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ATA DA QUARTA (4ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO (1º) ANO LEGISLATIVO DA 
DÉCIMA SÉTIMA (17ª) LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIQUETE. Aos vinte 

· e dois (22) dias do mês de fevereiro do ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de dois 
mil e dezessete (2017), às 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 observar um minuto de silêncio pelo falecimento da 

• Sra. Célia falecimento da Senhora Célia Maria da Cruz, mãe do Vereador Joaquim Alves da Silva • 
'Júnior (Junhô), ocorrido no dia 20 (vinte) de fevereiro de 2017. Decorrido aquele tempo, o: 
, Presidente colocou em única discussão a ata da sessão ordinária anterior e como não houvesse quem 
' desejasse apresentar emendas a referida ata, a mesma foi colocada em única votação, aprovada por 
· unanimidade e assinada pelos Senhores Edis. Em seguida, solicitou a Ver". Maria Luiza Moreira 
, Neta Ribeiro, l ª Secretária, que fizesse a leitura dos documentos constantes do Expediente, os quais 
· foram os seguintes: 1) Of GAB nº 065/17, datado de 06/02/17, de autoria da Prefeita Municipal de . 
· Piquete, informando os valores da Receita Tributária Ampliada Realizada do Município no : 
'exercício de 2016, para adoção de providências cabíveis, por esta Câmara Municipal (Arquivar); 2) ', 
. Of. GAB nº 068/17, datado de 09/02/17, de autoria da Prefeita Municipal de Piquete, encaminhando 
, cópias das certidões negativas, civil, criminal e eleitoral, para efeito de fiscalização por esse 
: Legislativo, relativas aos funcionários comissionados recentemente contratados pela Prefeitura 
Municipal (Arquivar); 3) Of. nº 32/PJP/2017, datado de 30/01/2017,do Promotor de Justiça de 

. Piquete, respondendo ao contido no Ofício nº 484/16, desta Casa de Leis (Arquivar); 4) Of. nº 
· 002/17, datado de 09/02/2017, do Presidente do CONSEG, solicitando as dependências desta Casa 
de Leis , para a realização de uma reunião dia 21/02/2017, às ! 9h30min, para apresentação da Nova 

: Diretoria do CONSEG para o ano de 2017 a 2021 (Arquivar); 5) Of. 029/2017, datado de 
· 1510212017, da Coordenadora do Conselho Tutelar, solicitando a presença de um representante para 
. uma reunião afim de esclarecer todo procedimento com relação ao Carnaval 2017, no dia 17 de 
'fevereiro de 2017, às 17 hs na sede da referida instituição (Arquivar); 6) Of. VISA-M nº 02/2017, 
; datado de 15/02/2017, da Diretora Técnica da Vigilância Sanitária, respondendo ao contido no 
Ofício nº 029/2017 (Requerimento nº 04/17), desta Casa de Leis (Arquivar); 7) Projeto de 

, Resolução nº 04117, datado de 17/02/2017, do Ver. Mário Celso de Santana, que dispõe sobre a 
criação da Comissão Permanente de Segurança Pública e altera dispositivo do Regimento Interno 

, (A Comissão de Justiça e Redação); 8) Os Requerimentos de nº 021/17 e 22/17, de autoria dos 
, Vereadores Christian e Malu, que depois de lidos foram encaminhados para a Ordem do Dia 
daquela sessão. 9) Indicação nº 35/17, datado de 03/02/17, do Ver. Christian, indicando a 
necessidade de realizar o conserto do bueiro existente na Rua Boa Vista, em frente ao número 67, 
na Vila Esperança (A consideração da Senhora Prefeita); 10) Indicação nº 36/17, datado de 
15102117, do Ver. Rominho, indicando a necessidade de realizar a limpeza na Rua José Alves Filho, 
na Vila Cristiana (A consideração da Senhora Prefeita); 11) Indicação nº 37/17, datado de 15/02/17, 
da Ver". Malu, indicando a necessidade de ser colocado um braço de luz no final da Rua José Alves 
Filho, na Vila Cristiana (A consideração da Senhora Prefeita); 12) Indicação nº 38/17, datado de 
16/02/17, do Ver. Santana, indicando a necessidade de ser realizada reforma e restauração do prédio 
do antigo Mercado Municipal de Piquete (A consideração da Senhora Prefeita); 13) Indicação nº 
39117, datado de 17/02/17, do Ver. Heloizio, indicando a necessidade de determinar a colocação de 

