
CÂMARA MUNICIPAL DE PIQUETE 

Ata da 5ª Sessão ORDINÁRIA Realizada em 02/04/2018 

ATA DA QUINTA (5ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO (2º) ANO LEGISLATIVO DA 
DÉCIMA SÉTIMA (17ª) LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIQUETE. Aos dois 
(02) dias do mês de abril 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 
Vereadores a ficarem em pé para entoarem o Hino de Piquete. Após a execução do referido Hino, o 
Presidente colocou em única discussão a ata da 3ª sessão ordinária, realizada dia 05/03/2018 e como 
não houvesse quem desejasse apresentar emendas à referida ata, a mesma foi colocada em única 
votação, aprovada por unanimidade e assinada pelos Senhores Edis. Em seguida, o Sr. Presidente 
solicitou a Ver3. Maria Luiza Moreira Neta Ribeiro, lª Secretária, que fizesse a leitura dos 
documentos constantes do Expediente, os quais foram os seguintes: 1) Of. GAB nºs 85/18, 
encaminhando para conhecimento o Balancete da Receita e da Despesa da Prefeitura Municipal, 
relativo ao mês de fevereiro de 2018 (Arquivar); 2) Of. GAB nºs 86/18, 87/18, 88/18, 89/18 e 
90/18, todos de autoria da Prefeita Municipal de Piquete, respondendo ao contido nas proposituras 
de diversos Vereadores daquela Legislatura (Arquivar); 3) Of. s/nº, da CM de Taubaté - SP, 
encaminhando certificados para os servidores que participaram do curso "O Poder Legislativo 
Municipal: Uma Visão de Seu Funcionamento" (Arquivar); 4) Of. s/nº, do Presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas de Lorena, Piquete e Região, 
convidando para passeata em homenagem às vítimas de acidente de trabalho (Arquivar); 5) Projeto 
de Lei Complementar CM nº 01/18, de 22/03/2018, dispondo sobre a revisão geral anual das 
remunerações dos servidores públicos da Câmara Municipal de Piquete, de que trata o art. 37, inciso 
X, da Constituição Federal, e dá outras providências. Usando da palavra pela ordem, o Ver. Rodrigo 
pediu que aquele projeto de lei fosse considerado em regime de Urgência Especial naquela sessão. 
O Sr. Presidente colocou em única votação o pedido de Regime de Urgência Especial feito pelo 
Ver. Rodrigo, o qual foi aprovado por unanimidade de votos. O Sr. Presidente comunicou que após 
a leitura dos documentos daria o intervalo para elaboração dos pareceres. 6) Projeto de Lei 
Complementar CM nº 02/18, de 22/03/2018, dispondo sobre a revisão geral anual das remunerações 
dos agente políticos da Câmara Municipal de Piquete, de que trata o art. 37, inciso X, da 
Constituição Federal, e dá outras providências. 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. O Sr. Presidente colocou em única votação o pedido de 
Regime de Urgência Especial feito pelo Ver. Rodrigo, o qual foi aprovado por unanimidade de 
votos. O Sr. Presidente comunicou que após a leitura do expediente daria o intervalo para que 
fossem exarados os pareceres. 7) Parecer nº 07/18, da Comissão de Justiça e Redação e Parecer nº 
05/18, da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, ambos favoráveis a aprovação do 
Projeto de Lei Complementar nº 04/18, de autoria do Executivo Municipal, datado de 19/02/2018, 
dispondo sobre a criação de cargos na Administração Pública Municipal (Para a Ordem do Dia); 8) 
Os Requerimentos nºs 25 e 26/18, depois de lidos foram encaminhados para a Ordem do Dia 
daquela sessão; 9) Indicação nº 24/18, de autoria do Ver. Mário Celso de Santana, e subscrito por 
outros, indicando, em caráter de urgência, as providências necessárias para viabilizar o acesso dos 
moradores do bairro da meia-lua (À consideração da Sra. Prefeita). O Vereador Heloizio pediu para 
assinar a referida indicação e foi atendido pelo Sr. Presidente. Em seguida o Sr. Presidente 
suspendeu a sessão por cinco minutos para a elaboração dos pareceres relativos aos Projetos que 
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foram considerados em regime de urgência aquela noite. Decorrido o tempo necessário, o Sr. 
Presidente reabriu a sessão e solicitou a Sra. 1 ª Secretária que fizesse a leitura dos respectivos 
pareceres, a saber: Parecer nº 06/18, datado de 22/03/2018, da Comissão de Justiça e Redação e 
Parecer nº 04/18, datado de 22/03/2018, da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, 
ambos favoráveis pela aprovação do Projeto de Lei Complementar CM nº 02/018, de autoria da 
Mesa da Câmara Municipal, dispondo sobre a revisão geral anual das remunerações dos agente 
políticos da Câmara Municipal de Piquete, de que trata o art. 37, inciso X, da Constituição Federal, 
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e dá outras providências (Para a Ordem do dia); Parecer nº 05/18, datado de 22/03/2018, da 
Comissão de Justiça e Redação e Parecer nº 03/18, datado de 22/03/2018, da Comissão de Finanças, 
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Orçamento e Fiscalização, ambos favoráveis pela aprovação do Projeto de Lei Complementar CM 
nº O 1/018, de autoria da Mesa da Câmara Municipal, dispondo sobre a revisão geral anual das 
remunerações dos servidores públicos da Câmara Municipal de Piquete, de que trata o art. 37, inciso 1 

X, da Constituição Federal, e dá outras providências (Para a Ordem do dia). Como houvesse 
terminado a leitura dos documentos constantes daquela pauta, o Senhor Presidente solicitou a 
senhora Secretária que fizesse a chamada dos Vereadores inscritos para o uso da Tribuna. Inscrito 
para falar, o Ver. Claudinei cumprimentou os internautas, os ouvintes da Rádio Natureza FM e em 
nome do companheiro Moraes, representando o Rotary de Piquete, cumprimentou o público 
presente e fez o seguinte pronunciamento: "Pretendo ser breve hoje, mas com a frase escrita pela 
executiva Lisa Amos, acho que vem a calhar para muita coisa na vida da gente. 'Os 
empreendedores falham 3,8 vezes antes do sucesso final. O que supera os bem sucedidos dos outros 
é a persistência'. Então acho importante na vida de cada um que para a gente atingir qualquer meta 
na vida da gente, além do esforço tem que ter muita persistência e sem persistência a gente não 
chega em local nenhum. Como já foi lido hoje, eu recebi a informação da senhora Prefeita com 
referência a compra da antiga fábrica J. Armando, agora oficialmente e quando eu falei nessa 
tribuna eu não tinha ainda oficialmente, embora já tinha extraoficialmente a resposta que está ai, 
onde ela confirma que comprou a antiga fábrica pagando a quantia de setecentos e quarenta e cinco 
mil reais, sendo uma parcela de cento e vinte e cinco mil e mais quarenta parcelas de quinze mil e 
quinhentos. Pra quem a gente constantemente está ouvindo dos requerimentos e das indicações dos 
senhores Vereadores da limpeza de um bueiro, da pintura de um meio-fio, da troca de uma lâmpada, 
agora até que adiantou um pouco, mas se você pedir um braço de luz, não tem dinheiro e comprou 
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um prédio que ao meu ver só vai trazer custos pro município. Mesmo porque para usá-lo vai ter que 
ter um gasto grande ali e a gente tem aqui que escutar essas coisas sabendo que tem vários prédios 
nossos que precisam ser arrumados, que precisam ser cuidados; estradas nossas que estão em estado 
de calamidade, como está lá a situação da estrada do Meia Lua que eu estive lá essa semana de novo 
e a nossa Prefeita gasta cento e vinte e cinco mil reais e assume uma dívida de quarenta parcelas de 

1 quinze e mil e quinhentos reais. Mas ela deve ter as suas justificativas, ou seja, eu faço o que eu 
quero, da forma que eu quero mas nem sempre é assim. Por que? Diante dessa resposta da senhora 
Prefeita hoje, espero que seja aprovado pelos Vereadores o requerimento 26 que vai ser votado 
daqui a pouco na ordem do dia. Eu vou ler o requerimento: 'Considerando as informações 
endereçadas a esta Casa de Leis através de Oficio 87/2018, que nos dá conta de que a 
Administração Pública adquiriu o imóvel pertencente à empresa J. Armando, antiga instalação da 
fábrica de plástico pelo valor de R$ 745 mil. Considerando que a referida aquisição se fez de forma 1 

