão : 

'de Justiça e Redação, Parecer nº 06/2017, da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização e! 
, Parecer nº 01/2017, a Comissão de Urbanismo e Infraestrutura Municipal, todos datados de' 
'07/08/2017 e favorá eis pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 04/2017, datado de 
25/07/2017, de autori do Executivo Municipal, dispondo sobre autorização para o Município de 
Piquete conceder isen ão de ISSQN à Companhia de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo
CODASP, e dá outra providências. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida 

. propositura, a mesma oi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 2) 
Parecer nº 31/2017, a Comissão de Justiça e Redação, Parecer nº 07/2017, da Comissão de, 
Finanças, Orçamento e Fiscalização e Parecer nº 02/2017, da Comissão de Educação, Cultura, 

· Saúde e Meio Ambie te, todos datados de 07/08/2017 e favoráveis pela aprovação do Projeto de , 
·Lei Ordinária nº 03/2 17, datado de 25/07/2017, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o; 
Município de Piquete celebrar convênios com a Fundação para o Desenvolvimento da Educação- i 
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FDE, objetivando a ge*tão de Atas e Registros de Preços. Como não houvesse quem desejasse falar 
sobre a referida propo~itura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por 
unanimidade. 3) Projeto de Resolução nº 07/17, datado de 14/04/2017, de autoria da Mesa do. 
Legislativo Piquetense~ que altera o artigo 11 O, inciso li da resolução nº 185/1992-Regimento 
Interno. Como não h«1>uvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi 
colocada em única vot~ção e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 4) Projeto de Lei Ordinária 
CM nº 03/ l 7, datado ~ 29/06/2017, do Ver. Christian Uchoa Pietro, dispondo sobre denominação 
de Estrada Vicinal (Estrada Vicinal Joaquim Norberto da Silva). Como não houvesse quem 
desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo i 

Plenário por unanimid!lde. 5) Requerimento nº 100/17, datado de 19/07/17, do Ver. Prof. Doni, para' 
que seja oficiado ao S 'cretário de Esportes, Carlos Artur Soares Alves, pedindo-lhe a gentileza de : 

· informar a este Veread r, se existe um planejamento para essa Secretaria com relação as atividades · 
•esportivas de nossa ci ade para o ano de 2017. Caso tenha, que seja encaminhado a este Vereador,: 
· caso não, que me inti rme o porquê. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida 
propositura, a mesma oi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 6) 
Requerimento nº 101/17, datado de 19/07/17, do Ver. Prof. Doni, para que seja oficiado a Prefeita 
Municipal, pedindo-lhl a gentileza de informar a este Vereador, se existe repasse de verbas para a .' 
Secretaria de Esportes de nossa cidade. Caso tenha, que seja passado a este Vereador o valor, caso i 

não, que me informe o por quê. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida : 
propositura, a mesma oi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 7) ' 
Requerimento nº 102/ 7, datado de 03/07/17, do Ver. Rõmulo, para que seja oficiado a Prefeita 

' Municipal de Piquete, edindo-lhe a gentileza de informar a este Vereador, se existe a possibilidade 
da Prefeitura assumir custo do novo padrão na casa de propriedade da Prefeitura localizada no : 

. Pátio Municipal Anto io Brasilino, nº 1 O, na Vila Esperança, tendo em vista que o funcionário da · 
· Prefeitura que mora n referida residência não tem condições de arcar com o custo do referido 
. padrão. Como não h uvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi j 

colocada em única vot ção e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 8) Requerimento nº 103/17, : 
datado de 04/08/17, o Ver. Heloizio, para que seja oficiado a Prefeita Municipal de Piquete, ' 
pedindo-lhe a gentile de informar a este Vereador, as indagações feitas neste documento a · 
respeito do veículo r sponsável pela iluminação pública na cidade. Como não houvesse quem 
desejasse falar sobre a eferida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo , 
Plenário por unanimi de. 9) Requerimento nº 104/17, datado de 02/06/17, do Ver. Santana, para : 
que seja oficiado ao E mo. Sr. Governador do Estado de São Paulo, Dr. Geraldo Alckmin, através ' 

' de seu Secretário de S gurança Pública, Sr. Mágino Alves Barbosa Filho, para requerer a adoção de 
, providências necessári s para aumentar o efetivo das polícias civil e militar neste município, bem 
. como o envio de nova viaturas policiais. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida : 
propositura, a mesma i colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 1 O) • 
Requerimento nº 105 17, datado de 04/07/17, da Ver". Malu, para que seja oficiado a Prefeita: 