. cascalhos na Rua Amélia Alves de Oliveira, no bairro dos Marins (A consideração da Senhora 
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Prefeita); 14) Moção nº 01712017, datado de 10/02/2017, da Ver" Malu, para que seja oficiado ao· 
Grupo de Oração "Expressão Geração de Maria", apresentando-lhes Moção de Aplausos deste 

· Legislativo, pela gravação do seu primeiro DVD e pela realização do evento "Quintafire", ocorrido 
no dia 09/02/2017 e que reuniu centenas de jovens de nossa cidade num momento de louvor e 

. adoração e que ainda contou com a presença da Banda Católica "No Colo de Deus" (Para a Ordem 
do Dia); 15) Parecer nº 05/17, datado de 21/02/2017, da Comissão de Justiça e Redação, favorável 

. pela aprovação do Projeto de Resolução nº 03/17, do Ver. Claudinei Luiz de Moraes, dispondo 
• sobre a revogação do § 4° do artigo 95 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Piquete e dá 
: outras providências (Para a Ordem do Dia); 16) Parecer nº 06/17, datado de 21/02/2017, da 
· Comissão de Justiça e Redação, favorável pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária CM nº 02/17, 
' do Ver. Rômulo Kazimierz Luszczynski, que institui no âmbito do Município de Piquete o "Passe 
' Livre no Transporte Público Coletivo" aos idosos a partir de 60 anos e ás pessoas com invalidez 
. permanente incapacitante para o trabalho, revoga a Lei Municipal 1080/85 e dá outras providências 
(Para a Ordem do Dia). A seguir, dando continuidade aos trabalhos, o Sr. Presidente franqueou a 
palavra de conformidade com as normas regimentais. Inscrito para falar, o Ver. Claudinei iniciou a 
sua fala cumprimentando os companheiros de Plenário, o público presente, em especial, o ex-Ver. 
Moita, os internautas e os ouvintes da Rádio Natureza FM. A seguir, fez o seguinte 
pronunciamento: "Nós Vereadores temos recebido muitas reclamações de excesso de velocidade 
por parte de alguns motoristas nas ruas de nossa cidade. Eu, por exemplo, como estou direto nas 
ruas por causa do meu serviço, notei que alguns motoristas estão abusando bastante. Quando fui 

· Vereador em Legislaturas passadas, discuti bastante esse assunto aqui nesta Casa e na época um 
', colega de Plenário me disse que eu era louco em tratar daquele assunto na tribuna. Mas eu sou 
: louco mesmo, não posso ficar calado com relação a esse assunto, porque quem não respeita os 
pedestres, não respeita a lei de trânsito, não merece respeito também. Dias atrás estava na Praça da 

. Bandeira e um Corcel antigo, subiu feito louco o morro da Praça, a ponto de bater ou atropelar uma 
pessoa. Então sugiro ao Executivo Municipal que faça um Convênio com a Secretaria de Segurança 
Pública do Estado para colocação de radares nas ruas com maior probabilidade de excesso de 

, velocidade, assim, com certeza, esses motoristas que andam feito louco pelas ruas, sentirão no bolso 
' o que é desrespeitar a lei de trânsito. E, na hora que esse motorista sentir no bolso, ele vai respeitar 
as pessoas. Outra reclamação que nós temos recebido bastante é com relação á sujeira das ruas, 

· entulhos por toda parte, mato alto, um abandono só. Nós Vereadores fizemos diversas indicações 
. pedindo a realização de serviços de limpeza, eu mesmo, apresentei uma indicação pedindo ao setor 
: competente da Prefeitura que realizasse a limpeza no seu bairro e, até a presente data, nada foi feito . 
. Sabemos que a Prefeitura tem tirado os entulhos em alguns locais; sabemos também que certos 
i, munícipes não obedecem o dia para retirada do lixo e entulhos, colocam lixo na rua em qualquer 
: dia; sabemos ainda que a Prefeitura não tem fiscal suficiente para fiscalizar e punir quem não 
respeita a lei, então, fica dificil para esta Casa de Leis cobrar nesse sentido. Quero também tratar 
aqui sobre o Carnaval, que começa no próximo final de semana. Quero pedir aos pais que orientem 
seus filhos, fiquem atentos, cuide deles, pois o pai é responsável pelos seus filhos. Alguns pais 