onerosa. Considerando que a aquisição foi custeada através de recursos próprios do município -
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Preste atenção, recursos próprios, dinheiro fonte um que poderia ter sido utilizado em outras coisas, 
não é emenda de governo estadual, não é emenda de governo federal, é dinheiro de imposto 
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recebido na Prefeitura, FPM, IPTU, toda verba que entra para o município foi utilizada uma parte 
para comprar esse prédio - Considerando o disposto no artigo 8°, inciso 9º, da Lei Orgânica do 
Município. Considerando ainda o disposto no artigo 104 da Lei Orgânica do Município, requeiro à 
Mesa, ouvido o Plenário e de conformidade com as normas regimentais seja oficiado a Exma. Sra. 
Prefeita Municipal de Piquete Ana Maria de Gouvêa, para que informe a esta Casa de Leis, qual 
base legal utilizada pelo Poder Executivo para promover a referida aquisição, encaminhando cópia / 
das respectivas leis' . Se os senhores bem se lembram, e foi aprovado na última sessão, a senhora 
Prefeita mandou um projeto de lei pra cá, pedindo autorização para os Vereadores, porque é o que 
diz no artigo 5° do Regimento Interno, não, artigo 104 da Lei Orgânica, tem que confirmar, e 
também diz no artigo 8º da Lei Orgânica, que qualquer aquisição pelo município ou recebimento de 
doação, é necessário aprovação da Câmara Municipal para tal, salvo recebimento sem oneração. 
Agora, se ela pediu para receber a doação, eu quero saber qual lei que ela usou para comprar um 
prédio que estava em leilão, sem autorização da Câmara Municipal. Só espero que depois que ela 
me mande essas informações, espero que esteja embasada em leis, porque nas que a gente tem não 
está ou tem algum artigo aí que passou despercebido, que ela nos convença. Para depois não falar 
que a Câmara Municipal está perseguindo a senhora Prefeita. Então usa para alguns casos um peso 
e para outros, outro. Então, na verdade, ela está pouco se lixando com o que a lei fala ou deixa de 
falar. Agora, muito admiro, logo depois de ter feito uma compra, sem autorização dessa Casa de 
Leis, porque eu tenho certeza que não veio nenhum projeto aqui, sem autorização, posteriormente, , 
quando ela vai receber de doação prédios da IMBEL, ela pede autorização. Então, na doação ela 
entendeu que foi onerosa e na compra não? Então não dá para entender. Então é mais um capítulo 
para gente aguardar. E vamos continuar aguardando. Continua a reclamação da falta de remédio no 
hospital. Eu não sei se é só para mim ou para os outros também. Continua a reclamação que falta 
remédio básico para os munícipes. Aí você vai lá e eles têm a cara de pau de informar que está em 
licitação, que foi a empresa que atrasou a entrega, sempre tem uma desculpa. Mas continua faltando 
os remédios. Como hoje eu disse que não iria me alongar muito aqui, eu fiz um requerimento hoje 
que não vai entrar em pauta porque eu protocolei hoje, e os senhores vão entender porque que eu 
protocolei hoje, porque eu queria que todos os Vereadores assinassem. O requerimento é meu. Eu 
vou explicar para os senhores, para cada um dos senhores. Eu vou até ler o requerimento. Porque, 
na sexta-feira santa eu acompanhei a caminhada até o Alto do Santo Cruzeiro e teve uma adesão 
muito grande, foi bonito. E no término das orações lá no Alto do Santo Cruzeiro, eu não vi nenhum 
dos senhores Vereadores, se estavam lá me desculpem, mas eu não vi porque tinha bastante gente, 
eu fiquei até numa situação delicada. Por que? O padre ao término das suas orações, ele pediu aos , 
fiéis que estavam ali, e hoje eu fui conversar com ele a respeito, não critico por ele ter pedido isso, 
até entendo o posicionamento dele, e fui conversar com ele hoje o que gerou esse requerimento. Ele 
pediu aos fiéis dessa forma: 'os senhores ao encontrarem um Vereador, então está citando todos os 
Vereadores, encontrarem a Prefeita Municipal, peçam a ela, ele fez um pedido, peçam a eles e a ela, 
para que melhore o nosso caminho para a chegada lá. Por que? Porque a rua que dava acesso à trilha 
que sobe ao Santo Cruzeiro, foi feito um muro no final dessa rua, é rua Particular, lá na Vila 
Cristiana, então está fechado. E para ter acesso, o padre e os envolvidos na Igreja, as pessoas que 
estão ali trabalhando na Igreja, conseguiram autorização de um proprietário de um terreno já na área 
ali, para cima da casa de Vossa Excelência, tem um terreno lá que ainda não está construído, então 
foi o único acesso que conseguiu entrar e um acesso dificultoso porque tinha muitas mulheres de 
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idade. Mas conseguiu o acesso, conseguiu chegar até lá em cima. Então, eu conversando com ele 
hoje, eu disse que ia elaborar um requerimento, e disse também que ia pedir para os senhores 
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Vereadores assinarem juntos para ter um peso maior. E também expliquei para ele que isso não 
depende da Câmara Municipal. Eu acho como foi citado o nome dos Vereadores e eu estava lá, eu 
me senti na obrigação de hoje conversar com ele, não defender, colocar o posicionamento da 
Câmara Municipal nessa situação, porque, talvez se tivesse má intenção poderia fazer minha média 
lá, fazer isso e aquilo e dizer que os Vereadores não estão com nada mesmo, mas não, não é essa a 
intenção. A intenção é a gente mostrar o posicionamento da Câmara, quanto a muita coisa que 
acontece no Executivo. Então vou ler para os senhores. Isso aqui é uma cópia, o requerimento está 
protocolado na Secretaria e quem tiver interesse, por favor, durante a semana, até a próxima sessão, 
assinem esse requerimento para a gente, votando esse requerimento, encaminhar para senhora 
Prefeita, e eu vou levar uma cópia para o padre. 'Considerando que o padre Fernando, em resgate às 
tradições religiosas de nosso município, na última sexta-feira santa, realizou uma procissão, até o 
Alto do Santo Cruzeiro, ocasião em que participei. Considerando que para ter acesso ao local foi 
necessária a autorização de um proprietário de um terreno particular para que os fiéis passassem. 
Considerando que o acesso antigo se dava pelo final da rua Particular sem nome denominado, 
existente no local e que hoje existe um muro impedindo tal acesso. Considerando que tal tradição é 
de suma importância religiosa para o nosso município e pode-se constatar que a adesão dos fiéis foi 
muito grande. Considerando que o padre Fernando pediu aos fiéis que ao encontrarem com os 
Vereadores ou com a Prefeita pedissem a melhoria do acesso àquele local. Requeiro à Mesa, ouvido 
o Plenário e de conformidade com as normas regimentais, seja oficiado a Exma. Sra. Prefeita 
Municipal Ana Maria de Gouvêa, pedindo-lhe a gentileza de informar a este Vereador se existe a 
possibilidade que seja colocado um portão grande onde hoje existe um muro, no final da rua 
Particular, devidamente trancado, deixando a chave sob a responsabilidade do responsável pela 
Matriz São Miguel e também cópia na Prefeitura Municipal resolvendo assim o acesso'. Eu fiz 
questão de colocar um portão grande, porque senão, daqui a pouco, colocam um portão de meio 
metro lá, aí também não adianta. Até passar todo o pessoal que vai ter acesso lá, termina a 
celebração lá em cima e não passou todo mundo. Então precisa de um portão grande. Agora vamos 
aguardar. Vamos aguardar a resposta da senhora Prefeita, quais vão ser os empecilhos. Mas acredito 
que não. Acredito que ela vai atender, não pelo requerimento dos Vereadores, mas pelo pedido do 
padre Fernando. Então, mais uma vez peço aos senhores que puderem assinar, o requerimento foi 
protocolado hoje, porque sexta-feira não teve expediente, e eu falei com o padre hoje também, e 
deixei passar o final de semana e está à disposição dos senhores Vereadores. Por hoje é só. Muito 
obrigado para todos''. Inscrito para falar o Ver. Doni cumprimentou a Mesa, demais Vereadores, 
ouvintes da Rádio Natureza FM, intemautas, público presente e fez o seguinte pronunciamento: 
"Em primeiro lugar eu quero parabenizar a todos os Vereadores que participaram do Ato Público, 
ato não, desculpa, Audiência Pública da Educação ocorrida no dia 22 de março. Quero parabenizar 
também a APEOESP, os Professores, o público presente naquele dia. Quero parabenizar também os 
Vereadores pelas homenageadas no dia 23 de março no evento comemorativo em homenagem ao 
dia internacional da mulher. Confesso a todos que, partindo da minha pessoa, eu queria que tivesse 
mais atos como esse, para a gente poder homenagear bastante mulheres. Nós temos bastante 
mulheres aqui, muitas mulheres aqui na nossa cidade que merecem homenagens. Mas, como a gente 
tem que escolher uma por ano, então toma-se dificil. Mas eu quero dizer a todas as mulheres que se 
sintam homenageadas em nome das minhas homenageadas. Começando a minha fala, na última 
sessão eu comentei que aquele buraco lá em frente da Terrana foi aberto dia 1° de março e eu ainda 
perguntei se até o final do mês de março, eu tinha esperança que aquele buraco fosse arrumado, mas 
o buraco continua lá no mesmo local. As pessoas passam por mim e acho que passam pelos 
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senhores também, e fazem a mesma pergunta: se a gente não tem vergonha de ver aquilo lá. Minha 
resposta: Vergonha eu tenho, mas quem deveria ter vergonha era a senhora Prefeita e seus devidos 
funcionários porque não dão a devida explicação aos munícipes o que está acontecendo. O que 
estão fazendo com relação aquele bendito buraco ou aos buracos que aparecem na nossa cidade. 
Senhor Presidente, o senhor falou do sumiço de documentos, acabei de comentar com o senhor que 
sumiram dois documentos da minha gaveta. Os dois documentos relacionados ao mesmo projeto de 
lei da senhora Prefeita, um antigo e este novo que ela encaminhou para a Câmara. Eu só estou com 
o documento meu aqui que eu faço as devidas anotações. O meu que eu tiro, que não anoto nada, 
que estava ali, sumiu. Então também se o do Exmo. Ver. Rodrigo, espero que não tenha sumido 
também, porque senão vai ficar muito chato para nós aqui da Câmara. Eu protocolei um 
requerimento nesta Casa e algumas pessoas vão achar até meio estranho o devido requerimento, 
pedindo algumas informações a senhora Prefeita sobre alguns cargos ou funções de algumas escolas 
do nosso município. Eu estou ouvindo algumas reclamações de professores e funcionários, que em 1 

