
CÂMARA MUNICIPAL DE PIQUETE 

Ata da 13ª Sessão ORDINÁRIA Realizada em 03/09/2018 

ATA DA DÉCIMA TERCEIRA (13ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO (2º) ANO 

LEGISLATIVO DA DÉCIMA SÉTIMA (17ª) LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PIQUETE. Aos três (03) 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 Sr. Presidente solicitou a Ver8. Maria Luiza Moreira Neta Ribeiro, lª Secretária, que 
fizesse a leitura dos documentos constantes do Expediente, os quais foram os seguintes: 1) Of. GAB 

297/18, de autoria do Executivo, responde ao Oficio nº 186/18 desta Casa de Leis sobre depósito de 
imposto de renda (Arquivar); 2) Of GAB nº 300/18, de autoria do Executivo, comunica o 

sancionamento do Projeto de Lei Ordinária nº 04/18, o qual recebeu o nº 2059 das Leis Ordinárias 
(Arquivar); 3) Of GAB nº 301/18, de autoria do Executivo, comunica o sancionamento do Projeto 
de Lei Ordinária nº 07/18, o qual recebeu o nº 2060 das Leis Ordinárias (Arquivar); 4) Of. GAB nº 
302/18, de autoria do Executivo, comunica o sancionamento do Projeto de Lei Ordinária nº 08/18, o 

qual recebeu o nº 2061 das Leis Ordinárias (Arquivar); 5) Of. GAB nº 303/18, de autoria do 

Executivo, comunica o sancionamento do Projeto de Lei Ordinária nº 09/18, o qual recebeu o nº 
2062 das Leis Ordinárias (Arquivar); 6) Of GAB nº 304/18, de autoria do Executivo, comunica o 
sancionamento do Projeto de Lei Ordinária nº 10/18, o qual recebeu o nº 2063 das Leis Ordinárias 
(Arquivar); 7) Of GAB nº 308/18, de autoria do Executivo, Encaminha para apreciação e votação 

do Projeto de Lei Ordinária nº 12/18 (À Comissão de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento); 

8) Of GAB nº 309 e 310/18, ambos de autoria do Executivo, respondendo ao contido nas 

proposituras de diversos Vereadores daquela Legislatura (Arquivar); 9) Comunicado nº 166737, do 
Ministério da Educação. Informa a liberação de recursos financeiros para o FNDE (Arquivar); 10) 
Of nº 4311/18, do TCESP, encaminha para conhecimento cópia das decisões proferidas nos autos 

eTC-005872.989.14 (Arquivar); 11) Of. nº 36/18, da Secretária Municipal de Administração e 
Patrimônio, Akemi Machado solicitando justificativa sobre a inservibilidade dos bens relacionados 
na Resolução 434/18 (Arquivar); 12) Balancete da Câmara Municipal da Receita de junho de 2018 
(Arquivar); 13) Parecer nº 38/18, da Comissão de Justiça e Redação favorável ao Projeto de Lei 
Ordinária CM nº 05/18, de autoria da Ver8. Maluque dispõe sobre a exigibilidade de comunicação 

prévia da interrupção ou suspensão dos serviços de fornecimento de energia elétrica e de água no 

âmbito do município de Piquete e dá outras providências (Para a ordem do dia); 14) Indicação nº 
38/18, de autoria do Ver. Santana, para que aceite a sugestão do anteprojeto de lei que objetiva criar 
a Secretaria Municipal de Segurança Pública e dá outras providências (À consideração do Senhor 
Prefeito); 15) Indicação nº 40/18, de autoria da Ver8. Malu, sobre a necessidade de ser colocada uma 

lixeira no final da Rua José Alves Filho com a Clementino Cunha de Assis (À consideração do 

Senhor Prefeito); 16) Requerimento nº 49/18, de autoria do Vereador Santana (Para a ordem do 
dia); 17) Requerimento nº 50/18, de autoria do Vereador Santana (Para a ordem do dia); 18) Moção 
nº 33/18, de autoria do Vereador Claudinei (Para a ordem do dia); 19) Moção nº 34/18, de autoria 
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do Vereador Santana (Para a ordem do dia); 20) Moção nº 35/18, de autoria do Vereador Claudinei 

(Para a ordem do dia); 21) Moção nº 36/18, de autoria da Ve~. Malu (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 Christian cumprimentou a todos os presentes, em nome do 
Vereador Rodrigo cumprimentou todos os Vereadores presentes, em nome da Vereadora Malu 
cumprimentou toda a Mesa, em nome do Ferreira Filho cumprimentou todos os ouvintes da Rádio 
Natureza e intemautas e iniciou seu pronunciamento dizendo: "O que eu venho passar hoje é coisa 
rápida, dois minutinhos no máximo. Queria apenas deixar um agradecimento aqui ao Prefeito 
Xeroso que hoje resolveu um problema aqui que eu tinha, que estava tendo lá em cima no Bairro do 
Benfica com respeito a Igrejinha que terá a primeira missa agora no próximo dia 08, estava 
intransitável o local e teve lá comigo e viu o que precisava ser feito, mandou o maquinário hoje lá, 