. acham que à Polícia, o Conselho Tutelar, é obrigado a cuidar dos seus filhos, mas o responsável 
: pelos filhos sãos os pais, ninguém mais. Quero comentar também sobre a minha trajetória de vida. 
·Muitos não sabem, mas eu nasci em Piquete, no dia 20/11/1969, no Hospital da IMBEL, mas fui 
. morar em Lorena. Meu pai foi funcionário da Fábrica Presidente Vargas, casou com minha mãe e, 
i como ela era de Lorena, eles construíram uma casa no terreno do pai dela, no bairro Industrial. 
' Depois meu pai foi contemplado com uma casa no bairro do CECAP e nós mudamos para lá. Com 
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, quatorze anos, como meu pai trabalhava em Piquete e, na época condução para Lorena era difícil, · 
tendo ele muitas vezes perdido a condução e ido a pé para Lorena, ele e minha mãe resolveram 
mudar para Piquete, pois ficava mais fácil para ele ir trabalhar. Essa trajetória minha de vida fui 
com muita dificuldade, sacrifício, nada caiu do céu. Hoje, graças a Deus eu posso dizer que desde 
os meus 15 anos que eu trabalho, sempre ganhei o meu dinheirinho, sempre me sustentei e nunca 

. dei dor de cabeça para os meus pais, sempre fui um menino obediente, batalhador e trabalhador. E, 
se hoje, eu sou Investigador da Polícia há vinte e sete anos, foi mérito meu, que estudei e passei na 
época em dois concursos da Polícia, um para Investigador e outro para Escrivão, tendo escolhido o 

. de Investigador. Não foi nada fácil essa minha caminhada para chegar aonde cheguei e tudo o que 
' tenho foi conseguido com o suor do meu trabalho, não recebi propina de ninguém e como já disse 
anteriormente, batalhei muito para chegar aonde cheguei. Agora o que me enoja e não posso admitir 

· que um canalha, um vagabundo qualquer, querer me prejudicar. Não tenho casa própria, moro de 
aluguel, os dois carros que eu tenho estou pagando e que mal tem isso? Sofri muito nos dois 
mandatos anteriores, sendo que na época fui denunciado até como traficante na cidade, além de 

. outros processos que eu estava respondendo. E, mesmo antes de assumir a cadeira de Vereador 
neste mandato, as denuncias já começaram, as mesmas coisinhas, mas só que a pessoa não é homem 

. ou mulher para se identificar e fazer a denúncia, é um vagabundo, um calhorda, um safado que fica 
·. agindo dessa forma. Eu não sou covarde e nem muito menos bandido, sou Investigador da Polícia e 
· Vereador, sei muito bem dos meus direitos e obrigações, mas vou deixar aqui um recadinho, quem 
sabe essa pessoa esteja me ouvindo agora, mude um pouco o teor das denuncias porque já está 
ficando muito chato, toda vez a mesma coisa. Outro recadinho, nem toda denúncia anônima é 
anônima, muitas delas a gente consegue descobrir o autor. O Ver. Claudinei teceu outros 

· comentários sobre o assunto e disse que não poderia deixar de fazer aquele desabafo, pois as 
, denúncias eram infundadas, tendo em seguida, encerrado as suas palavras agradecendo a atenção de 
todos. Inscrito para falar, o Ver. Prof Doni iniciou a sua fala cumprimentando os companheiros de 

, Plenário, o público presente, em especial, o ex-Ver. Moita, os internautas e os ouvintes da Rádio 
Natureza FM. A seguir, fez o seguinte pronunciamento: "Hoje é a nossa quarta sessão ordinária e 

, muitos munícipes tem me perguntado o porquê não protocolei até a presente data nenhum 
' Requerimento e nenhuma Indicação nesta Casa. Então, quero deixar bem claro que na reunião 
: realizada no final do ano passado com a Prefeita juntamente com o seu Vice, o Xeroso, foi pedido 
para que os Vereadores não encaminhassem Indicações e Requerimentos, sendo que as 

'. reivindicações poderiam ser feitas verbalmente, era só procurá-los e fazer o pedido. Então, 
conversei com o Vice Xeroso e combinei com ele que iria procurá-lo para que pudessem tratar dos 
assuntos de interesse da nossa municipalidade. Os pedidos que eu encaminhei e que outros 

, companheiros encaminharam apenas alguns foram atendidos, como a limpeza das Praças centrais de 
nossa cidade e troca de algumas lâmpadas que estavam piscando ou queimadas, mas vários outros 

. pedidos até a presente data não foram atendidos. Então, vou procurar e conversar novamente com o 

. Vice Xeroso e deixar bem claro que a partir da próxima sessão os meus pedidos serão por escritos e 
não mais verbalmente como foi pedido. No meu bairro, agora estou morando no bairro Josephina, lá 
só está faltando aparecer onça, pois o mato está tão alto que dá medo. Como o meu companheiro 