algumas escolas estão mudando os funcionários, estão desviando alguns funcionários de suas 1 

devidas funções para ficar tomando conta de aluno. Aquilo que eu falei na última sessão. Se está 
faltando funcionário na escola a Prefeita deveria fazer um concurso público para poder ser sanado 
esses cargos. Não desviar funcionários de um local para poder cobrir outro. Minha mãe com meu 
pai tinham um ditado antigo que a gente não ouve mais: 'Vai desvestir um santo para vestir o 
outro'. E quando você tira um funcionário de um local e passa para outro, aquele local do seu cargo 
vai ficar aberto, pelo menos que eu entendo. Ah, mas ele está em horário de, sei lá, de almoço ou de 
cafezinho. Então ele está no horário dele de descanso, ele não está no horário dele de cumprir 
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aquele papel. Assim como eu também ouvi de alguns funcionários que não estão exercendo seus 1 

devidos cargos. Alguns estão até contentes dos cargos onde estão, alguns não estão contentes, foram 
desviados porque reclamaram de alguma coisa da senhora Prefeita e como castigo foram desviados 
das suas funções. Então eu estou pedindo para ela aqui, para que ela me explique se tem funcionário 
concursado da Prefeitura desviado de alguma função para a escola. Que ela dê o devido nome do 
funcionário e que ela dê o devido cargo do funcionário e qual é o cargo que ele está ocupando na 
escola, para que a gente possa tomar algumas providências cabíveis. Eu também estou pedindo aqui 
para a senhora Prefeita, é uma coisa simples, mas eu quero que ela responda para mim. Quantas e 
quais são as escolas municipais atualmente no município. Porque se nós temos escolas desativadas e 

1 
eu já falei disso o ano passado, e a gente sabe que tem escola desativada no município que estão 

1 trancadas. Por que não libera essas escolas para as associações de Bairro? Se não tem associação de 

1 

bairro, por que não se monta um projeto, vou falar aqui novamente, o nosso Secretário de Esporte 
poderia muito bem né criar um projeto aí e abrir as escolas lá para as crianças poderem se divertir 

1 no final de semana. As mães poderiam ter cursos no final de semana ou até mesmo no dia de 
1 semana. Agora o que nós estamos batendo na mesma tecla aqui sempre é prédio público 

1 

abandonado. Meu amigo Claudinei, Vossa Excelência acabou de falar aqui e eu já até comecei a 
riscar as coisas aqui. Como é que uma pessoa ou como é que a Prefeita da cidade manda resposta 
para a gente, para a gente pedir para os nossos deputados arrumar verba para poder desentupir 
bueiro, carpir praças, cortar mato, colocar braço de luz e agora ela gasta esse dinheirão todo dos 
munícipes para poder comprar um prédio. Então está sobrando dinheiro. Se não está sobrando 
dinheiro, então eu acho que eu devo estar ficando louco, porque mandar para minha pessoa a 
resposta que não tem dinheiro para se gastar com certas coisas, depois joga aí setecentos e poucos 
mil reais fora e esses setecentos e poucos mil reais gente, eu vou completar aqui, vai passar para um 
milhão e meio pode colocar mais ou menos aí, se ela for reformar aquela fábrica lá. Para ela 
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\ começar querer fazer aquela fábrica lá funcionar para, segundo o que me disseram que lá vai ser 
uma garagem, uns cem mil pelo menos ela vai gastar ali. De onde é que ela vai arrumar esse 
dinheiro? Não precisa pedir pra eu pedir pro meu deputado que eu não vou pedir dinheiro para isso 
não. Ela mandou para essa Casa aqui, pedindo autorização para a gente, para a IMBEL poder doar 
alguns bens públicos da IMBEL para o município. Confesso para vocês que eu no começo fui um 
que bati aí, falei que eu não queria que a cidade pegasse esses bens da IMBEL. Esses bens, 
provavelmente estão vindo com dívidas, a Prefeitura vai assumir essas dívidas. E vem a pergunta. A 
Prefeitura vai ter dinheiro para poder garantir o mínimo possível desses novos bens públicos. O ela 
vai ficar pedindo dinheiro para a gente, para a gente pedir para os nossos deputados. Sentei com o 
Vereador Claudinei, conversei com ele, falei com ele isso. Decisão minha e decisão do Vereador 
Claudinei. Ela não está pedindo? Então se ela está pedindo é sinal que ela tem condição de arcar 
com as consequências. Então espero, que ela arque com essas consequências. Mudando um 
pouquinho de assunto, eu já entrei em contato com a Prefeitura, agora acho que vou ter que fazer 
requerimento porque eles pedem para gente não fazer requerimento, que é para entrar em contato 
com eles que eles resolvem. Eu falo que eu estou com dois problemas, mas não sou eu não. É a 
cidade que está com os dois problemas. Lá na Rua Sete de Setembro, lá na Vila Célia, para quem 
não tem noção de onde fica a Rua Sete de Setembro - quem entra pela Vila Célia lá, chegar ali 
próximo do bar do Marcos lá, virar a esquerda, a hora que pegar a primeira à direita, vai sair na Rua 
Sete de Setembro, aquele morro lá - Esses dias as crianças lá até brincaram comigo: Professor 
arruma uma bola para nós porque nós vamos jogar bola lá em cima. Gente, quem olha lá está bonito 
viu? Virou um campo aquela rua lá. Sumiram as pedras, o mato lá tomou conta de tudo. Ainda bem 
que é uma grama baixinha, porque se fosse um mato que fosse alto aquilo lá dava para criar 1 

qualquer tipo de bicho, até cavalo ia esconder lá, porque quem olha de longe, está bonito, parece 
que plantaram aquelas graminhas que o pessoal planta nas beiradas das casas. Até bonitinho, só que 
se der uma chuva ou se cair alguma água lá, quem tiver que transitar por lá eu peço que ninguém 

1 nem transite porque se transitar vai cair. Uma outra coisa que eu já pedi verbalmente e agora na 
próxima sessão eu vou pedir através de requerimento. Próximo ali à Rua Sete de Setembro, vem a 
Travessa Santos Dumont, subindo a Rua Sete de Setembro, virando a direita, essa é aquela "minha" 
que sai lá na Praça João Pessoa, lá na Praça da Mina como todo mundo fala. Colocado o corrimão lá 
em cima, só que esse corrimão chega até ao meio da rua, o resto da rua não tem corrimão. Aí, 1 

algumas senhoras que moram na parte de cima ali, sobem aquelas ruazinhas ali tudo pelo cantinho 
da rua, tudo devagarzinho, tomando o maior cuidado para não se machucarem. Então, quem 
colocou aquele corrimão lá deveria ter pensado um pouquinho de colocar o corrimão do meio da rua 
até lá em cima, por que não colocou desde lá de baixo? Novamente, eu espero que não mande, que 

1 
não tenha dinheiro para poder fazer isso. O, Vereador Claudinei, Vossa Excelência falou de 
persistência. Eu sou a prova viva de persistência. Concorri a cinco eleições e hoje eu estou aqui. 
Não desisti de nenhuma, aprendi com meu pai que quando você começa alguma coisa mesmo que 
essa coisa dê errada você vai persistindo, persistindo, persistindo, uma hora dá certo. Em aparte o 
Vereador Claudinei disse o seguinte: 'Vereador, a rua lá é a Travessa Santos Dumont a que sai da 
Sete de Setembro e vai para a Praça João Pessoa. Vereador, na verdade quando eu li e resolvi fazer 
a leitura na Tribuna, na mesma hora veio a presença do senhor na minha cabeça. Que nós 
participamos juntos de cinco eleições. Senão me engano a primeira foi em dois mil com o Prefeito 
Luiz Carlos Beraldo Leite, Cadinho Sessão e eu tive a felicidade de me eleger, o senhor ficou como 

1 

suplente, na próxima de novo, na próxima de novo, na próxima de novo. Qualquer um outro tinha 
desistido, mas eu sempre falei para Vossa Excelência, preste atenção na sua votação. Ela sempre 