tudo resolvido gente. Quem tiver interesse em conhecer a Igrejinha, participar da primeira missa 
está convidado, vai tá muito bom, o local é muito, muito, muito bonito e é isso aí. Muito boa noite a 
todos e fiquem com Deus". Inscrito para falar o Vereador Claudinei cumprimentou a Presidência, os 
demais Vereadores, a Senhora Vereadora, internautas, ouvintes da Rádio Natureza FM e o público 
presente e iniciou sua fala dizendo: "Primeiramente quero iniciar minhas palavras parabenizando 
todos os Vereadores pela sessão solene comemorativa ao dia do militar na última sexta-feira, que 
foi uma sessão muito boa, rápida, sem se alongar muito, porque as pessoas que estão ali ver o 
homenageado receber sua homenagem e evitar de ficar ouvindo muita coisa. Às vezes eu me alongo 
até um pouco nas minhas palavras, peço até desculpas, mas é a forma da gente demonstrar quanto é 
importante o homenageado naquele momento. Eu queria também já de antemão Senhor Presidente 
solicitar a Vossa Excelência que fizesse um oficio já amanhã para o Prefeito pedindo que ele junte a 
esses dois projetos que aí estão, impacto orçamentário para que o próprio Vereador possa exarar 
algum parecer dele e até mesmo a Comissão. É bem claro tanto na Constituição Federal como na 
Lei de Responsabilidade Fiscal a necessidade quando da criação de qualquer cargo, a gente já fez de 
forma errada, entre aspas aqui, anteriormente e eu não quero que isso se repita pra que amanhã não 
digam que os legisladores da cidade estão aprovando projeto sem as devidas condições. Também 
vou falar pra ele mas acho importante que se faça oficio é o que está bem especificado tanto no 
artigo 169, parágrafo 1 º, inciso I e II da Constituição Federal e também no artigo 16, inciso I e II da 
Lei de Responsabilidade Fiscal. Ainda bem que ninguém pediu regime de urgência, porque eu já 
falei essa questão de regime de urgência aqui nessa Casa, a gente tem que tomar muito cuidado pra 
que depois a gente não passe por ridículo, então temos que tomar muito cuidado. Isso não é 
oposição porque daqui a pouco vão falar que eu já to fazendo oposição ao Prefeito. Muito pelo 
contrário, é para que nem ele sofra sanções, nem nós soframos sanções. Então isso é a importância 
de que venha da forma que tem que vir. Tenho que agradecer também o Prefeito, hoje eu tava ali 
conversando, a hora que eu tava no período da tarde dando uma olhada nas respostas da Prefeitura, 
o que tinha pra nós discutir hoje em Plenário, eu ainda brinquei ainda. É são certas coisas que não 