·Ver. Claudinei acabou de falar, o mato já está tomando conta das ruas, propiciando o aparecimento 
de diversos animais peçonhentos. Vou fazer igual ao Ver. Heloizio, depois do Carnaval vou propor 

'um mutirão com os Vereadores, arrumar algumas máquinas para que possamos cortar os matos 
·mais altos, pois da maneira que está não pode ficar. A gente procura, a gente conversa, a gente pede 
e qual a resposta? Não temos funcionários, não temos dinheiro. É brincadeira uma resposta dessas. 
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Os pedidos feitos são sempre os mesmos, o que dá a entender que não há interesse em solucioná
los, quando há interesse de resolver se resolve e quando não há alega-se falta de funcionários e de 

' dinheiro. Dias atrás um munícipe me parou e me perguntou o que os Vereadores pretendiam fazer 
· com relação ao Velório Municipal, pois aquele prédio não tinha ventilador, bebedouro de água, 
, fogão, geladeira, uma cobertura para abrigar as pessoas do sol ou da chuva, sendo que estava difícil 
velar uma pessoa naquele local, diante de tais dificuldades. Quero deixar claro que os Vereadores 
estavam cansados de pedir tais melhorias, porém, competia ao Chefe do Executivo Municipal tomar 
as providências cabíveis para a aquisição daqueles equipamentos. Fui cobrado também a respeito de 

, uma lâmpada que está queimada lá no bairro Jardim Josephinba, mas eu procurei o Xeroso e já pedi 
' a troca da referida lâmpada. Agora, como fiz o pedido verbal e não foi resolvido o problema, na 
• próxima sessão vou fazer uma Indicação por escrito para mostrar aos moradores do referido local 
. que eu estou fazendo a minha parte como Vereador. Em aparte, o Ver. Claudinei teceu pequeno 
comentário sobre o assunto e disse que na reunião que tiveram no final do ano com a Prefeita, ele 

·. perguntou sobre tal serviço e foi dito naquela oportunidade que a Empresa responsável contratada 
pela Prefeitura estaria em Piquete todas as noites para realizar a troca das lâmpadas queimadas ou 
com defeito, só que tal serviço não estava sendo realizado. O aparteante disse ainda que não era 
responsabilidade do Vereador indicar o local para a troca da lâmpada queimada, pois a 
responsabilidade era da Empresa contratada pela Prefeitura, que recebia para fazer tal serviço. Disse 
também que a Sra. Prefeita não andava pelas ruas como os Vereadores, então, somente os 
Vereadores eram cobrados pela população. O orador agradeceu o aparte do nobre companheiro Ver. 

, Claudinei e continuou o seu discurso, a saber: "A Prefeita deixou claro na reunião que o caminhão 
da Empresa estaria rodando pelas ruas e realizando as trocas das lâmpadas queimadas. Eu me 

· lembro bem das palavras da Prefeita ditas naquela oportunidade que o carro estaria rodando pelas 
ruas e as palavras ditas pelo Ver. Claudinei que ela teria mais nove Secretários para orientá-la. 
Amanhã vou procurar novamente o Vice Prefeito e pedir se dá para trocar a lâmpada, caso contrário 

• vou documentar o meu pedido porque eu trocar a lâmpada, isso eu não posso fazer e nem tenho 
·. condições de fazer. Quero comentar também que na Vila Cristiana, no final da Rua Dario Vieira, 
, em frente ao nº 477, precisa urgentemente fazer um bueiro, já falei a respeito do assunto com a 
: Prefeita no mandato anterior e, infelizmente, até a presente data nada foi resolvido. A água toda que 
: desce do morro, bate no barranco que está quase desmoronando, é uma reivindicação antiga 
daqueles moradores e como até apresenta data nada foi feito, na próxima sessão vou fazer o pedido 
por escrito. O Ver. Prof. Doni teceu outros comentários sobre o assunto e encerrou o seu discurso 

•agradecendo a atenção de todos. Inscrito para falar, a Ver'. Malu passou a !ª Secretaria ao 2° 
' Secretário e iniciou a sua fala cumprimentando os companheiros de Plenário, o público presente, em 
, especial, o seu companheiro de partido o ex-Ver. Moita e o ex-Vereador Sidnei Magalhães, os 
intemautas e os ouvintes da Rádio Natureza FM. A seguir, fez o seguinte pronunciamento: "Quero 
agradecer a Deus pela oportunidade de usar esta Tribuna hoje. Meus amigos, eu sei da grande 
responsabilidade do meu cargo como Vereadora desta Casa de Leis e por ser a única mulher 
Vereadora na Câmara. Como bem falei nos comícios, eu quero ser a voz daqueles que realmente 
desejam uma cidade melhor. Venho de uma família humilde, que me passou vários valores, que me 