1 

1 
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aumenta, nunca diminui. E na última você teve a felicidade de hoje estar representando a população 
de Piquete. Então, o que eu li certamente serve sim para o senhor porque o trabalho que o senhor 
fez, e juntos no mesmo partido. Não podemos deixar, iniciamos lá em partidos diferentes mas 
depois no mesmo partido e estamos até hoje. Qualquer um outro, e mais um detalhe que é 
importante deixar para os senhores Vereadores. Quando você fica como primeiro suplente, às vezes 
você fica pensando assim: "pô" foram eleitos, eu fiquei fora e agora estão convidando gente forte 
para entrar? Ele nunca reclamou. Ele falou vamos fortalecer o partido, vamos fortalecer o partido 
que minha hora vai chegar e chegou. Isso é importante para quem pensa em política e quer ser 
político na cidade de Piquete. Ele tem que persistir. Não importa. Às vezes é fácil alguém falar: para 
ele é fácil, é o quarto mandato dele. Mas não foi fácil ter quatro mandatos. Eu tive a felicidade. Mas 
eu insisti em todos. E hoje Vossa Excelência é a prova viva do que eu li hoje aí. E parabéns por sua 
persistência. Muito obrigado'. Continuando seu discurso o Vereador Professor Doni disse: "Eu é 
que agradeço. Como final gente, para não ser muito cansativo, de novo eu vou dar um recado para o 
Secretário de Saúde: esqueceram outra paciente lá em Taubaté. A senhora saiu daqui cinco horas da 
manhã e foram buscar em Taubaté onze horas da noite. A pergunta que eu deixo no ar: a gente não 
esquece nenhum bichinho de estimação da gente. Agora, como um político esquece um munícipe 
numa cidade? Há duas sessões atrás eu estive nessa Tribuna falando que esqueceram de pegar uma 
paciente para levar numa consulta em Taubaté. Em aparte o Vereador Santana disse: 'Se Vossa 
Excelência fizer essa indicação para a Prefeita, pode ter a absoluta certeza que ela vai alegar que a 
culpa não é dela e sim do motorista, vai punir motorista'. Dando continuidade ao seu discurso, o 
Vereador Professor Doni disse: "Mas eu acho que quem está nas cabeças, vou até usar o nome de 
Vossa Excelência senhor Presidente, se alguém aqui na Câmara Municipal fizer alguma coisa 
errada, acredito eu que o senhor vai tomar uma providência. Porque se o senhor não tomar uma 
providência, o nome de Vossa Excelência está em jogo. Agora, o que eu estive comentando essa 
semana, que fica no ar aí, eu acho que a nossa Prefeita não está nem se importando com que as 
pessoas vão pensar, o que as pessoas vão falar a respeito dela. Porque acho que não tem uma sessão 
que a gente chega aqui e não tenha um comentário desses. Não levaram medicamento, não levaram 
a pessoa para consulta, esqueceram uma pessoa em outra cidade. Meu amigo Heloizio o ano 
passado vivia reclamando que levavam as pessoas para Taubaté para fazer hemodiálise e largavam 
as pessoas em Taubaté para esperar o último, já estou completando já senhor Presidente, esperava
se o último paciente para depois trazer a pessoa da hemodiálise. Quantas vezes eu falei para Vossa 
Excelência que deveria pegar todas as pessoas da hemodiálise e levar. Faziam todos a mesma 
consulta. Nem se fosse dois ou três, põe no carro e traz embora. Mas igual eu falo sempre, não sou 
eu não é? Não dói em mim. Dói nos outros. Boa noite a todos". Inscrito para falar o Vereador 
Santana passou a Presidência e dirigiu-se à Tribuna. Cumprimentou a Mesa e demais Vereadores, 
ouvintes da Rádio Natureza, intemautas, público presente e em nome do Ex-Vereador e Primeiro 
Secretário desta Casa na Legislatura passada o ilustre Carlos Ávila, cumprimentou a todos e 
estendeu os cumprimentos a todos os companheiros do Rotary que ali se encontravam e fez o 
seguinte pronunciamento: "O que me traz nessa Tribuna hoje é, são os fatos que estão acontecendo 
na cidade que lamentavelmente, a gente está cumprindo nosso papel de fiscalizadores e o nosso 
Poder Executivo quando se vê sem condições, aí vem com patadas, isso quando não fala que a 
Câmara Municipal é perseguidora, quando ela elenca alguns Vereadores que a perseguem, sendo 
que isso é claro e notório que ela não cumpre com as obrigações dela, depois ela quer ii;iiputar 

' responsabilidade como ela sempre fez no tocante às administrações passadas não é? E fácil 
empurrar a responsabilidade para o ex-Prefeito Otacílio, ex-Prefeito Otacílio, herança maldita. 
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Quitou as dívidas. Conforme bendito aqui pelo Vereador Claudinei, havia necessidade dela comprar 1 

a antiga, o antigo prédio da J. Armando que está em ruínas. Gastou setecentos e quarenta e cinco 
mil e não pediu ordem para a Câmara, como se fosse o quintal da casa dela? Ela acha que ela faz e 

1 

acontece e está tudo certo? Beleza. Aí, não tem dinheiro. A Câmara faz requerimento, faz 

1 

indicações, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Ô nobre Vereador Heloizio, setecentos e quarenta e 
cinco mil dá para colocar um bicicletário o qual Vossa Excelência desde o início do nosso mandato 

I está pedindo no Terminal Rodoviário. Não tem dinheiro. É, eu tive o prazer, essa semana, eu fui até 
as proximidades da casa do Vereador Junhô, naquela obra lá, fiquei indignado, porque eu vi na 
placa lá que foram cento e sessenta e três mil reais e a obra está toda torta. O Secretário de Obras 
seu José Roberto estava lá e a gente bateu um papo. Então já vou deixar claro para que o pares, para 
que o público presente ... Em aparte o Vereador Claudinei disse: 'Se eu não me engano recurso 
próprio também'. Dando continuidade ao seu discurso, o Vereador Santana disse: "É, então. 
Segundo, segundo, eu vou chegar lá Vereador. O Secretário então, a gente começou a ter um 
diálogo e eu cobrei dele o porquê daquela obra estar torta. Disse que não. Que está normal. Só 
algumas árvores só que estão atrapalhando ali, mas sem problema. Ok. É, tinha inclusive um ' 
Policial Militar, a mando de Vossa Excelência estava lá presente, estavam tentando um diálogo com 
o Secretário por que, porque naquela localidade existe uma escada que dá acesso à Avenida 
Tancredo Neves e pura e simplesmente vão acabar com aquele acesso e alguns moradores 
reivindicando junto ao Secretário. Ele falou o que? Faça uma reunião entre vocês, elejam um 1 

presidente de bairro, monte uma comissão e vão até a Prefeitura, dialogar e fazer um pedido para a 
Prefeita. Todo mundo revoltado. Ninguém queria porque sabem que se forem lá vão ser 
maltratados, assim que ela trata o munícipe. Eu então sai dali, quer dizer, antes de eu sair, 
conversando com o Secretário e eu fui abordado por um funcionário, o qual estava conduzindo um 
veículo da Prefeitura. Ele me indagou referente ao aumento. Para a Câmara Municipal providenciar 
um aumento, criar uma lei para dar aumento para o funcionário público que está ganhando R$ 
846,00. Eu, então expliquei a ele referente à Lei de Responsabilidade Fiscal, o limite prudencial no 
qual ela não consegue abaixar devido aos cargos de confiança que ela tem em excesso e está 
pagando um dinheirão para os puxa saco dela e ela não consegue abaixar e ela não vai conseguir 

1 baixar esse limite aí para poder dar um salário digno a quem merece, verdadeiramente merece. 
1 Diante disso o funcionário me indagou referente às condições precárias que se encontrava o veículo 
oficial o qual ele estava conduzindo. Ele me mostrou e antes disso eu como policial militar prestei 
muita atenção, realmente, os pneus estavam carecas, sem condições e segundo o funcionário, ele 
disse o que: 'a ordem que eu tenho Vereador é trabalhar assim mesmo. Aqui em Piquete a Polícia 1 

Militar não multa, não apreende'. Ainda elenquei a ele: é, não foi por esse fato que quando eu 
estava na ativa prendi o carro da Prefeitura, mas sim por documento atrasado, não é? E deu um 
bafafá, mas de antemão eu orientei aí ele me disse o que: que se ele não assumir, o senhor falou 
aqui Vereador Professor Doni, da perseguição não é? Ele me disse que se ele não assumiu o veículo 
oficial nas condições que está, mesmo infringindo o código de trânsito brasileiro, ele é punido. O 
Secretário diante disso, começou a chamar a atenção do funcionário na minha frente, e dali a gente 
se despediu e fomos embora. Eu continuei meu trabalho, fui até uma outra localidade na qual 
aconteceu um fato lamentável, que já vou descrever a todos. E, para minha surpresa, hoje eu fui à 
Prefeitura procurar o mesmo Secretário de Obras referente a um projeto aqui da Câmara, que eu 
estou necessitando des~e p:~jeto e ele me prometeu que. me e_ntregaria hoje: r;ias nã? me entr~g?u e 1 