dá pra entender. A pessoa se diz tão inteligente que é burra. Nós estamos vendo aqui indicações que 
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foram feitas 3, 4 vezes no passado e estão sendo atendidas em questão de semana, em questão de 
semana. O Vereador acabou de vir aqui, disse que teve um problema no Bairro dele, de imediato 
foi. Parabéns, ótimo, é obrigação? É obrigação nossa. Mas não fica choradeira de que não tem 
dinheiro, de que não dá pra fazer, que não vai ter jeito de fazer, do quando vai ser possível fazer. 
Pelo menos por enquanto desde o início que o senhor Agnaldo Almeida Mendes assumiu a 
Prefeitura, o que eu precisei nem indicação eu fiz na Casa se os senhores perceberem. Eu ligo e 
estou tendo a liberdade de ligar para o próprio Secretário e eu acredito que isso é com qualquer um 
de vocês, com qualquer um de vocês. Os Secretários estão tendo autonomia pra tomar atitudes 
sabendo que não vai ter represália por parte do seu Prefeito. Pelo menos é isso que nos faz entender, 
porque a gente tá fazendo solicitação às vezes por telefone e tá sendo resolvido o problema. E são 
problemas muito pequenos, muito pequenos, que não custa ao Executivo resolver. São coisas 
pequenas demais. Esse bicicletário que a Vereadora Malu pediu. Vereador Heloizio já tinha pedido, 
outras pessoas já tinham dito aqui a respeito disso, concorda Vereador? Agora o importante não é 
porque a Vereadora pediu agora e o bicicletário está lá. O importante é que o Executivo atendeu o 
Legislativo. Porque embora um requerimento saia daqui com a assinatura de um autor, quem vota 
são todos os Vereadores. Nessa Câmara a gente não vê isso, mas no passado eu já vi muito. Não 
vamos aprovar o requerimento de fulano de tal e chegava na hora não votava, votava contra, 
derrubava requerimento porque o Vereador estava criando caso com os demais Vereadores. E 
requerimento, e o pior, na próxima sessão a gente fazia o mesmo requerimento e aprovava. É a 
política. É a forma de se fazer política. Então é muito melhor se ter harmonia pra trabalhar junto do 
que querer trabalhar sozinho ou em pequenos grupos. Então fica aí o meu lembrete, eu acho que o 
Prefeito está atendendo a Câmara Municipal, tá atendendo a população, que outras pessoas já me 
falaram que solicitaram alguma coisa e foram atendidas. Isso é importante pra nós. Porque diminui 
os pedidos. Eu tenho certeza absoluta. Pelo menos pra mim diminuiu ou esqueceram que eu sou 
Vereador. Porque diminuiu os pedidos pra mim. Muita coisa pequena que vinham pedir que a gente 
tinha que ficar pedindo pelo amor de Deus ao Executivo pra fazer hoje não precisa mais, as coisas 
estão fluindo, com dificuldade porque não é fácil, muita coisa a se fazer, mas não dá pra fazer tudo. 
Eu queria, na verdade hoje eu nem ia usar a tribuna, falei até pra Vereadora Malu, eu não vou usar a 
tribuna hoje. Mas a hora que eu entrei na minha sala eu senti uma vontade tremenda rapaz de fazer 
uma leitura aqui. Eu acho que é muito importante para nós todos Vereadores, todos os Vereadores e 
no geral pra população. Porque parece que tá longe mas as eleições já estão aí. E é necessário ter 
comprometimento, é necessário ter responsabilidade e é necessário fazer parte de um grupo. E aí 
pra isso precisa-se ter um líder nesse grupo. Então eu queria fazer uma leitura aqui, 
coincidentemente eu abri o meu computador deu vontade, eu achei. Quinze atitudes para ser um 
líder. Eu vou tentar ler. Eu tenho dificuldade pra leitura não tenho vergonha de falar não. Sofro com 
leitura porque eu gosto de falar do que está dentro de mim. Não gosto muito de fazer leitura. Mas eu 
vou tentar: 'Muitas pessoas buscam entender a arte de liderar uma equipe. Entretanto ser um líder é 
algo muito mais que inconsciente e automático do que somente assumir as responsabilidades. Um 
líder pra ser líder ele é líder nato. Não existe o curso de formação de líder. Hoje se faz palestras para 
potenciais líderes. Mas essas palestras servem para quem já tem alguma liderança dentro de si que 
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possa passar. Sob pressão o líder é aquele que precisa definir as melhores soluções de maneira 
rápida e espontânea. Mas como os líderes sabem tomar as melhores decisões? O processo de 
determinar com convicção o desfecho de uma situação imprevista está relacionado com o acúmulo 
de experiências adquiridas de circunstâncias cotidianas. Depois de tantas vezes eles tornam-se 
imunes à pressão e intuitivos em elaborar estratégias. Os líderes mais bem sucedidos são aqueles 
que tomam decisões instintivas. Primeiro ponto: Trazer segurança para a equipe. Muitos líderes 
intimidam sua equipe pelo nome, título e poder ou apenas ao entrar em uma sala. Porém os líderes 
que são mais bem sucedidos encorajam os outros e expressam as suas opiniões. Incentivar é um 
papel fundamental para criar um ambiente seguro em que todos tenham confiança em expor seus 
pontos de vista. Bom líder então é aquele que numa reunião ele dá oportunidade pra todos falarem. 
E melhor o líder que sabe ouvir e acatar muitas opiniões que às vezes vai a dele é contrária, mas não 
é boa. E a opinião de alguns daqueles liderados é boa e ele acata pra ele. Fazer acontecer. Os líderes 
são especialistas em tomar decisões. Eles concentram o diálogo entre os membros da equipe para 
chegar a uma conclusão ou estratégia. Como parte de um processo natural do trabalho estão 
aplicados em fazer acontecer a todo o momento. Comunicar expectativas. Grandes líderes são 
grandes comunicadores. A função de notificar a equipe sobre desempenho de determinado período 
faz parte do posto de líder. Alertar os funcionários ou os membros sobre os valores e organização 
garante que as tarefas estão sendo executadas de maneira correta. Desafiar a equipe a pensar. Os 
melhores líderes conhecem a capacidade da equipe com que trabalha, por isso sabem exatamente 
como desenvolver as características de cada funcionário. Eles usam seu próprio conhecimento para 
desafiá-los a alcançar sempre mais. Destacam-se em deixar todos confortáveis para crescer. Cinco: 
Ser responsável com a equipe. Líderes de sucesso permitem que todos possam fazer cobranças entre 
si. Isto não quer dizer que estejam admitindo uma espécie de controle, mas sim assegurando pró
atividade para a equipe. Agir de forma responsável com os compromissos diante dos outros. É o 
sinal de um líder também que se concentra nos resultados. Dar exemplo. Nem todos praticam o que 
pregam e poucos tem consciência de suas ações, contudo sabem que são constantemente 
observados, pois servem de espelho aos que querem aprender. O líder é o mais visado da equipe, 
deve ser um exemplo de excelência. Recompensar bom desempenho. Um grande líder sabe 
reconhecer esforços sem se importar com resultados. Isso demonstra confiança na equipe já que tem 
consciência que com o trabalho duro e coletivo podem chegar juntos aos objetivos traçados. 
Recompensar é essencial para estimular os membros. Fornecer feedback. Os empregados querem 
saber se estão tendo um bom desempenho. Prestar atenção e apreciar ideias é um modo de mostrar a 
importância dos membros da equipe, assim criando um relacionamento de confiança mútua. Nove: 
aproveitar talentos da equipe. Conhecer o talento da equipe é um ponto, mas saber como usá-lo é 
ser um líder nato. Os especialistas no assunto conseguem utilizar habilidade única de cada 
funcionário de acordo com a situação específica ou de cada membro. Fazer perguntas e pedir 
conselhos. Saber mais e mais. É o lema de um líder. Ele está constantemente em busca de 
conhecimento. Fazer perguntas e pedir conselho aos outros ajuda no esclarecimento e 
desenvolvimento das atividades. Onze: Resolver problemas. Os líderes bem sucedidos enfrentam os 
problemas de frente e sabem como descobrir o cerne do assunto em questão. Desta forma aprendem 
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a não evitar situações desconfortáveis. Ficar à frente na vida é fazer as coisas que a maioria das 
pessoas não gostam de fazer. Criar positividade ao ambiente. Décimo segundo: Um líder inspirador 
sabe criar uma cultura de trabalho positiva, simpático, respeitado e obstinado ele compreende bem o 
tom para motivar os membros. A atmosfera agradável aumenta a força de vontade. Treze: Ser bom 
professor. O líder é um mestre que nunca para de ensinar porque está sempre motivado a aprender. 
Deixar seus membros bem informados é uma prática habitual de exemplo é de extremo valor. 
Décimo quarto: Investir em relacionamento. Líderes não devem desgastar ou concentrar em 
proteger o seu domínio no trabalho. Ao invés disso, precisam expandi-lo, pois seu sucesso depende 
do sucesso dos outros. Investir no relacionamento da equipe tem a capacidade de fazer a sua 
empresa ou seu grupo voar cada vez mais alto. Décimo quinto: Saber a influência que possui. 
Líderes amam ser líderes. Não por causa do poder, mas pelo impacto que podem criar sobre os 
outros. Alguém que tenha o poder de influenciar outros é um líder'. Por que eu fiz a leitura desse 
texto que eu achei importante? Porque nós vivemos dessa forma. E na política não é diferente. A 
política a gente precisa de um grupo e pra se montar esse grupo a gente precisa de ter um líder. E o 
líder bem sucedido é aquele que consegue conduzir seu grupo e ver um efeito positivo lá na frente. 
Daqui pouco tempo, um ano, nós já vamos estar discutindo quem são os candidatos a Prefeito, 
quem são os candidatos a Vereadores, que são os partidos que vão estar em condições de indicar 
alguém ou não, porque a nossa próxima eleição vai ser diferenciada. Nós não vamos ter mais 
coligação proporcional. E com isso eu acredito que vai diminuir o número de candidatos. E 
diminuindo o número de candidatos vai se prevalecer aquele grupo que tiverem formado com 
pessoas sérias, competentes, que estejam a fim de trabalhar pelo grupo. Eu já falei aqui. Se eu estou 
aqui como Vereador, qualquer um dos senhores está aqui como Vereador, por trás de nós teve um 
grupo que pediu voto e não tiveram a felicidade de serem os mais votados. E nós por exemplo do 
PR estivemos eu e o Doni, os dois mais votados. Mas não adiantaria nada a soma do meu voto com 
o do Doni se os outros dezesseis que participaram da nossa coligação não tivessem voto. Nós íamos 
estar aqui assistindo também. Porque eu participava antes. Eu gostava de participar. E eu acho 
importante a população participar. Então é isso o que vai acontecer. Então fica aí a minha dica pra 
todos. Comecem a ter uma visão de liderança. Comecem a trabalhar com o intuito e o entendimento 
que pra chegar em algum local a gente precisa daqueles que estão na nossa retaguarda que nos 
acompanham. Eu sou muito feliz dentro do PR Pode ser que isso acabe. Mas hoje eu posso falar 
que sou muito feliz. Porque eu tenho um grupo que sempre me acompanha. E nessa última, agora, 
de uma semana pra cá eu andei fazendo umas ligações. Grande a minha satisfação de ver essas 
pessoas dizendo pra mim Claudinei nós estamos juntos e eu vou te ajudar. Isso é importante dentro 
de um grupo. É isso que vai nos valorizar lá na frente. É isso que faz com que toda a eleição o PR é 
procurado. É gostoso o dia que eu sai daqui, sexta, sábado. Sábado. Estive aqui pra receber a Cel 
Nikoluk que é do PR é vice-governadora na chapa do Márcio França, porém não fui eu quem a 
convidei, foi a convite do Presidente dessa Casa, O Vereador Santana, estive lá eu, ele e a 
Vereadora Malu. E dali saí e fui pra Tremembé, onde a Cel Nikoluk estava presente e também 
estava André do Prado e Márcio Alvino. Que delícia participar de uma reunião daquela. Que delícia 
foi participar, que embora com menos pessoas, mas a gente fez uma roda ali, conversou, foi uma 
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coisa gostosa, que a Cel Nikoluk mostrou quem ela é e quais são as intenções dela e o que o Márcio 
França traz pra que ela possa trazer pra população. Lá em Tremembé acho que tinha umas 100 
pessoas mais ou menos. A animação daquelas pessoas que estavam ali, só um minuto, sete horas da 
noite, sábado. Gente, nós políticos estamos desacreditados, nós estamos devendo muito pra 
população, nós precisamos trabalhar muito pra ter de novo aquele carisma que tínhamos até ouço 
tempo. Quando se marcava uma reunião lotava, independente se vai ter churrasco, se vai ter 
salgado, se vai ter refrigerante, pelo prazer de estar junto, de estar envolvido num grupo político. E 
ali eu vi isso. Parabéns a equipe de Tremembé que levou esse pessoal lá. Parabéns ao Presidente do 
Partido em Tremembé. Parabéns ao Vereador que foi o mais votado que é do PR em Tremembé por 
ter agregado esse grupo e coincidentemente ainda me colocaram na mesa e me deram a palavra 
ainda. Espero não ter falado nada de besteira. Espero ter só ajudado aquele grupo a fortalecer o voto 
pro Márcio França no caso que é o candidato a Governador que a gente tá apoiando, o PR apoia e 
ao dois Deputados e eu sempre vou apoiar enquanto eles forem deputados, enquanto eu for 
Presidente do PR aqui em Piquete, pelo respeito que tenho por eles e pela dedicação que eles têm 
pelo Partido, muito obrigado Senhor Presidente". Usando da palavra o Vereador Santana disse: 
"Enquanto o Vereador Doni não faz uso da Tribuna, só pra complementar a vossa fala na Tribuna 
Vereador, quem sabe agora o Instituto Tiradentes descobre esse curso de liderança e envia pras 
Câmaras Municipais congratulações e medalhas pros aventureiros que queiram adquirir essa 
medalha". Inscrito para falar o Vereador Doni cumprimentou a Presidência, a Senhora Vereadora, 
intemautas, ouvintes da Rádio Natureza FM e o público presente e iniciou suas palavras dizendo: 
"Primeiro lugar eu quero parabenizar a todos os Vereadores pelos seus homenageados e a todos 
pela linda posso dizer assim, noite de sexta-feira que nós passamos lá. Primeiro lugar eu vou 
parabenizar o ex-vereador Carlos porque quinta-feira a gente tava conversando e o telefone dele 
tocou, era senão me falha a memória, o Secretário da SERT, Secretaria do Emprego e Relações do 
Trabalho dizendo pra ele que ele, o Carlos, tinha conseguido junto a SERT mais 60 vagas pro curso 
que irá começar agora dia 12. Hoje, chegando aqui na Câmara já recebi outra notícia que hoje ele 
conseguiu mais 30 vagas, totalizando 90 vagas pra Piquete. Então algumas pessoas dizem que nós 
Vereadores não estamos conseguindo nada pra cidade, até o nosso ex-vereador Carlos está também 
conseguindo fora da Câmara Municipal coisas para a nossa cidade. Nós também estamos 
conseguindo. Eu espero que, não só o Carlos como vários outros Vereadores consigam também 
algumas coisas pra nossa cidade. Fiquei sabendo também hoje, a hora que eu cheguei aqui na 
Câmara que as inscrições pra esses cursos aí que são dois, Auxiliar Administrativo e Auxiliar de 
Caixa, tá sendo feita na Secretaria de Promoção Social hoje e amanhã. Eu não sei se todos estão 
sabendo disso, eu espero que se prolongue um pouquinho mais essa inscrição aí porque eu acho que 
a maioria da população também acho que não está sabendo sobre isso. Então amanhã será 
transmitido pela Rádio FM Natureza e espero que prolongue até quarta-feira, porque pelo o pessoal 
a noite ouve e quarta-feira ainda dá tempo de fazer a inscrição. Porque eu acho que ficaria muito 
chato ter 90 vagas e não completar as 90 vagas, por qual motivo? Falta de comunicação. Quero 