· Municipal de Piquete, pedindo-lhe a necessidade informar a esta Vereadora, se há possibilidade de 
ser colocado lâmpada nos postes do jardim da estação, onde funciona o Cartório Eleitoral. Como 
não houvesse quem d sejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única 

·votação e aprovada pe o Plenário por unanimidade. 11) Moção nº 51117, de 27/07117, do Ver. Prof. 
' Doni, para que seja o 1ciado aos familiares do Sr. Francisco Carlos de Oliveira, mais conhecido 
· como Chico coxinha, presentando-lhes Moção de Pesar pelo seu recente falecimento. Como não 
1 houvesse quem deseja se falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação 
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, e aprovada pelo Plenárlio por unanimidade. 12) Moção nº 52117, de 27/07/17, do Ver. Prof. Doni, 
• para que seja oficiado iá Diretoria do Oratório São Domingos Sávio, apresentando-lhe Moção de 
Aplausos deste Legislafivo, pela comemoração de seus 50 anos de fundação, ocorrido no dia 17 de · 
julho do corrente ano.: Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a 
mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 13) Moção nº' 

' ' 

53/17, de 28/07/17, dq Ver. Claudinei, para que seja oficiado a Sra. Denise Prado Nunes Costa,. 
apresentando-lhe Moç~ de Aplausos deste Legislativo, por cuidar com dedicação e zelo da imagem : 
de São Miguel Arcanj~ localizado na entrada de Piquete, além de ceder á energia elétrica de sua 
residência para que a rrferida imagem fique iluminada em datas festivas como o Natal. Como não 
houvesse quem desejas~e falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação 
e aprovada pelo Plenájio por unanimidade. 14) Moção nº 54/17, de 28/07/17, do Ver. Claudinei,. 
para que seja oficiado ~o Sr. Marcos Antonio da Silva, apresentando-lhe Moção de Aplausos deste ' 
Legislativo, por cultiva plantas com recurso próprio e cuidar há anos do canteiro localizado na Rua : 
José lsaltino da Luz, e frente a sua residência, no Jardim Santa Isabel. Como não houvesse quem 
desejasse falar sobre a eferida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo 
Plenário por unanimid de. 15) Moção nº 55/17, de 28/07/17, do Ver. Claudinei e subscrito pelo, 
Ver. Santana, para q e seja oficiado aos familiares da Sra. Maria Edna dos Reis Lemos, 
apresentando-lhes Mo ão de Pesar pelo seu recente falecimento. Como não houvesse quem 
desejasse falar sobre a eferida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo 
Plenário por unanimid e. 16) Moção nº 56/17, de lº/08/17, da Ver'. Malu, para que seja oficiado á 
Frente Nacional Contr a Liberação da Maconha e Cocaína, idealizada pelo Sr. Deputado Campos 
Machado, líder do P B na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, apresentando-lhe 
Moção de Aplausos d ste Legislativo, apoiando ação de amor ao próximo que tem o objetivo de 
salvar os jovens desse mal que afronta as famílias nos dias de hoje. Como não houvesse quem 
desejasse falar sobre a eferida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo , 
Plenário por unanimi de. 17) Moção nº 57/17, de 24/07/17, do Ver. Santana, para que seja ' 
oficiado aos familiare do Cabo PMMG Marcos Marques da Silva e do Vigilante Bancário , 
Leonardo José Mendes e ao Comando da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, apresentando- : 
lhes Moção de Pesar d ste Legislativo, por aquelas perdas irreparáveis. Como não houvesse quem : 
desejasse falar sobre a eferida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo i 

Plenário por unanimi de. 18) Moção nº 58/17, de 07/08/17, do Ver. Santana, para que seja, 
oficiado aos familiare da Sra. Fátima Aparecida Rodrigues, apresentando-lhes Moção de Pesar , 
deste Legislativo, por quela perda irreparável. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a • 
referida propositura, mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por 
unanimidade. 19) Mo ão nº 59/17, de 07/08/17, do Ver. Santana, para que seja oficiado aos . 
familiares da Sra. Ado! ma Ribeiro da Silva, genitora do Sr. Wlademilson da Silva, conhecido como ! 

"Tão", Exmº. Sr. Pres·dente da Câmara Municipal de Lorena-SP, apresentando-lhes Moção de ! 