1 me deparei com o func10nano sentado no banco e eu bnnque1 com ele, falei o Marc1nho, voce ta no 
banco, tá de castigo? E ele falou: Eu tô. Aquele dia que eu reclamei para o senhor eu cheguei aqui já 
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me colocaram de castigo. Lamentável senhores. Orientei, eu estou aguardando para que ele entre 
com uma ação na justiça certo, porque por assédio moral, porque é inaceitável um profissional estar 
lá jogado na Prefeitura Municipal, sendo alvo de deboches, de críticas, e é assim que funciona essa 
administração. Se você pleitear seu direito, você está errado. Eu gostaria de saber se ele fosse 
fiscalizado pela Polícia Militar, aqui na cidade, que aqui pode tudo, não tem lei, a lei aqui é da 
Donana é ela que manda, vamos ver se, quem vai pagar essa multa, quem que vai arcar com a 
pontuação na carteira de habilitação. E eu estou aguardando o funcionário me procurar porque eu 
sou testemunha dele e eu não abro mão disso. Aproveitando, já deixar claro, eu sei que amanhã 
muitos irão ouvir minha fala, naquele mesmo momento o Secretário me disse que referente à minha 
emenda parlamentar para ser utilizada na Avenida Tancredo Neves, eles estão procurando uma 
reuniãozinha comigo, para que esse dinheiro não seja utilizado na Tancredo Neves. Eu não abro 
mão disso viu o senhor Secretário e senhora Prefeita. Eu não vou fazer reunião com ninguém, eu 
não tenho medo de vocês, eu não abro mão disso. Não utiliza esse dinheiro aí na Tancredo Neves, 
não faça o que eu pedi, e vocês vão ver aonde eu vou, vocês vão ver o que eu vou fazer. Não estou 
aqui ameaçando ninguém, mas vamos ser justos, vamos fazer política e não politicagem. Chega, 
chega de ficar enganando o povo. É lamentável o que está acontecendo na nossa Saúde. Esse 
esquecimento de paciente. São pagos R$ 348 mil reais, R$ 385 mil reais, desculpe, a essa fabulosa 
O.S. Pró Vida, cambada de incompetentes, cambada de safado, vocês não tem vergonha na cara? O 
Prefeita, toma atitude! Será que vou ter que trazer a imprensa aqui e buscar auxílio junto ao 
ministério público? Tem esse pronto atendimento somente para conduzir paciente para Lorena, que 
coisa incrível, que vergonha, que vergonha! Ou vocês tomam atitude e melhoram o atendimento e 
se não tem condições joga a toalha. Saiam daqui, sumam! Sumam. E põe pessoas capacitadas e que 
realmente vai trazer uma melhora na Saúde do nosso município porque é vergonhoso o que está 
acontecendo. Eu fui até o Alto da Bela Vista, o que aconteceu lá com a chuva, é, houve, as pedras, 
do calçamento cederam, invadiram uma residência, ficou puro barro. E numa outra residência houve 
a invasão também da rede de esgoto, estourou. Senhores, que vergonha, que dó. Povo pobre, 
humilde. São familiares do falecido, todo mundo aqui conhece como Foguetinho da limpeza, 
familiares dos pais dele, estavam lá desesperados. Entrei, fotografei. A outra residência estava um 
mau cheiro, fétido, insuportável, insuportável. Eu, até então voltei à via pública e me deparei lá com 
o pessoal da Águas de Piquete, só que quando eu cheguei, tinha funcionário da Prefeitura lá 

1 

trabalhando. Sem EPI, com algumas ferramentas na mão. Assim que viram que eu desci até a 
resi~ência desapareceram. O encarregado sumiu. Quando eu voltei só estava o pessoal azulzinho lá 
da Aguas de Piquete. Indaguei o Engenheiro. O que ele me alegou? O culpado de ter acontecido 
aquilo foram os próprios moradores, vejam só a situação, aí a vítima é acusada. Os próprios 
moradores que colocaram mato na sarjeta. Aquele mato, devido à forte chuva que caiu naquela 
noite, em excesso, ela não teve como correr pela sarjeta. Ela então desviou ali do mato e foi 
passando pelo meio da rua e foi o que ocasionou o desmoronamento lá. A terra cedeu com a areia, 
trincou o muro, aí invadiu as casas embaixo. O culpado são eles. Cadê a defesa civil do município? 
Cadê a Prefeita? Ela esteve lá à meia noite querendo dar coice nos moradores daquela localidade na 
qual ela foi lá e pediu voto. Agora não precisa mais do voto, ela foi lá humilhando o povo. Isso é 
correto gente? Que providência que ela fez, que providência que ela deu lá? Está lá do mesmo jeito. 
Arrumou? Arrumou. Mas ainda está falho. Eu estive lá hoje. Está lá um negócio mal feito, 
remendado lá. Até onde nós vamos com essa situação em Piquete. Não é possível. Será que vai ter 
que acontecer uma morte, algo grave para a gente chamar a imprensa? Imprensa também está 
dificil, eu tentei contato com imprensa devido uma situação e não fui atendido. Estive também lá no 
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· Meia Lua, juntamente com o Vereador Claudínei e com a Vereadora Malu, as condições precárias 1 

daquela localidade. Um senhor de 86 anos com trombose na perna fez a remoção de lamas, sozinho, j 

com pá e enxada, porque a Prefeitura não dispôs o maquinário. Ele fez uma barreira de contenção. 
O Vereador Heloizio também esteve lá comigo, presenciou, não é Vereador? Eu fui imediatamente 

1 

falar com a Prefeita porque as crianças não estão conseguindo ir para a escola porque o ônibus 
escolar não vai até eles. As crianças estavam sendo obrigadas a transitar no meio da lama até lá na 

1 

rodovia, na margem da rodovia e vice-versa. Depois o ônibus chega e abandona ali e cada um que 
se vire, correndo risco e fica por isso mesmo. Eu desci até a Prefeitura, a Vereadora Malu me 
acompanhou, fui tentar um diálogo e pedir para que a Prefeita tomasse algumas providências, 
algumas atitudes com referência ao que estava acontecendo lá. Ela pura e simplesmente nos 
ignorou. Ela veio querendo fazer com que nós dois saíssemos de lá correndo. Ela simplesmente não 
tem um pingo de educação, começou a querer nos humilhar aí eu fui obrigado a mostrar para ela 
que não é bem por aí. Então, a partir de hoje a Prefeita passa a respeitar mais a Câmara Municipal e 
se ela é chefe de um Poder, ela não se esqueça que aqui na Câmara Municipal também tem um 
chefe. Então a gente vai medir forças e pode ter certeza que eu jamais, jamais, arredarei pé em favor 
do povo, isso nunca. Antes de terminar eu preciso falar referente ao projeto dos professores. Já 
também eu vou cientificá-los porque eu fui procurado e foi me dito que a APEOESP não os 
representa no município porque a APEOESP é CL T, ela não tem que se envolver aqui. E também 
vieram falar para mim que a Câmara tem que parar de ser perseguidora. A Câmara tem que aprovar 
o que é justo. Mas, por incrível que pareça, eu fui procurado por duas pessoas as quais exercem a 
função de direção de escola e estavam querendo que a Câmara Municipal vá contra a classe dos 

1 

professores municipais. Eu sinto muito, mas na qualidade aqui de representante do povo eu não 
posso admitir e aceitar que as pessoas sejam perseguidas, já bastam os funcionários que estão 1 

ganhando R$ 846,00 e agora achar que o professor é obrigado, é obrigado a trabalhar, é obrigado a 
aceitar, sinto muito, imposição, enquanto eu estiver exercendo a função aqui jamais aceitarei. Não 
abro mão disso. Então, fica aqui o meu recado e eu espero que a classe pobre de Piquete um dia seja 
respeitada e que realmente, nós já terminamos o período pascal, mas eu espero que pelo menos um 
dia na vida dessa Prefeita, que realmente o espírito de páscoa esteja presente no coração dela, que 
ela passe a tratar o próximo como filho de Deus, porque é inaceitável o que ela está fazendo com a 
nossa cidade. Boa noite a todos e obrigado". Inscrito para falar o Vereador Heloizio cumprimentou 1 

1 a Mesa, demais Vereadores, internautas e o público presente e iniciou seu pronunciamento: "Vou li 

iniciar minha fala, falando sobre a Saúde. Sábado passado eu fui visitar uma pessoa em Lorena, 
quando eu cheguei visitei a pessoa, tinha uma criança lá dos Marins que tinha sido operada e estava 
de alta sábado à tarde. E o que eu lamento bastante, é que a família não tem condições, não tem 

1 
carro e pediu a ambulância para levar o paciente que tava operado para o Bairro dos Marins. Foi eu 
quem levei. Outra reclamação da Saúde é sobre uma pessoa que faz hemodiálise que sempre estou 
comentando aqui, até o Doni falou aqui. Há vinte dias atrás aconteceu a mesma coisa. Porque eu, 
sempre eu digo para as pessoas que se me colocarem lá em São Paulo no meio daquele trânsito 
maluco eu não sou capaz, como sou por aqui. E é o que eu quero dizer sobre esse motorista que 
sempre está buscando esse paciente lá. Vou falar uma palavra 'se a vaca mija na estrada o carro 
para ele já não passa', e eu acho lamentável e até estou com a foto do carro aqui no meu celular. O 
cara deve andar pela estrada vai andar pelo mato. E o pior de tudo é que esta pessoa escutou ele 
falando, a hora que ele saiu fora da estrada, que,ele não fazia hemodiálise mesmo. Mas essa pessoa 
que estava fazendo hemodiálise é meu irmão. E o 9ue eu digo, se a pessoa não tem competência 
assuma aquilo: eu não sou capaz para este serviço. E como eu estou dizendo. Lá na capital não sou 
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responsável como sou por aqui. Há dez dias atrás também, lá no Mundo Novo, o senhor chama 1 