· transmitiu princípios e me ensinou também a respeitar o próximo, agindo com humildade, jamais 
: com arrogância com quem quer que seja. Apesar de ser a primeira vez que uso esta Tribuna como 
: Vereadora, já falei aqui em outra oportunidade como munícipe, pois iniciei os meus trabalhos muito 
antes do pleito eleitoral de 02 de outubro de 2016, sempre defendendo os interesses da 
municipalidade. Reafirmo o juramento que eu fiz no dia da nossa posse e digo novamente que estou 
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estou aqui nesta Casa como Vereadora para defender e lutar pelos interesses da nossa população e 
· também pelos interesses do nosso município, apontando os problemas, mas apresentando as 
· soluções cabíveis. Infelizmente, não temos um Executivo que ouça e atenda as nossas 
reivindicações, que na verdade são as reivindicações da população, pois nós somos os 
representantes do povo nesta Casa de Leis. É preciso reconhecer que o fato de ter sido reeleita com 

. menos de cinquenta por cento dos votos válidos, torna-se um dever de uma grande e profunda 
: reflexão nos projetos e áreas que precisam melhorar e que não avançaram nos últimos quatro anos. 
É preciso humildade para ouvir a população e cumpri tudo aquilo que foi prometido em campanha e 
no plano de governo. Senhora Prefeita, o meu objetivo com certeza não é torcer contra a 
Administração Municipal, e sim colaborar pelo progresso e crescimento de nossa querida Piquete. 

· Não posso me calar se as prioridades e o básico não pode ser feito, sendo assim não vamos avançar. 
: A Educação é o caminho para uma sociedade mais justa e, pelo que estamos vendo, não é isso que 
! está acontecendo, pois na Sessão do Aluno Nota 10 nem a Senhora Prefeita e nem a sua irmã, atual 
, Secretária de Educação, compareceram para prestigiar o referido evento. Como vamos querer que a 
' nossa cidade seja referência na área da Educação se nem a Prefeita nem a Secretária de Educação 
•valorizam a nossa Educação. Torço para uma cidade que não seja paisagem só no nome, mas que 
verdadeiramente propicie oportunidades aos nossos jovens, prepare os nossos estudantes para o 
mercado de trabalho, que ofereça bem estar e lazer aos nossos anciãos, aqueça o comércio local e 

. invista no turismo e no esporte. Piquete, eu fui eleita pelo povo e é ao povo que devo prestar contas 
• do meu trabalho. Continue contando comigo na luta em prol dos interesses da nossa 
municipalidade. Quero deixar claro mais uma vez que não vou me calar diante das coisas erras e, 
agora, se a Prefeita não quer trabalhar em comum acordo com o Legislativo, nós Vereadores vamos 
continuar obedecendo às leis, já que com o diálogo nada se resolve. A Ver" Malu teceu outros 

. comentários sobre o assunto, tendo falado sobre o transporte escolar que não estava mais pegando 
os alunos moradores do bairro Alto da Bela Vista, tendo dito que conversou com a Prefeita e ela lhe 
disse que ira verificar o meio legal para transportar aqueles alunos, pois o que estavam fazendo era 
dando apenas uma "carona" para os mesmo e não poderia mais agir daquela maneira. A Ver" Malu 

: disse que estava aguardando um posicionamento da Prefeita sobre o assunto e esperava que aquele 
' problema fosse resolvido o mais rápido possível. Em aparte, o Ver. Claudinei disse que era um 
: absurdo, pois eram apenas dez crianças e a Prefeita tinha por obrigação solucionar aquele problema. 
•A Ver" Malu agradeceu o aparte do Ver. Claudinei e disse que segundo a Secretária de Educação, o 
: ônibus escolar estava transportando cerca de 60 ai unos, por essa razão, proibiram que o referido 
: veículo pegassem os alunos do Alto da Bela Vista. A Ver" Malu deixou claro que iria averiguar o 
: assunto e tomar as providências cabíveis, encerrando assim as suas palavras. Inscrito para falar, o 
, Ver. Santana passou a Presidência ao Vice-Presidente e iniciou a sua fala cumprimentando os 
' companheiros de Plenário, o público presente, em especial, os ex-Vereadores Moita e Sidnei, os 
internautas e os ouvintes da Rádio Natureza FM. A se!,JUir, fez o seguinte pronunciamento: "Quero 
comentar hoje aqui sobre o prédio do antigo Mercado, hoje chamado como Barracão da Prefeitura, 
que foi assunto da Indicação nº 38/17, de minha autoria, apresentada naquela sessão, onde eu 