j dizer aos funcionários da Prefeitura, muitos estão me parando pela rua aí pra perguntar sobre um 
projeto e eu não estou sabendo desse projeto que o Prefeito Xeroso vai encaminhar pra essa Casa 
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com relação de mudança de CLT pra Estatutário. Eu já quero deixar bem claro que eu sou contra se 
esse projeto chegar aqui eu voto contra. Independente que seja do Prefeito ou que seja de um outro 
Vereador, seja de quem for. Todas as cidades aonde foi alterado de CLT pra Estatutário, todos os 
funcionários foram prejudicados. Eu não vi uma cidade onde passou funcionário que passou de 
CL T pra Estatutário teve alguma vantagem. Eu conheço duas cidade no Vale do Paraíba que ainda 
são CLT. Piquete e Guará. A não ser que faça o regime misto, Estatutário e CLT. Foi uma coisa que 
disseram pra mim lá na Prefeitura. Eu não sei se isso também pode. Eu vou procurar o Jurídico da 
Câmara e vou fazer essa perguntar pra ele. Eu acho que regime é regime, ou é Estatutário ou é CLT. 
Misto confesso a vocês que eu nunca nem ouvi falar nisso. Regime misto. Acho que o único lugar 
que tem regime misto é o Estado. Estado de São Paulo eu acho que o regime é misto. Porque 
quando é vantagem pro Estado nós somos estatutários, quando não é vantagem pro Estado somos 
CLT. Então nós ficamos nessas jogadinhas aí. Algumas vantagens do CLT. CLT tem fundo de j 