Atílio, todo mundo acho que conhece ele, ele falou para mim que tinha uma consulta marcada duas 
horas da tarde em Taubaté e ele foi consultado esse horário. Sabe que horas ele saiu de Taubaté? 
Nove horas da noite. É lamentável gente. A pessoa ficar sete horas depois da sua consulta ficar 
esperando carro. Quanto de tempo está acontecendo isso? Eu sei que cada um tem o seu trabalho. 
Mas ter um só para agendar os horários de carro, dos pacientes, o que faz consulta, quem faz 
hemodiálise, agora não pode misturar todo mundo, porque senão vai ofender algum. Ele chegou na 
casa dele onze horas da noite. Chegou em Piquete as nove. Agora é o que eu falo, os Vereadores são 
para isso, para mostrar o que a população está passando, porque a pessoa já não está bem de saúde e 
vai ficar nessas esperas. Isso já era para ter corrigido há muito tempo. Agora é o que eu ainda digo, 
vamos falar do nosso Executivo se ela espera um tempo desse e ela não vai reclamar. Se fosse ela 
uma Vereadora daqui e outro Prefeito lá, a população cobrando ela dessa forma para ela cobrar o 
Prefeito como que ela reagiria ou ela ficava quieta? E também falando das estradas rurais, foi essa 
semana que nós fomos na Meia Lua? Pois então. Em maio acabou de chegar uma resposta da 
Prefeita sobre a Secretaria da Agricultura. Em maio eu visitei o município inteirinho com a 
Secretaria de Agricultura e é o que eu falo, está ali uma resposta que não dá para ficar quieto. Desde 
maio até hoje nós estivemos nessa Meia Lua e lá está crítico gente. Agora, faz para um e larga o 
outro? É o que Ee disse numa sessão passada sobre lá na fazenda do Tito Benfica, a máquina 
servindo vaca lá e não vinte e pouca famílias lá no Meia Lua? Isso é lamentável gente. Parece que 1 

não gosta do ser humano gente. E é o que eu sempre digo. A gente como Vereador tem que tirar 
isso das costas nossa e colocar aonde é o Poder Executivo. Porque é ele que é responsável pelos 
trabalhos, pelas obras. Bem no Alto da Bela Vista participei junto também daquilo que aconteceu. E 
logo para baixo pareado com o Mário do Raio x, desde 2014, o Carlos está aqui, Rodrigo, uma poda 
de árvore que foi pago para a Prefeitura e até hoje não cortaram a árvore. É difícil. E daí esses dias 
eu fui nela e disse passa a responsabilidade tudo para a Prefeitura para fazer aquele trabalho lá. 
Porque quem quer trabalhar dá para fazer. Dá sim. Outra coisa sempre estou pedindo porcariinha. 
Nosso asfalto que vai para os Marins está parecendo umas panelas. Em cada panela daquela gasta 
um, dois sacos de asfalto e cada vez está aumentando mais. Agora por que não toma providência 
logo antes que acabe? A escolinha dos Marins fechada. Já pedi para a Prefeita, junto com a 

1 Assistência Social levar um curso de artesanato para aquilo não ficar daquela forma. Mas é o que eu 
· digo gente. A gente pedir e não ser correspondido e a gente não pede para a gente. A gente pede 
para o bairro, pede para as pessoas. A Vereadora Malu solicitou um aparte para fazer uma 
observação, tendo em vista que não havia feito na fala do Vereador Santana. Em aparte a Vereadora 
Malu disse: 'Sobre o transporte escolar do Bairro do Meia Lua, que as crianças tem que descer até o 
asfalto para poder pegar a condução, condução essa que andam dezenove crianças dentro de uma 
Kombi, tá e eu tenho a foto de todas as crianças dentro da Kombi e me foi relatado que faltou 
criança no dia. Entendeu? Além de não dar a condução, não conseguir a condução chegar até lá em 
cima e as crianças terem que descer até o asfalto, ainda está com a Kombi super lotada colocando a 
vida das crianças em risco. Obrigada Vereador. Só isso mesmo' . Continuando sua fala o Vereador 
Heloizio disse o seguinte: "Sim, mas então, se não arrumar aquela estrada ninguém passa e criança 
tem que vir a pé. E tá coisa fácil. Mandar um caminhão com uma máquina lá é um dia só resolve o 
problema. E manda os entulhos lá e atende aquela população. Agora sobre o bicicletário lá, 
comprou a J. Armando por aquele tanto de dinheiro, e o bicicletário que todo mundo pede para 
gente, a gente encaminha o projeto para o Prefeito e não atende. Mas é o que eu digo não atende a 
gente, não atende a população. As pessoas que vão trabalhar fora não tem segurança na sua 
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bicicleta. E é só isso. Boa noite". Usando da palavra o senhor Presidente disse: "Aproveitando que 
ainda não foi chamado o próximo Vereador, quero fazer uma ressalva aqui Vereador Heloizio, no 
tocante a vossa fala, referente à Meia Lua. O senhor falou agora eu me recordei. O funcionário que 
me indagou referente à situação que o veiculo oficial no município se encontrava em desacordo 
com o código de trânsito brasileiro, castigava, castigava. Vossa Excelência esteve lá, Vereadora 
Malu também, Vereador Claudinei, os senhores presenciaram os moradores de lá, tem um morador 
de lá, que tem propriedade lá e nos passaram o que, que eles estiveram lá somente para dar palpite, 
analisar a situação e foram maltratados por um funcionário o qual disse que a Prefeita está se 
lixando para vocês, não foi Vereadora? Ao ser indagada pelo Presidente Vereador Santana, a 
Vereadora Malu respondeu o seguinte: 'Na verdade Vereador foi dito uma palavra que eu não posso 
falar aqui que ele estava dessa forma para os moradores, entendeu? É uma coisa que, está tudo 
relatado aqui e foi falado lá e o pessoal, além de cuidar da estrada, que não é obrigação deles, ainda 
são maltratados e humilhados'. Ainda usando a palavra o Presidente disse: "Os senhores estão 
vendo como é que é a inversão de valores? O funcionário que estava certo em reclamar é punido e o 1 

que faz coisas erradas passa o pano na cabecinha dele. No tocante à interdição da Avenida Tancredo 
Neves ali próximo a casa do Vereador Junhô. Engraçado não é? Ali interdita de forma precária, de 
qualquer jeito, a sinalização de trânsito eu já estou há dois anos fora da polícia militar, não sei se 
mudou, mas eu passei lá hoje e tem galhos de árvores, tem tocos de árvore no meio dos galhos. Se 
passa alguém ali desinformado, que já está acostumado, como o aconteceu no fato lá que vitimou 
Humberto, passa um motoqueiro ali, vai sofrer um acidente grave. É dessa forma que eles 
sinalizam. Os competentes do Poder Executivo sinalizam a via pública. Agora o que me chamou a 
atenção, engraçado Vereador Claudinei, que para interditar a área fora na BR 459, ela para se 
aparecer ela entrou até na justiça e ali não. Ali ela interdita do jeito que ela quer e acabou. Então eu 
peço ao povo do nosso município: vamos parar de ficar com os braços cruzados, vamos, 
compareçam à Câmara Municipal, descruzem os braços, chega de somente ficar lamentando em 
rede social. O direito é de todos. A cidade não pertence, nós que estamos exercendo cargo público, 
nós somos funcionários de vocês, cada um de nós. A Prefeita não é dona da cidade. Então, façam 
um manifesto público, vamos procurar o Fórum local, vamos chamar a imprensa, basta gente. Pelo 
amor de Deus, não adianta só ficar somente reclamando em rede social e cobrando de Vereador. O 
Vereador não tem poder de executar como o Vereador Heloizio sempre fala. Então chega. Se todo 
mundo que aqui está presente e aqueles que nos ouvem e nos assistem, venham até a Câmara 
Municipal, vamos conversar, vamos dialogar, vamos acertar, infelizmente, infelizmente, o 
funcionário público municipal ele não é sindicalizado. Se fosse sindicalizado ela iria respeitar o 
funcionário público, ela não ia cometer esses abusos que estão cometendo aí. Então vamos fazer um 
manifesto, vamos procurar o Ministério Público e basta dessa situação". O Presidente solicitou que 
a 1 ª Secretária que fizesse a chamada do próximo Vereador inscrito. Inscrito para falar o Vereador 
Rominho cumprimentou na pessoa do Presidente todos os Vereadores, intemautas, ouvintes da 
Rádio Natureza e em nome do Carlos, Presidente do Solidariedade, seu companheiro de campanha, 
cumprimentou a todo público presente e iniciou seu pronunciamento dizendo: "Primeiramente eu 
quero parabenizar a toda equipe que organizou nesse sábado um dia de lazer para as crianças, que é 
a equipe da pastoral da criança, comandada pela dona Zenilda. Então, eu pude passar rapidamente 
no evento e ficam aqui os parabéns do Poder Legislativo por você abraçar essa causa, que é as 
crianças da nossa cidade. Bom pessoal... Neste momento o Vereador Rodrigo solicitou um aparte e 
disse: 'Só registrar que houve uma participação dos jovens do Cursilho na realização dessa 
atividade festiva na pastoral da criança. Então foi uma iniciativa, um agir que os jovens do cursilho 