Pesar deste Legislativ , por aquela perda irreparável. Como não houvesse quem desejasse falar ', 
sobre a referida propos·tura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por ! 

unanimidade. 20) Moç o nº 60/17, de 04/08/17, do Ver. Santana, para que seja oficiado a Exma. ' 
Sra. Ora. Kátia Marga ido barroso, Douta juíza Titular da Comarca de Piquete, apresentando-lhe : 
Moção de Aplausos de te Legislativo, pelo trabalho desenvolvido á frente do Poder Judiciário nesta ' 
cidade de Piquete, po mais de duas décadas, sempre o fazendo com muito zelo, dedicação e i 

prudência. O autor ju tificou a matéria e disse esperar contar com o apoio do Plenário para a i 

aprovação daquela M ção. Como não houvesse mais quem desejasse falar sobre a referida ' 
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. propositura, a mesma fPi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 21) 
Moção nº 61/17, de 04r08/l 7, do Ver. Heloizio, para que seja oficiado ao Peão de Rodeio Adalton 

• Rodrigues Faria, morltdor do bairro Gonçalves, apresentando-lhe Moção de Aplausos deste 
· Legislativo, por ter Sf1 classificado em 6° lugar no Rodeio da Festa do Peão de Marrnelópolis 
. realizada dia 30/07/20j 7. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a 
mesma foi colocada e~ única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 22) Moção nº 
62/17, de 04/08/17, dol Ver. Heloizio, para que seja oficiado ao Peão de Rodeio Felipe Rodrigues 
Faria, morador do bainjo Gonçalves, apresentando-lhe Moção de Aplausos deste Legislativo, por ter 
sido campeão no Rodtjio da Festa do Peão de Marrnelópolis realizada dia 30/07/2017. Como não 
houvesse quem deseja51se falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação 
e aprovada pelo Plená~io por unanimidade. 23) Moção nº 63117, de 04/08/17, do Ver. Junhô, para. 
que seja oficiado a Sr~. Neusa Gonçalves, apresentando-lhe Moção de Aplausos deste Legislativo, ' 
pelo excelente trabal~o desenvolvido como servente da saúde, por mais duas décadas, neste ; 
município. Como não 1 houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi 
colocada em única vo ação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 24) Moção nº 64/17, de 
04/08/17, da Ver". Mal , para que seja oficiado ao Sr. João Paulo Furtado, apresentando-lhe Moção 

· de Aplausos deste Le islativo, pelo trabalho desenvolvido como salva vidas no Rodeio da Expo 
Terra 2017. Como nã houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi 
colocada em única vo ção e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 25) Moção nº 65/17, de 

, 04/08/17, da Ver". alu, para que seja oficiado ao Sr. Wellington Rodrigues Consenza, 
· apresentando-lhe Moç o de Aplausos deste Legislativo, pelo trabalho desenvolvido como salva 
1 vidas no Rodeio da E po Terra 2017. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida 
, propositura, a mesma i colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 26) · 
• Moção nº 66/17, de 04 08/17, da Ver". Malu, para que seja oficiado ao Sr. Mateus Ramos da Silva, 
apresentando-lhe Moç o de Aplausos deste Legislativo, pelo trabalho desenvolvido como salva 

•vidas no Rodeio da E po Terra 2017. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida; 
propositura, a mesma oi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. A ' 
seguir, o Sr. President comunicou que a Festa de despedida da Dra. Kátia seria dia 26/08, às 20 . 
horas, no Montanhês Clube de Piquete e quem quisesse participar deveria deixar o nome na 

, Secretaria da Casa, po ém, tinha uma taxa de contribuição no valor de R$ 50,00. A seguir, falou 
sobre a Sessão Solene comemorativa ao Dia do Militar que seria realizada no dia 31 de agosto, às 
19h30min, no Salão d Atividades Prefeito Luiz Vieira Soares e os Senhores Vereadores tinham até . 
o dia 14 daquele mês ara apresentarem os nomes dos seus homenageados. Usando da palavra pela · 
ordem, o Ver. Claudi i comunicou também que o PR iria fazer uma reunião na próxima quinta- . 
feira, dia 10/08/2017, 's 19 horas, naquela Casa de Leis e todos estavam convidados para participar. , 
Como nada mais ho esse para ser tratado naquela sessão, o Senhor Presidente invocando a • 
proteção de Deus, agr eceu a presença de todos os munícipes dando por encerrada a sessão e para · 
constar foi lavrada a p sente ata que, depois de lida e discutida for julgada conforme, será aprovada : 
e assinada pelos Sen ores Vereadores. Piquete, 07 de agosto de 2017. Centésimo nonagésimo 
quinto ( 195º) ano da Independência, centésimo vigésimo oitavo ( 128º) ano da República e 
centésimo vigésimo se to ( 126°) ano da Emancipação Político-Administrativa de Piquete.-.-.-.-.-.-.- . 
--------------.- .--.--.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-------.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.---.------
- - - - - - -.- - - - - -.- - - - - - - - -.-.-.-.-.-.-.-.-.- - - - - - -- -- --.-.- - - -- - - -.- - - - - -.-.-.-.-.-.-.-
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