garantia, estatutário não tem. Eu sou contra o Fundo de Garantia do funcionário público. Já to 
falando aqui em bom e alto tom. Eu sou contra tirar o Fundo de Garantia do funcionário público. Se 
cair aqui não precisa nem perguntar a minha opinião. Sou extremamente ao contrário tá? Quero 
deixar um recado pra todos. Quinta-feira eu estive na Rodovia Lorena Itajubá, mais especificamente 
conversando com alguns funcionários aqui da pista, porque tá um comentário na cidade aí que a 
partir do dia 07 essa empresa vai parar de trabalhar, não vão trabalhar mais, então, eu pelo menos 
fui indagado por seis pessoas e confesso pra vocês que não soube nem dar resposta. Então quinta
feira eu fui lá. Não achei nenhum engenheiro, achei um encarregado, fiz essa pergunta pra ele. É 
verdade que vocês vão parar a obra dia 07? Ele falou é, dia 07, dia 08 e dia 09 não vamos trabalhar. 
Em compensação segunda-feira tá todo mundo novamente. E ele me deu uma notícia que até eu 
fiquei muito feliz. Espero que isso aconteça. Se não acontecer a culpa não é minha. Aí que vou 
procurar o funcionário lá e perguntar por que não aconteceu. Eles estão arrumando alguns pontos 
críticos e parece que daqui um tempo eles vão começar novamente o pare e siga. Tomara que isso 
aconteça. Em aparte o Vereador Claudinei disse: "Vereador na verdade são coisas que estão sendo 
plantadas pelo pessoal de Minas. Principalmente peloVereador Wladimir lá que publicou em tudo 
quanto é canto que o Deputado lá do PR, Aelton, nem lembro o nome dele, que é de Minas, que não 
tem nada a ver com obra aqui no Estado de São Paulo teria resolvido pra eles que vão liberar a 
pista. Eu posso falar pra você palavras do Roberto que é o Superintendente do DNIT aqui na região, 
que eu sempre estou em contato com ele. Inclusive, sexta-feira eu tive com ele. Havia a 
possibilidade de terminar o serviço até o Km 7700 e liberar a parte de cima pra que se faça o acesso 
por aquele antigo acesso que foi feito quando caiu a estrada ali no posto de guarda. É uma 
possibilidade, mas não tem nada acertado, mesmo porque eu fui junto com o Roberto, eu fui junto 
com o engenheiro da CKL e o engenheiro do DNIT, passamos pela estrada no carro deles, a estrada 
não tá ruim mas ela é muito estreita. E pra ter tráfico de veículo ali, pra que possa ter o tráfico de 
veículo ali, precisa dar uma melhorada. E é um risco muito grande porque tem um ponto dela que é 
uma ribanceira perto do seu Junqueira ali. O espaço é bem pequeno pra sair aqui no Itabaquara. E 
foi utilizado naquela época. Mas essa história de pare e siga não procede. Não procede. Pelo menos 
é a palavra do Roberto, mas, de repente eles já abriram até aqui em cima, não sei se o senhor já viu, 
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já estão fazendo a abertura aqui pra fazer a parte de baixo, já tinha 3 quilômetros já sinalizados, os 
demais até o Km 7,7 só faltava colocar o asfalto e já tava feito a base e a sinalização, tanto é que 
eles já estão até aqui em cima já mexeram na base pra fazer a drenagem, a base da rodovia pra 
colocar o asfalto. Então essa é a infonnação que eu tenho, mas nem tudo o que a gente tem de 
infonnação às vezes procede. Muito obrigado Vereador". Dando continuidade às suas palavras o 
Vereador Doni disse: "Então eu espero que seja verdadeiro e se não for também espero que o que 
ele me disse também ocorra. Que pela previsão deles, em outubro eles vão entregar logo. Então 
espero, o que o Vereador acabou de falar ele me passou também que algumas partes já estão com 
asfalto, algumas partes até o Km 3 já está asfaltado, alguma parte pra baixo eles já estão colocando 
manilhamento, trocando os manilhamentos, estão passando asfalto por cima, algumas partes eles 
vão ter que abrir. Então espero que em outubro a pista já esteja aberta. O Vereador Claudinei falou 
aqui nessa Tribuna há umas sessões atrás aí, eu não lembro qual sessão que foi, eu também faço 
minhas as suas palavras Vereador. Eu desde o começo eu fui a favor de que se fechasse a pista. 
Todo mundo tava reclamando, todo mundo entre aspas, do pare e siga de Piquete-Lorena, que a 
pista não ia ficar boa, que duvido que colocasse olho de gato de dois em dois metros, de três em três 
metros, que a pintura ia ser boa. Tá todo mundo vendo agora, tá todo mundo que vem, 
principalmente os meus parentes que vem de fora pra cá, está achando excelente a pista de Lorena
Piquete. Agora só espero que de Piquete até lá no quilômetro zero lá em Minas, lá também fique 
perfeito. E eu acho que vai ficar perfeito. Claudinei meu amigo, só fazendo minhas as sua palavras, 
eu só queria dizer uma coisa pra você. Muitas vezes nós não estamos precisando nem pedir pro 
Prefeito, o próprio munícipe tá pedindo pro Prefeito na rua e o Prefeito tá fazendo o que o munícipe 
está pedindo. Eu também se já prestaram atenção, já faz umas 4 ou 5 sessões que eu não to 
colocando projeto nenhum em pauta. Projeto não, desculpa, oficio nenhum. Por que? Ou eu 
encontro com funcionário na rua e peço e ele já faz na hora ou eu ligo direto pro gabinete e falo 
com o Prefeito e passa meia hora, quarenta minutos ele liga e fala: 'Já mandei fazer'. Então aquilo 
que eu falei há umas três sessões atrás eu volto a falar de novo. Aquilo que a gente falava aqui nessa 
Tribuna que não era pra atender pedido de Vereador agora tá sendo ao contrário. Agora eu acho que 
é: 'Atenda os Vereadores'. Porque pelo menos os nossos pedidos estão sendo feitos. Estive numa 
reunião lá, eu, Rominho e eu acho que o Heloizio esteve lá com a gente também, ele falou sobre o 
bicicletário ali. Ele falou gente pelo amor de Deus espera um pouquinho que eu já mandei fazer o 
bicicletário. Pelo menos espera um pouquinho. Antes a gente pedia, vinha a resposta: 'Estou 1 