12 



A 

CAMARA MUNICIPAL DE PIQUETE 

Ata da 5ª Sessão ORDINÁRIA Realizada em 02/04/2018 Fl n.º 

tem como meta e fizeram uma parceria com a Pastoral da Criança para que se realizasse essa festa. 
Só para a fim de registro'. O Vereador Raminho agradeceu o aparte continuou seu discurso 
dizendo: "Essa semana, alguns de vocês puderam acompanhar, eu consegui através do Deputado 
Federal Orlando Silva uma emenda no valor de R$ 340.000,00, que será utilizada na aquisição de 

1 

um aparelho Raio X Digital, que hoje é uma deficiência muito grande na saúde do hospital da nossa 
cidade. Em toda publicação ficou interrogações, algumas dúvidas o que este aparelho trará de 
benefício para a nossa cidade. Então hoje, eu dei uma pesquisada, entrei em contato com uma 
empresa que fornece esse tipo de equipamento, e eles me passaram por e-mail os cinco benefícios 
que ajudará a nossa cidade e aos nossos munícipes. Então, o primeiro benefício é a redução da 
radiação. A frequente exposição aos raio x pode ser prejudicial à saúde, principalmente nos casos de 
repetição de exames. Como uma alternativa a isso, o sistema digital reduz em até 90% a dose de 
radiação utilizada em comparação ao convencional. Esse é o primeiro item que eles me passaram e 
que é a redução de radiação. Isso já é um grande passo para quem hoje comanda a parte de raio x no 
nosso hospital. Segundo é a melhor interpretação da imagem. Um dos maiores diferenciais do 
sistema digital é a alta qualidade da imagem e a possibilidade de tratá-la como software específico. 
Ajustar brilho e contraste em caso de radiografia super ou subexposta. Converter negativo, positivo 
e ampliar a imagem. Garante uma interpretação mais detalhada e precisa. Então a melhor 
interpretação da imagem foi o segundo item que foi nos passado e agora o terceiro, agilidade no 
processamento radiográfico. Equipamento de radiografia digital são facilmente operáveis devido à 
sua objetividade e simplicidade. A maioria possui interface amigável o que permite um rápido 
domínio da tecnologia. O processo convencional leva em média de 10 a 15 minutos para exame de 
filmes simples, já no digital o período dessa captura da imagem até sua exibição no monitor dura 
em média 5 segundos. Então o convencional ele tem uma média de tempo de 15 minutos já o digital 
5 segundos. Então já é uma agilidade para quem trabalha na área e consequentemente uma ajuda ao 
munícipe. Beneficio ao meio ambiente: o método convencional diferentemente do digital exige a 
utilização de produtos químicos durante o processamento das imagens, que entre outras 
desvantagens, são tóxicos ao meio ambiente. E o último que é a melhor, melhoria na comunicação. 
A imagem é exibida em um monitor, portanto não precisa ser exposta a luz e pode ser ampliada 
com o zoom, para exibir detalhes aos pacientes. Então fica aí os benefícios que esse aparelho, que 
com esse aparelho irá beneficiar, hoje, o raio x em nossa cidade. Então uma grande vitória. Hoje o 

1 

nosso aparelho do hospital, senão me engano, o Carlos deve conhecer tem em média uns 20 anos, 
mais? Mais de 20 anos. Então, graças a Deus é um aparelho que tem o valor muito alto em relação a 
outros tipos de emenda, e essa semana fomos contemplados aí e mais uma vitória para o povo de 
Piquete. É, além desse raio x, também consegui uma emenda essa semana que é para a compra de 

um equipamento que é o cardioversor desfibrilador que é muito utilizado hoje na Saúde do nosso 
município. Esse equipamento ele tem a função de nonnalizar o batimento cardíaco do paciente, 
evitando assim, que ele sofra ou perca a vida por esse problema. Além disso também contribui 

1 

muito e~ outros sintom~s causados pela _an:itmia. Esse dispositiv~ pode evitar que o paciente sofra 
possíveis tonturas ou ate falta de ar. Então Junto com o raio x, ve10 a emenda para a compra desse 
equipamento também para a área da Saúde e pude também uma emenda restante que veio junto. 
Veio 3 emendas. Que é a compra de ventiladores para os veículos da Saúde. Então hoje temos 
alguns veículos que necessitam de ventilação que está faltando. Às vezes a pessoa vai daqui até São 
Paulo passa mal, então com essa emenda a gente vai conseguir, a Prefeitura consegue, vai conseguir 

\

comprar a aquisição de ventiladores para a Saúde. Mais uma emenda contemplada. No mês de 
junho, agora no mês de junho, eu irei organizar aqui em Piquete, o 1° Campeonato Interescolar, nas 

1 
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1 categorias sub 11, não, sub 9, sub 11, sub 13 e sub 15. Será a modalidade de vôlei, voleibol para as 
meninas que é o vôlei adaptado e estou em parceria com a Diretora do Leonor Guimarães, ela vai 
ceder o espaço lá, para que sejam feitos os jogos nos finais de semana e esse campeonato vai ser 
como foi falado aqui anteriormente, escola contra escola. Uma forma de incentivar as crianças aí a 
praticar esporte e começar desde cedo já a ter amor ao esporte. E junto essa modalidade de vôlei eu 
também vou fazer o de futsal, também é o sub 9, sub 11, sub 13 e sub 15. Então será duas 
modalidades aí que a gente vai estar fazendo na cidade aí no mês de junho. E no mês de julho terá o 
2° Encontro de Voo Livre aqui em Piquete. Ano passado foi um sucesso, a gente pretende melhorar 
em relação à estrutura, trazer mais praticantes aí, mais competidores e esse ano a gente está com 
uma novidade. Que estamos fechando parceria aí com o pessoal da asa delta. Ano passado só foi 
parapente. E agora a gente está tentando montar uma estrutura bacana aí para que possa incentivar 
aí os praticantes também da asa delta. Será dois esportes será embutido num só encontro e 
consequentemente vai ajudar muito na economia e no turismo de nossa cidade. Essa semana eu 
recebi a notícia que aquela emenda que foi contemplada do Deputado Estadual Vaz de Lima, 
referente ao valor de R$ 70.000,00, já foi feito todos os procedimentos licitatórios e a Secretaria de 
Saúde essa semana comprou um carro, um veículo Spin que será utilizado hoje aí, para ajudar no 
transporte da nossa cidade aí com as cidades vizinhas, que é nossos companheiros na parte da 
Saúde, está bom? Então, graças a Deus mais uma, hoje praticamente já é a quinta emenda, quarta 
emenda. Então a gente aí está na luta aí, buscando recursos para conseguir uma cidade melhor. 
Muito obrigado a todos e boa noite". O Presidente consultou os Vereadores no sentido de 
prosseguirem a sessão sem intervalo. Como todos tivessem concordado, o Presidente solicitou a 
senhora Secretária para que fizesse a leitura da Ordem do Dia, a saber: 1) Projeto de Lei 
Complementar nº 04/2018, que dispõe sobre a criação de cargos na Administração Pública 
Municipal. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi 
colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 2) Projeto de Lei 
Complementar CM nº 02/2018, datado de 22/03/2018, que dispõe sobre a revisão geral anual das 
remunerações dos agentes públicos da Câmara Municipal de Piquete, de que trata o Art. 37, inciso 
X, da Constituição Federal. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a 
mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 3) Projeto de Lei 
Complementar CM nº O 1/2018, datado de 22/03/2018, que dispõe sobre a revisão geral anual das 
remunerações dos servidores públicos da Câmara Municipal de Piquete, de que trata o Art. 37, 
inciso X, da Constituição Federal. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida 
propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 4) 
Requerimento nº 25/18, do Ver. Prof. Doni, para que seja oficiado a fauna. Prefeita Municipal de 
Piquete, para que informe a este Vereador: a) quantas e quais são as escolas municipais existentes 
atualmente no município; b) quais estão em funcionamento na presente data; c) especificar os 
cargos de cada funcionário, (cargo ou função) da devida unidade escolar. Quais são os concursados 
e quais não são. Qual funcionário está emprestado e qual é o seu devido cargo ou função na 
Prefeitura. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi 
colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 5) Requerimento nº 26/18, 
do Ver. Claudinei, para que seja oficiado a Exrna. Prefeita Municipal de Piquete, para que informe a 
esta Casa de Leis qual a base legal utilizada pelo Poder Executivo para promover a aquisição do 
imóvel pertencente à empresa J. Armando, encaminhando cópia(s) da(s) respectiva(s) lei(s). Usando 
da palavra pela ordem, o Ver. Claudinei disse: "O requerimento se faz necessário uma vez que 
verificando tanto o Regimento Interno quanto a Lei Orgânica desta Casa de Leis, eu não encontrei 
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base legal para que a Prefeita adquira, tenha adquirido o imóvel sem autorização desta Casa de Leis. 
Por isso o requerimento para a gente saber se existe alguma lei que é de desconhecimento do 
Legislativo que tenha autorizado ela a fazer essa compra e esclarecer algumas coisas a respeito 
dessa compra. Esse imóvel, inicialmente a Prefeitura manifestou o desejo da compra, isso vem de 
2016 já, manifestou o desejo na compra do imóvel, na época fez a proposta de 745 mil. Porém uma 
outra pessoa interessada e como hoje nós temos aqui em mãos a documentação, fez uma proposta o 
senhor Jorge Luiz Monteiro, fez uma proposta do valor à vista, o que impediu a compra pela 
Prefeitura naquele momento. Inicialmente o juiz autorizou, o juiz do trabalho autorizou a venda ao 
senhor Jorge. Depois de homologada a melhor proposta o senhor Jorge Luiz, intimou-se para 
depositar no prazo de 24 horas o valor de 750 mil reais. Era 745 parcelado pela Prefeitura, o senhor 
Jorge veio e fez a proposta de 750 mil reais. Porém, não se cumpriu por parte do senhor Jorge o 
depósito de 750 mil. Passado o prazo, depois de tentarem fazer contato com senhor Jorge, foi feito o 
contato com uma outra pessoa que diz ser representante dele, e que o senhor Jorge não poderia 
atender por motivo de saúde, teve um problema sério, acabou encerrando o prazo e novamente o 
juiz encaminhou um oficio para a Prefeitura para saber se a Prefeitura mantinha interesse. A 
Prefeitura manteve o interesse de 745 mil, porém, pediu um prazo maior para a primeira parcela no 
valor de 125 mil que foi a primeira parcela que foi definido o prazo de 60 dias na época da compra 
aqui 10 de novembro de 2017. Pago a primeira parcela, a Prefeitura ficou então com a dívida de 40 
parcelas de 15.550 vai deixar aí uns quatro meses para o próximo Prefeito. Quem tem interesse já 
vai sabendo que já inicia o mandato com 60 mil de dívida a ser pago em quatro parcelas. Então foi 
homologada a venda. Mas o nosso questionamento é justamente isso. Eu quero saber, baseado em 
que lei a senhora Prefeita fez a compra desse imóvel sem mesmo encaminhar um documento para 
essa Casa de Leis demonstrando interesse do município para a compra desse imóvel. Nem mandar o 
oficio aqui dizendo: ó cambada de nove, porque talvez seja assim que ela nos trata, cambada de 
nove, eu estou querendo comprar o prédio lá, só estou mandando avisar vocês que eu estou 
querendo e vou comprar e depois nem isso ela fez. Nós discutimos esse assunto aqui várias vezes na 
Tribuna, várias vezes o Vereador comentou esse assunto aqui e mesmo fazendo comentário na 
tribuna não chegou um oficio do Executivo Municipal. Ó o assunto que vocês estão tocando aí é 
realmente de interesse da Prefeitura, a Prefeitura está negociando com a Justiça do Trabalho para a 
compra desses imóveis. Mas veja os senhores. Aquele prédio tem uma dívida com o município. Eu 
não sei o valor de IPTU, de imposto, de tudo. Segundo boato, que eu vou também fazer um novo 
requerimento querendo saber, em torno de 300 mil reais. Então na verdade, ela está pagando 745 
parcelado e está assumindo a dívida de 300 mil. Que sejam 50 mil, que sejam 50 mil, nem negociar, 
como não tinha ninguém mais, nem a esperteza de negociar já que quem queria dar 750 não quer 
dar os 750, eu fico sim, mas diminui o valor, nem isso. Ó, aceita lá, vamos dar 125 mil aí que deve 
estar sobrando aí nos cofres mesmo e depois nos pagamos aí, o que agora é parcela de 15.500, tem 
dinheiro sobrando na Prefeitura. Então eu quero saber que ela encaminhe para esta Casa qual lei ela 
utilizou para se amparar, para comprar um prédio, sem que mandasse um projeto de lei para essa 
Casa, para que a gente autorizasse ou não a compra desse imóvel, como ela fez no caso da doação 
dos prédios. Quanto aos prédios, eu ainda indaguei com o Prof. Doni e com outros Vereadores, eu 
estou sentindo cheiro de problema para nós. Por que Vereadores? Agora eu posso falar. Se nós não 
aprovamos aquela autorização de doação, os senhores já imaginaram que as autoridades da fábrica 
poderiam abandonar e ela também abandonar dizendo que nós não autorizamos e ficar aí um monte 
de elefante branco dentro da cidade aí aos pedaços aí? Então foi isso. Essa foi minha argumentação 
conversando com os Vereadores para a gente aprovar. Então a gente tem de tomar cuidado com 
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tudo. Mas quanto à compra do imóvel ela não se preocupou em nos pedir autorização. Agora eu 1 