: solicito uma reforma urgente no referido prédio. É um prédio bastante antigo, pertence ao 
; Patrimônio Histórico da nossa cidade, há anos está sendo usado de maneira inadequada, é um 
: depósito de tranqueiras da Prefeitura e, a meu ver, precisava de uma atenção especial, ou seja, de 
, uma reforma urgente para preservar aquele importante prédio público. Ontem, eu tive o prazer de 
; receber aqui nesta Casa de Leis, a Diretoria do CONSEG, que foi reativada, sendo mais um braço 
' para colaborar com a Polícia Civil e Militar de nossa cidade, Conselho Tutelar, Ministério Público e 
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todos juntos possam fazer um trabalho bastante intensivo no combate às drogas e à criminalidade 
em nossa cidade. Eu fiz um Oficio ao Deputado do meu Partido, Major Olímpio, inclusive postei 
nas minhas redes sociais porque hoje, graças a Deus e a um amigo, consegui o Projeto do Video
Monitoramento do município. Encaminhei o referido projeto ao meu Deputado e vou cobrar, não 
vou sossegar enquanto a verba para a implantação de tal equipamento não for liberada. É o meu 
desejo e o meu compromisso com a nossa população e estou bastante esperançoso que vamos 

, conseguir a liberação dessa verba, que muito vai beneficiar a nossa cidade. O Ver. Prof. Doni foi 
· muito feliz em suas palavras com relação a colocação sobre a conversa que nós tivemos com a 
. Prefeita e o Vice-Prefeito Xeroso no final do ano passado. Realmente foi colocado que não era para 
. os Vereadores apresentarem Indicações e Requerimentos, pois tudo que nós precisássemos era só 
' procurá-los que seríamos atendidos de pronto. Quero deixar bem claro, que não sou oposição, que 
: não estou aqui para fazer oposição pessoal, só que, a forma como está sendo conduzido os trabalhos 
'do Poder Executivo, não tem outra maneira dos Vereadores se posicionarem. É uma vergonha as 
• publicações nas redes sociais, pois nossa cidade está sendo taxada como "cidade do craque", 
. embora o trabalho tanto da Polícia Militar como da Civil tenha sido extraordinário. Todos os 
esforços são em vão se não houver a união. Espero que com a chegada do CONSEG, possamos unir 
forças para que juntamente com o Poder Legislativo, o Ministério Público, as Polícias Civil e 

. Militar, encontremos uma solução urgente para o referido problema. Agora, o que não pode 

. acontecer é a gente não conseguir sair às ruas porque o Poder Executivo, ele praticamente, está 
! deixando uma área "vip" para os usuários de entorpecentes, ou seja, a área do Recinto de Festas. Já 
, falei, já pedi providências e, infelizmente, nada foi resolvido, nenhuma providência foi tomada. A 
i cidade está uma vergonha, é mato para todo lado, muita sujeira, daqui alguns dias vai aparecer · 
girafa, leão, porque cobra e aranha é o que mais tem. Dias atrás, mais exatamente dia 06 de 

· fevereiro uma criança de seis anos foi picada por uma cobra Urutu, na Vila General Osório. Em 
aparte, o Ver. Claudinei disse que depois de tudo que aconteceu com aquela criança, até apresente 

, data, a Prefeitura não havia notificado os proprietários dos terrenos determinando a devida limpeza. : 
, O aparteante disse que o Vereador ouvia os munícipes, apresentava as indicações, colaborava com a ' 
• Prefeitura, porém, nada se resolvia, era um descaso só. Continuando o seu discurso, o Ver. Santana 
'disse: "É assim mesmo Vereador. Tirando os Vereadores Heloizio, Claudinei e Rodrigo, os demais 
Vereadores estão no seu primeiro mandato e nós não sabemos de tudo o que aconteceu nesta Casa 
nas Legislaturas anteriores, mas denota-se que todas as cobranças que estamos fazendo nesta 