analisando, quando der eu vou fazer. Agora pelo menos nós não temos essas respostas. Temos aí as 
obras feitas. Quando eu entrei eu fui lá na Prefeitura, primeiro pedido meu, não é preciso fazer 
oficio, venha na Prefeitura e peça. Primeiro pedido meu, em frente ao Sene ali na Vila Célia, Rua 
São José, tem um bueiro lá que segundo ele fazia quatro anos que estava entupido lá com areia, com 
pedra e tudo mais. Foi o primeiro pedido que eu fiz. O Xeroso entrou eu pedi pra um funcionário 
pelo amor de Deus, vê se vocês desentopem. Qual foi a minha surpresa, fui pra escola dar aula, 
quando eu voltei já tinha dois funcionários lá tirando a terra de dentro do bueiro. Ainda perguntei 
assim, mas quem que pediu pra vocês fazerem isso? Ah, o Chefe ali. Aí fui procurar o chefe, 
perguntei pro chefe e ele falou: 'Não, o senhor pediu pro funcionário, o funcionário me passou, 
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como nós já estávamos indo fazer um serviço ali na frente, nós já estamos fazendo esse aqui 
também'. Então pelo menos hoje a gente pode falar que a cidade não está andando a 100 por hora, 
mas pelo menos a cidade está andando. Os nossos pedidos estão sendo resolvidos. Eu estou com um 
problema na minha rua já pediram pra eu aguardar que eles vão fazer. Já tiveram na casa da pessoa 
na Vila Célia pra poder resolver o problema e ela não estava porque ela tinha ido ao médico. 
Disseram que essa semana vão voltar e vão resolver. Se resolverem semana que vem eu estou aqui, 
igual muito falam, não precisa parabenizar o Prefeito porque é serviço do Prefeito. Mas eu quero 
deixar bem claro uma coisa aqui. Quando a gente parabeniza é que tem pessoas que era pra fazer e 
não fizeram. Boa noite a todos". Inscrito para falar o Vereador Santana cumprimentou a 
Presidência, demais Vereadores, ouvintes da Rádio Natureza, internautas, público presente. E na 