pergunto aos senhores, se existe a lei, por que que ela veio nos pedir autorização para receber em li 

doação os imóveis? Ou o que está escrito na nossa lei orgânica ela não tem lá na lei orgânica dela? 
Só se no artigo 104 da lei orgânica dela fala diferente do nosso. Ó se for comprar você não precisa 1 

pedir permissão para a Câmara não, mas se for para doar você pede permissão. Então essa a 
situação nossa. Eu quero resposta desse requerimento. Eu quero saber baseado em que, em que lei 
ela se utilizou para a compra desse prédio e se ela não o fez, ela que assuma as consequências dela. 
Depois não venha falar que a Câmara Municipal está perseguindo. Muito obrigado senhor 
Presidente". Dando continuidade à discussão o senhor Presidente disse: "Aproveitando o gancho de 
Vossa Excelência, basta que os nobres pares prestem bastante atenção porque assim como a 
municipalidade no geral, que vejam bem, se ela adquiriu essa propriedade sem autorização alguma, 
como bem esclarecido pelo Vereador Claudinei, ela vai adquirir um prédio com dívida, só que 
Vossa Excelência não concluiu Vereador com relação aos prédios que foram doados pela IMBEL. 
Ali também existe dívida. Mas o senhor foi feliz em colocar que os pretendentes ao cargo de 
Prefeito já vão assumir com dívida, porque aquilo ali foi presente de grego. Aquilo ali também é 
presente de grego, podem ter certeza absoluta. Porque quando vier à tona, a cidade não está 
percebendo mas ela está arrumando uma forma que quando ela sair ela vai deixar o próximo 
prefeito até o pescoço endividado, aí ela não vai aceitar que é herança maldita dela. Herança maldita 
é do Otacílio, dela não. Então vamos prestar bastante atenção no que está acontecendo hoje, na vida 
política, no nosso município, porque ela quer empurrar goela abaixo. O Vereador Donizetti, ele sabe 
perfeitamente o que eu estou falando, porque no início Vereador Claudinei quando surgiu esses 
rumores, eu me recordo perfeitamente de que eu estava em São Paulo numa reunião, numa palestra 
na CONAM, e de lá eu, nós obtivemos êxito em conseguir o telefone desse senhor que consta na 

' documentação, ele estava aberto à diálogo. Não foi problema de saúde não. É que ele veio aqui, ele 
foi maltratado, ele foi ameaçado. Hoje, pode tentar contato com ele, de forma alguma, a gente não 
consegue. Estou mentindo Vereador Prof Doni? Então é dessa forma que ela age. Ela é sorrateira, 
então ela vem J?Or baixo do pano, depois alega inocência. Aí ela não tem culpa, nós que somos 
perseguidores. E o que ela quer passar para o município inteiro. A Câmara não quer ajudar ela a 

1 administrar. É ao contrário, pura e simplesmente ela não aceita nada, ela burla tudo, não tem lei 
para ela, ela que manda, ela que faz e acontece e não é bem assim. Então vamos prestar bastante 
atenção hoje no que está acontecendo, vai ficar registrado na Casa, porque o próximo prefeito que 
assumir pode ter certeza, vai pegar a prefeitura em pandareco de dívida, com certeza absoluta. O 
Requerimento nº 026/18, contínua em discussão". Como não houvesse quem mais desejasse falar 
sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por 

1 unanimidade. Antes de encerrar, o Sr. Presidente disse: "Eu quero fazer um esclarecimento para os 
professores da rede municipal de ensino. Na próxima sessão, no dia 16 de abril, o projeto que foi 
enviado a esta Casa, ele entrará na pauta a ser discutido e votado, haja vista que devido aí o feriado 1 

que ocorreu a semana ficou curta e a comissão composta pelo Vereador Rodrigo Nunes -
Presidente, Ver. Rômulo e o Prof. Doni, a Comissão de Educação não tiveram tempo hábil ainda 
para fazer o estudo do projeto e apresentar o parecer. Então, na próxima sessão, se Deus quiser, esse 
projeto estará na pauta da Casa e espero que os professores da rede municipal de ensino possam 
estar presentes em massa aqui para acompanhar essa votação". Como nada mais houvesse para ser 
tratado naquela sessão, o Senhor Presidente invocando a proteção de Deus deu por encerrada a 

1 

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, 02 de abril de 2018. Centésimo 

ló 



' 

CÂMARA MUNICIPAL DE PIQUETE Pres! e 
Ata da 5ª Sessão ORDINÁRIA Realizada em 02/04/2018 Fl n.º 

nonagésimo quinto (195°) ano da Independência, centésimo v1ges1mo oitavo (128º) ano da 1 

República e centésimo vigésimo sexto (126º) ano da Emancipação Político-Administrativa de 1 

Piquete.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

VER CLAUD I LUI E MORAES 
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VER JOAQUIM ALVES DA SILVA JÚNIOR (JUNHÔ) 

ífl RIBEIRO DA SILVA (Prof DONI) 

IZIO DA SILVA (HELOIZIO DOS MARINS) 
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