: Legislatura já foram feitas no passado por diversas vezes. Então, até quando nós vamos continuar 
' batendo na mesma tecla, fazendo os mesmos pedidos? Por ocasião do falecimento da mãe do 
~ Vereador Junhô, eu me senti bastante constrangido lá no Velório Municipal, não por ser o velório 
: da mãe do referido Vereador, mas sim pelas péssimas condições daquele local e pelo fato de eu ter 
· apresentado logo no início do nosso mandato uma indicação pedindo algumas melhorias, por 
exemplo, a colocação de ventiladores e, como muitos puderam constatar, nada foi feito, não deram 

, a mínima para a minha reivindicação. Eu acho que passou da hora de tomar um posicionamento, 
: pois se a Prefeita está brincando com esta Casa de Leis, como fez com a Legislatura anterior, é 
: brincadeira. Quero deixar claro aqui, que todos nós Vereadores eleitos, quando decidimos lançar 
' nossos nomes a candidato a Vereador, nós não achávamos que seria tão difícil assim. Eu, logo que 
assumi a Presidência desta Casa, tentei me posicionar de forma a caminhar de mãos dadas, manter 
uma união em prol dos interesses da população, porém, a situação que a Prefeita nos coloca, fica 

· dificil, pois a política que ela faz é bem diferente, é politicagem. Nós, como autoridades que somos, 
': Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito, precisamos tratar o povo com respeito e não com hipocrisia, 
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, pois de nada adianta remar, remar e morrer na praia, não chegar a lugar algum. Falaram tanto, tanto 
, das gestões passadas, jogaram pedra, criticaram tanto a administração anterior e, agora o que a 
gente vê, a cidade abandonada, cheia de mato, propiciando a criação de animais peçonhentos, 
colocando em risco a vida dos moradores. Então, meus companheiros, cabe ao Poder Executivo 
parar de picuinhas, de mesquinharias, e ser mais humilde e respeitar o povo. Não é porque ela foi 
reeleita que deve tratar o povo com descaso, eu faço o que faço e se dane o povo, não é assim não. 
No final da Legislatura passada, eu acompanhava aqui a luta do ex-Vereador Moita com relação ao 
campo do Industrial. Recentemente fui procurado por alguns jovens que estão prestando concurso 
na Polícia Militar e que necessitam de treinamento. Então, como disse o Vice-Prefeito que, antes de 
tudo, era para procurá-los para um contato e assim eu fiz. Aí me disseram que aquela área era uma 
área particular. Eu pedi também a limpeza aqui ao lado da Cãmara e, conversando com um 
funcionário ele me disse que a Prefeitura não iria limpar porque o meio ambiente não permite. 
Outro assunto, com relação a remuneração dos funcionários municipais, a Súmula Vinculante 16, 
do Supremo Tribunal Federal, diz que não pode ser inferior ao salário mínimo. A nossa Lei 
Orgãnica também no seu artigo 111, § 8, estabelece que o vencimento do funcionário municipal 
nunca será inferior ao salário mínimo nacional, para aqueles que percebem remuneração variável. 
Então, o vencimento, o salário base, ele não pode ser inferior ao salário mínimo nacional. Acho que 
a Prefeita precisa rever com urgência essa situação e valorizar o funcionário público municipal e 
não tratá-los de forma grosseira e achando que a Câmara vai engolir tudo o que ela está fazendo. Eu 
oriento os funcionários públicos municipais que se sentem prejudicados que busquem seus direitos 
na Justiça do Trabalho, só lá eles vão ter amparo legal. O Ver. Santana teceu outros comentários 
sobre o assunto e encerrou as suas palavras agradecendo a atenção de todos. Inscrito para falar, o 
Ver. Rôminho cumprimentou os presentes, os internautas, os ouvintes da Rádio Natureza FM e fez 
o seguinte pronunciamento: "Quero primeiramente pedir desculpas pelo meu atraso hoje na sessão. 
Hoje eu estive em São Paulo, na Secretaria do Trabalho, pois estamos tentando com o apoio do 
Deputado federal Paulinho da Força conseguir até o final deste primeiro semestre, sessenta cursos 
profissionalizantes para Piquete. Hoje na reunião que tivemos ficou praticamente vai ser feito oficio 
esta semana e dos seiscentos e quarenta e cinco municípios do Estado de São Paulo, apenas dez 

· municípios serão contemplados. E, se o nosso município for contemplado, será com certeza um 
• motivo de muito orgulho, pois um município tão pequeno sendo contemplado com tal beneficio. Já 
' é a segunda vez que vou até São Paulo batalhar nesse sentido, entrarei em contato diariamente com 
: a Secretaria do Trabalho e com os Assessores do Deputado e espero ter um posicionamento positivo 
em breve. Quero deixar claro que esses cursos não terão custos para a Prefeitura, as despesas dos 