pessoa do Ex-Vereador Presidente desta Casa Fernando Cesar, bem como Sidnei de Barros 
Magalhães e Sebastião de Paula, cumprimentou a todos e iniciou seu pronunciamento dizendo: "O 
que me traz hoje a essa tribuna, primeiramente gostaria de enfatizar o convite que foi feito da visita 
da nossa candidata a Vice Governadora na chapa do atual Governador Márcio França, Sra. Cel. 
Nikoluk, agradeço a presença do Vereador Claudinei bem como da Ver3. Maluque puderam estar lá 
e acompanharam, foi um momento gratificante, infelizmente os demais pares não puderam estar 
presentes, bem como a população não atendeu o chamado, pois ela se dispôs a debater com todo 
mundo, tirar dúvidas, esclarecer o porquê dela haver aceito a incumbência aí de participar na chapa 
como Vice Governadora, isso acredito eu que trará muito beneficio, espero que sejam eleitos porque 
Piquete vai ganhar e muito, tenho total certeza disso. Vereador Prof. Doni, regime misto não existe. 
Ou o funcionário ele é submetido ao regime celetista ou então estatutário. O misto não existe em 
lugar nenhum, não adianta os recursos humanos da atual Prefeitura querem atropelar as coisas e 
enfiar goela abaixo dos funcionários, porque aqui dentro dessa Casa no Plenário acompanham 
também o esclarecimento de Vossa Excelência, porém enquanto eu aqui estiver o que for pra 
prejudicar funcionário aqui não vai passar. Então que sirva já de alerta lá pra doutora que está como 
responsável nos recursos humanos da Prefeitura que ela faça realmente um estudo bem feito, que 
ela analise, porque aqui será estudado, aqui será apreciado e se for pra prejudicar quem quer que 
seja, podem ter certeza absoluta que não vai passar. Eu estou apresentando ... Em aparte o Vereador 
Doni disse: "Eu acho que a mesma coisa eu nós fizemos com os Professores, se acontecer um 
projeto desses nós deveríamos chamar os funcionários pra gente poder debater". Continuando a sua 
fala o Vereador Santana disse: "Sem dúvida, vamos aguardar". Usando a palavra o Vereador Doni 
disse: "Com relação ao regime misto senhor Vereador eu fiz apenas uma brincadeira pra gente 
poder enfatizar o Estado. O Estado tem essa mania. Para o Estado, principalmente nós Professores, 
tem hora que nós somos CLT, tem horas que nós somos ... Então nós ficamos nessa uma. Nós não 
somos nem CLT, nem estatutário. O nosso regime é o SPPREV". Dando continuidade o Vereador 
Santana disse: "Mas pra isso Vereador o quadro no qual Vossa Excelência representa juntamente 
com o Estado, tem uma associação. Então o senhor tem onde pegar. Infelizmente o funcionalismo 
público municipal eles não estão sindicalizados ainda não sei o porquê disso, mas podem ter certeza 
no que depender dessa legislatura aqui não vai passar. Nada que for prejudicial a eles, inclusive, 
pensando no futuro deles que é uma aposentadoria. Já tão ganhando mal, já foram humilhados 
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nesses quatro anos e meio, cinco anos não sei e agora que tá na pendência de melhoras, então pode 
ter certeza que aqui não vai passar. Eu estou encaminhando ao Senhor Prefeito um requerimento 
que será lido na ordem do dia referente ao uso dele na Tribuna do dia 20 de agosto, no mês passado 
a última sessão, na qual ele fez menção grave no tocante às licitações que a ex-mandatária 
superfaturou com preços absurdos de produtos de limpeza, que ele foi atrás, fez levantamento e 
constatou que trata-se de uma residência em Lorena. Então está aqui o requerimento, vai ser lido e 
eu quero que ele apresente pra Casa, todas as licitações da Ex-Prefeita porque eu quero analisar uma 
por uma, folha por folha e eu vou atrás, eu vou fiscalizar e se eu encontrar alguma prática de ato de 
improbidade administrativa, pode ter certeza que o Ministério Público será acionado. Eu não vou 
compactuar com coisa errada, demorou pra gente descobrir a sujeirada. Então agora que ela venha e 
seja escancarada pra que toda a população tome conhecimento. Porque como bem disse aqui quem 
me sucedeu, antigamente a gente encaminhava qualquer pedido pra Prefeitura, qualquer indicação, 
era copiar e colar. Está em estudo, não tem dinheiro. É uma herança maldita. Herança maldita que 
ela deixou aí para o atual Prefeito e ele na humildade, ele sabe, nós temos conhecimento dessa 
herança maldita de precatórios aí de quase meio milhão que ele vai ter que pagar final do ano e isso 
aí ela escondeu. Tem mais coisas aqui. Daqui há pouquinho a gente vai comentar e pode ter certeza, 
não é perseguição não, é minha função como Legislador. Eu vou fiscalizar, eu quero providências, 
podem ter certeza disso. Eu quero aproveitar já mandar um recadinho pra Senhora Secretária 
Municipal de Administração e Patrimônio. Um absurdo. Isso aqui eu quero ler para que os senhores 
tomem conhecimento. 'Visto o Oficio nº 187/18, expedido pela Câmara Municipal de Piquete à 
Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio, solicito a Vossa Senhoria que apresente a 
justificativa sobre a inservibilidade dos bens relacionados na resolução nº 434/18, solicito ainda que 
informe as condições dos estados atuais dos bens, por fim que Vossa Senhoria esclareça se os 
valores atribuídos aos referidos bens estão de acordo com a tabela de depreciação. Sem mais para o 
momento subscrevo-me'. Então, eu só quero deixar um recadinho pra senhora Secretária que o 
Plenário é soberano. Então se foi feito o levantamento de material inservível que pertence ao 
município, não é do Poder Legislativo, foi colocado no Plenário, foi votado com conhecimento de 
todos os pares e eu não tenho que dar satisfação pra Secretária, é invertido a posição. Então que ela 
também tome um pouquinho mais de cuidado na hora de confeccionar documento aqui pra Casa, e 
não seja mal educada porque senão ela vai assim como ela e os outros irão me obrigar a vir aqui e 
comentar. Por enquanto eu estou procurando ser cordial e espero que ela estude um pouquinho mais 
a Lei Orgânica do Município então, o Regimento Interno e procure saber quais as atribuições do 
Poder Legislativo e do Poder Executivo pra que ela não caia na indecência de fazer um oficio dessa 
natureza pra cá, exigindo explicações. Ela se ponha no lugarzinho dela. Eu estou apresentando uma 
indicação ao Senhor Prefeito de um anteprojeto da criação da Secretaria Municipal de Segurança 
Pública. Eu já havia falado com ele e como eu fiquei no aguardo e ele não se manifestou, então eu 
fiz essa indicação, vou encaminhar já com a cópia do anteprojeto. Eu espero que ele analise que ele 
faça o estudo porque há essa necessidade. O nosso município está perdendo e muito recurso. Agora 
que a gente conseguiu fazer com que as coisas em Piquete melhorasse, que ele analise com certo 
carinho isso aqui, porque vai trazer uma benfeitoria muito grande pra nossa cidade. A cidade está 
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num completo abandono relacionado ao trânsito. As ruas todas esburacadas, ninguém respeita nada. 
Então que ele enxugue um pouco a máquina porque ele havia prometido assim que ele assumiu, é só 
ele fazer um pouquinho, uma redução do quadro de confiança, que ele vai ter lá recursos próprios 
pra ele poder então criar essa Secretaria. Que mande então um projeto pra esta Casa, que os pares 
acredito eu, que assim que entrar o projeto a gente analisa e os pares irão concordar porque é 
inaceitável a situação em que nós estamos chegando. Espero, porque isso viabilizará muitas verbas 
pra fins de videomonitoramento, pra que também tenhamos os semáforos funcionando, não somente 
aquele que se encontra funcionando de forma irregular, somente com dois tempos, também está 
errado, pra que tenhamos estacionamentos adequados e separados somente para motocicleta, 
acessibilidade pra cadeirante, pra que as faixas de pedestres sejam realmente pintadas, pra que o 
nosso município então modifique a situação na qual se encontra. Eu espero que o Prefeito atenda 
esse meu pedido, e coloque ali pessoas competentes. Não adianta deixar isso aqui, essa Secretaria 
na mão do Secretário de Obra, que quando entope um bueiro aí não sabe o que faz. Então que ponha 
uma pessoa responsável, que saiba, até porque nós estaremos aqui vigilantes e iremos cobrar. Eu 
vou ser peça principal pra cobrar desse Secretário que eu espero que ele me atenda porque tá 
ficando inviável essa situação. Eu quero somente agora antes de encerrar a minha fala deixar alguns 
esclarecimentos não somente aos pares mas a todos. Eu quero lembrar que se encontra em 
andamento no Ministério Público, o inquérito civil público em desfavor da ex-Prefeita e a OS Pró 
vida, por improbidade administrativa em decorrência de contratação irregular por documento falso, 
superfaturamento e desvio de recurso. Tá vendo gente? Isso é referente à denúncia do Ex-Vereador 
João Inácio dos Santos na qual ali tem muita coisa irregular. Foi encaminhado para o Ministério 
Público e tá sendo tomadas providências. Então podem ter certeza que aqui tem muita podridão. Vai 
vir muita coisa podre, eu não to inventando, ninguém aqui é perseguidor não. Mas coisa errada 
tinha. É fácil apontar o erro dos outros como sempre era feito. E isso aqui tava sendo acobertado. 
Está aqui. Se alguém quiser saber o número ou fazer pesquisa tá no MP de São Paulo é o processo 
14.03790000242/2017-7. É só pesquisar lá que vocês vão ver. Eu não to falando besteira aqui não. 
Eu tenho certeza eu o que está escondido ali vai vir, eu não sei o que tem escondido ali. Ela tentou 
esconder, ela tentou abafar, mas o Ministério Público graças a Deus está investigando. Então o 
nosso município não vai ser surpreendido não. Eu estou alertando desde o começo do mandato que 
tinha coisa errada. E tá aqui. E tem mais um também agora pelo Tribunal de Contas. Ela recorreu 
nos autos IDC 005872.98.14 na qual foi publicado uma decisão no Diário Oficial dia 31 de agosto 
de 2016, a sentença e o acórdão de conformidade com o disposto no artigo 2º, inciso XV, da Lei 
Complementar 709 de 93 e julgou ilegais as contratações de médicos e motoristas. Então foi em 
2016, não é herança maldita do ex-prefeito Otacílio não. Isso aqui é da Administração dela. E ela 
foi penalizada com uma multa de 200 UFESP que gera hoje em tomo de cinco mil e duzentos reais. 
Tá começando aparecer. Eu não vou abrir mão, já falei aqui, não me esqueço e não vou sossegar. 
Ainda tem mais um podre que eu vou fazer questão de trazer a toda população. Não adianta falar eu 
não sabia, eu não ficava ali, eu não tinha conhecimento. Tem sim. O ratão sabe do que eu estou 
falando. O ratão sabe. Podem ter certeza. Do que depender de mim terei o maior prazer em 
acompanhar a prisão desse ratão. Que é um rato, que se enriqueceu nas custas do povo, no 
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acordinho, por baixo do pano. Tava debaixo do nariz dela. Então ela veio falar que ela não sabe? 1 
Então eu vou trazer. Eu to mexendo, to estudando, eu to chegando. Então ratão, cuidado viu? Você 

sumiu, preciso te ver, vou ver se você mudou de cor pelo menos. E eu preciso fazer com que o 
Prefeito amanhã, que amanhã se Deus quiser por volta de sete, oito horas da manhã eu estarei ali em 
frente à estação, tem um barzinho ali, tem um buraco gente que é vergonhoso. Está fazendo também 

aniversário. Sr. Prefeito Agnaldo, vamos fazer com que essa Águas Piquete que é outra vergonha 
que está instalada em nossa cidade, tome providência, mas de forma decente. Não é pra chegar lá e 

tapar o buraco e semana que vem voltar o buraco. Tá minando água lá. Na hora de cobrar do povo 
cobra-se e cobra-se caro, é lamentável, só falta qualquer dia alguém tomar umas 'birinight' cair no 
buraco e morrer afogado porque olha, a água tá jorrando. Em frente à estação, eu acredito que se 

alguém aqui ainda não passou por lá, pode passar lá e observar. Tá vergonhoso. O proprietário do 
bar ele tá sinalizando com cadeiras plásticas lá, amarela, pra que ninguém caia naquele buraco. 
Então Sr. Felipe, Engenheiro da CAB, amanhã cedo eu estarei lá viu? Espero não haver necessidade 

de eu chamar a imprensa lá pra mostrar a situação. Toma vergonha na cara também e vai fazer o seu 
serviço. Porque eu teria vergonha de estar recebendo e prestando um serviço de péssima qualidade 
na qual essa empresa está fazendo em nossa cidade. Muito obrigado Senhor Presidente". 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 Ordinária CM nº 05/18, de autoria da Ver3. Malu, que dispõe sobre a comunicação 
prévia da interrupção e suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica e de água e dá 
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. 2) Requerimento 

nº 49/18, de autoria do Ver. Santana para que seja oficiado ao Sr. Lourenço Casagrande, Diretor 

Presidente do DERSA, solicitando que viabilize a instalação de uma lombada eletrônica ou radar 
para redução de velocidade na Rodovia Christiano Alves da Rosa, bem como iluminação do ponto 
de ônibus na altura do Bairro São José, km 6, nas proximidades do acesso ao Clube de Campo do 
Quilombo. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi 

1 
colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 3) Requerimento nº 50/18, 
de autoria do Ver. Santana, para que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, para que 
apresente no prazo legal, as cópias integrais dos procedimentos de licitações por ele mencionados 
na tribuna da Câmara, demonstrando quais os itens se negou em adquirir em razão de estarem com 
os preços supostamente superfaturados, bem como apresente o endereço mencionado da fábrica, 
mas que ao ser pessoalmente diligenciado restou constatado se tratar de uma residência. Como não 

houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação 
e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 4) Moção nº 33/18, de autoria do Ver. Claudinei, para 
que seja oficiado aos alunos da E. E. "Pro:F. Leonor Guimarães", Messias Inácio dos Santos Lima, 

Lucas Amaral Batista, Pedro Henrique Oliveira, Andreyna Marchetti Machado, Gabriel de Oliveira 
Silva, Luiz Guilherme Vicente Alves, Camila Auxiliadora Ribeiro Prado e João Pedro Alves 
Xavier, apresentando-lhes Moção de Aplausos deste Legislativo pela participação direta no 
empenho de identificar e convidar os profissionais pela participação direta no empenho de 
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identificar e convidar profissionais para proferir palestras aos alunos do 3º ano com relação ao 
Projeto Descobrindo as Profissões. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida 
propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 5) 
Moção nº 34/18, de autoria do Vereador Santana, para que seja oficiado aos familiares do Sr. José 
Quirino, popularmente conhecido como Jacaré, 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. 6) Moção nº 35/18, de autoria do Vereador Claudinei, para que seja oficiado aos 
policiais Luiz Fernando Gabriel de Oliveira, Escrivão da Polícia e Jeferson Luis Gonçalves, Agente 
Policial, ambos lotado na DISE de Guaratinguetá - SP, apresentando Moção de Aplausos pelas 
mais de 200 palestras realizadas sobre Drogas Lícitas e Ilícitas em Órgão Público e Privado, apesar 
da dificuldade de recursos e abrindo mão de seus horários de lazer para tal trabalho voluntário. 
Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em 
única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. Usando da palavra o Senhor Presidente 
disse: "O nobre Vereador eu pediria A Vossa Excelência permissão pra poder assinar junto essa 
moção". O Vereador Claudinei respondeu: "Está à disposição para os Vereadores que quiserem 
assinar". 7) Moção nº 36/18, de autoria do Ver. Heloizio, para que seja oficiado aos familiares da 
Sra. Julia Maria Ferreira da Silva, apresentando-lhes Moção de Pesar pelo seu falecimento. 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, 
03 de setembro de 2018. Centésimo nonagésimo quinto (195°) ano da Independência, centésimo 
vigésimo oitavo (128º) ano da República e centésimo vigésimo sétimo (127º) ano da Emancipação 
Político-Administrativa de Piquete.-.-.-.-.-.-.-.-.-. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -

-------------------------------- - --------------------------------.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. . 

VER.~ 'l .l-- \, ANA(SANTANA) 

VER RÔMULO KAZI~SZCZYNSKI (ROMINHO) 

VER. MARIA LUIZA M~ RIBEJRO (MALU) 

VFR. C~HOAP~O= 
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VER. JOAQUIM ALVES DA: SILVA JÚNIOR (JUNHÔ) 

VER. JO E DO IZETTI RIBEIRO DA SILVA (Prof DONI) 

VER. JOS~A (HELOIZIO DOS MARINS) 

VER. ROD 
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