• cursos são todas do Estado, devendo a Prefeitura apenas ceder o espaço, a escola para a realização 
! desses cursos. Estamos na luta e acredito que em breve teremos um posicionamento positivo sobre o 
' assunto. Hoje temos nesta Casa a presença de vários funcionários municipais braçais e quero dizer 
que nesta semana acompanhei de perto o trabalho de alguns funcionários que fizeram a limpeza da 

' minha rua e o sofrimento enfrentado por cada funcionário. Eles fizeram a limpeza embaixo de um 
calor de 38 graus, não tinha uma sombra e nem água para eles beberem e nem mesmo a roupa era 

· adequada. É lamentável aquela situação, pois na última reunião que nós tivemos, pudemos constatar 
: que a Prefeitura tinha cerca de dois milhões e setecentos mil reais em caixa. Então, qual é a 
: desculpa de não dar um aumento satisfatório para os servidores municipais, sendo que o vencimento 
: da referida classe atualmente é menor que o valor do salário mínimo nacional. Não é só o trabalho 
' do funcionário braçal que merece ser reconhecido, é o trabalho de todos os funcionários municipais, 
pois a maioria deles são funcionários de mais de vinte anos de Casa e merecem um aumento justo e 
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satisfatório. O Ver. Rominho teceu outros comentários sobre o assunto e encerrou as suas palavras. 
Em seguida, o Sr. Presidente suspendeu a sessão por quinze minutos, findos os quais reabriu-a na 
pauta da Ordem do Dia. Decorrido o tempo regimental, o Sr. Presidente reabriu a sessão e pediu a 
Sr". 1 ª Secretária que fizesse a leitura dos documentos constantes daquela pauta, a saber: 1) Parecer 
nº 05/17, datado de 21/02/2017, da Comissão de Justiça e Redação, favorável pela aprovação do 
Projeto de Resolução nº 03/17, do Ver. Claudinei Luiz de Moraes, dispondo sobre a revogação do § 
4º do artigo 95 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Piquete 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) Parecer nº 06/17, datado de 
21/02/2017, da Comissão de Justiça e Redação, favorável pela aprovação do Projeto de Lei 
Ordinária CM nº 02/17, do Ver. Rômulo Kazimierz Luszczynski, que institui no âmbito do 
Município de Piquete o "Passe Livre no Transporte Público Coletivo" aos idosos a partir de 60 anos 

. e ás pessoas com invalidez permanente incapacitante para o trabalho, revoga a Lei Municipal 
1080/85 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. 3) 
·Requerimento nº 21/2017, datado de 03/02/2017, do Ver. Christian Uchoa Pietro, para que seja 
• oficiado ao Sr. Nicholas Coppio Correa Marucco, Secretário Municipal de Saúde, pedindo-lhe que 
informe a este Vereador se existe a possibilidade de serem tomadas providências no sentido de 
melhorar o atendimento, bem como a infraestrutura no Posto de Saúde próximo a Matriz de São 

, Miguel, tendo em vista as reclamações acima descritas. Como não houvesse quem desejasse falar 
: sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por 
·unanimidade. 3) Requerimento nº 22/2017, datado de 17/02/2017, do Ver. Heloizio dos Marins, 
para que seja oficiado ao Sr. Nicholas Coppio Correa Marucco, Secretário Municipal de Saúde, 
pedindo-lhe a gentileza de informar a este Vereador se existe disponibilidade de soro antiofidico na 

, rede pública de Saúde do Município para casos de emergência e, em caso positivo, onde está 
~ disponível? 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 017/2017, 
·datado de 10/02/2017, da Ver" Malu, para que seja oficiado ao Grupo de Oração "Expressão 
Geração de Maria", apresentando-lhes Moção de Aplausos deste Legislativo, pela gravação do seu 
primeiro DVD e pela realização do evento "Quintafire", ocorrido no dia 09/02/2017 e que reuniu 
centenas de jovens de nossa cidade num momento de louvor e adoração e que ainda contou com a 

· presença da Banda Católica "No Colo de Deus". 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 
i 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, 22 de fevereiro de 2017. Centésimo 

·nonagésimo terceiro ( 193º) ano da Independência, centésimo vigésimo sexto (126º) ano da 
República e centésimo vigésimo quinto (125°) ano da Emancipação Político-Administrativa de 

· Piquete.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. -

VER. MÁRIO CELSO 
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