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ATA DA QUINTA (5ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO (1°) ANO LEGISLATIVO DA 
DÉCIMA SÉTIMA (17ª) LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIQUETE. Aos seis 

: (06) dias do mês de março 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, DO. 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 pê para observarem um minuto de silêncio pelo falecimento de 

•sua sogra a Senhora Heloiza Nunes Rosa de Brito, ocorrido no dia 01/03/2017. 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, 1 ª Secretária, que fizesse a leitura dos documentos constantes do 

. Expediente, os quais foram os seguintes: 1) Os Oficios GAB nºs 074/17, 075/17, 076/17, 077/17, 
· 078/17, 079/17, 080/17, 083/17, 084/17, 086/17, 089/17 e 091/17, todos de autoria da Prefeita 
• Municipal de Piquete, respondendo ao contido nas proposituras de diversos Vereadores daquela 
·.Legislatura (Arquivar); 2) Of. GAB nº 092/17, datado de 24/02/17, de autoria da Prefeita Municipal 
de Piquete, encaminhando para apreciação do Egrégio Plenário da Câmara, o Balancete da Receita e 

ida Despesa da Prefeitura Municipal, relativo ao mês de janeiro de 2017 (Arquivar); 3) Of. GAB nº 
; 095/l 7, datado de 03/03/17, de autoria da Prefeita Municipal de Piquete, solicitando seja autorizada 
, a participação da funcionária desta Casa de leis, Senhora Regina Célia dos Santos, na audiência 
: interna de preparação do PPA, LDO e LOA, a ser realizada no próximo dia 20/03/2017, às quatorze 
'horas, no Salão de Atividades "Prefeito Luiz Vieira Soares" (Arquivar); 4) Balancete Analítico de 
•Controle de Custo da Despesa Empenhada Segundo os Itens, referente ao mês de janeiro de 2017, 
. da Câmara Municipal de Piquete (Arquivar); 5) Os Requerimentos nºs 23, 24, 25, 26, 27 e 28/17, 
depois de lidos foram encaminhados para a Ordem do Dia daquela sessão. 6) Indicação nº 40/17, 

. datado de 03/03/17, do Ver. Rominho, indicando a necessidade de realizar uma limpeza geral nos 
bueiros existentes na Av. José Ribeiro dos Santos, no Bairro Santo Antonio (A consideração da 
Senhora Prefeita); 7) Indicação nº 41/17, datado de 03/03/17, do Ver. Heloizio, indicando a 

' · necessidade de determinar a troca de uma lâmpada queimada em frente á casa da falecida Senhora 
· Inês, no bairro dos Marins (A consideração da Senhora Prefeita); 8) Indicação nº 42/17, datado de 
• 03/03/17, do Ver. Heloizio, indicando a necessidade de determinar a limpeza da Rua 1° de Maio, na 
. Vila Célia (A consideração da Senhora Prefeita); 9) Indicação nº 42/17, datado de 03/03/17, do Ver. 
. Heloizio, indicando a necessidade de serem colocados braços de luz na Rua Madre Maria 
Mazarello, que dá acesso a BR 459, no bairro da Caixa D'Água (A consideração da Senhora 

·Prefeita); 1 O) Indicação nº 44117, datado de 03/03/17, do Ver. Santana e subscrito pelo Ver. 
Rominho, indicando sejam adotadas as providências necessárias para que sejam feitas o corte e a 
limpeza do mato no bairro São José (A consideração da Senhora Prefeita); 11) Indicação nº 45/17, 
datado de 03/03/17, do Ver. Santana e subscrito pelo Ver. Rominho, indicando sejam adotadas as 
providências necessárias para que sejam instaladas lâmpadas nos postes no bairro São José (A 
consideração da Senhora Prefeita); 12) Moção nº 018/2017, datado de 03/03/2017, do Ver. Santana, 
para que seja oficiado ao Sr. Paulo Juliano Aguiar Faria, desta cidade de Piquete, apresentando-lhe 
Moção de Aplausos deste Legislativo, pelo espírito empreendedor que o levou a criar um novo 
estilo de comércio através do caminhão denominado "Beer truck- Brutus" (Para a Ordem do Dia); 

. 13) Parecer da Mesa nº 001/17, datado de 06/03/2017, favorável pela aprovação do Projeto de 
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Resolução nº 04/17, datado de 17/02/17, do Ver. Mário Celso de Santana, dispondo sobre a criação 
da Comissão Permanente de Segurança Pública e altera dispositivo do regimento Interno (Para a ' 

· Comissão de Justiça e Redação); A seguir, dando continuidade aos trabalhos, o Sr. Presidente 
. franqueou a palavra de conformidade com as normas regimentais. Inscrito para falar, o Ver. 
Christian iniciou a sua fala cwnprimentando os companheiros de Plenário, o público presente, os 
intemautas e os ouvintes da Rádio Natureza FM. A seguir, fez o seguinte pronunciamento: "Quero 

. hoje aqui parabenizar o nosso Vice-Prefeito Xeroso por ter tomado á frente do Carnaval 2017 de 
' nossa cidade. Acredito que se não fosse o Xeroso Piquete não teria tido Carnaval. Então, quero 
: também agradecer o nosso Vice-Prefeito pela força que está dando ao Legislativo Piquetense, pois 
' ele não está medindo esforços para tentar atender as nossas reivindicações. Não posso deixar de 
' dizer que o Legislativo também tem colaborado bastante com a atual Administração. Quero 
comentar de modo especial hoje, sobre as reclamações de alguns munícipes contra o trabalho dos 
Vereadores desta Legislatura, pois estão dizendo que nós não estamos fazendo nada. Então, não 
posso deixar de falar aqui hoje, que nós Vereadores estamos fazendo a nossa parte, estamos 
cumprindo com o nosso papel, ouvindo a população e apresentando os pedidos por escrito, pois nós 
não temos competência para executar, mandar realizar os serviços. Peço aos munícipes que 

, compareçam nesta Casa e participem mais das sessões de Câmara para que possam conhecer de 
: perto o trabalho do Legislativo Piquetense. O Vereador não tem competência para executar, ele 
. apenas indica e a competência para mandar executar é exclusiva do Prefeito. A população precisa se 
, inteirar sobre as funções de ambos os Poderes. Com relação às melhorias que precisam ser feitas no 
Velório Municipal e que já foram indicadas por esta Casa de Leis, fui cobrado por vários munícipes 

' sobre o assunto. Então, que deixar claro que realmente são benfeitorias simples, mas só quem pode 
' determinação a realização dessas benfeitorias é o Chefe do Poder Executivo, ninguém mais. Como 
o assunto já foi comentado em outra oportunidade e como até a presente data nada foi resolvido, 
sugiro que esta Casa de Leis faça uma "vaquinha" para aquisição de alguns equipamentos e que 

, sejam doados para serem colocados no Velório Municipal. A meu ver, seria uma forma de protestar 
contra a falta de interesse do Executivo com relação às reivindicações desta Casa, pois estamos 
cansados de conversar, pedir, implorar e nada ser feito. Por hoje é só. Uma boa noite a todos. 
Inscrito para falar, o Ver. Rodrigo iniciou a sua fala cumprimentando os companheiros de Plenário, 
o público presente, em especial o ex-Ver. Carlos Ávila, os intemautas e os ouvintes da Rádio 
Natureza FM. A seguir, fez o seguinte pronunciamento: "Eu quero usar a Tribuna esta noite para 

· também evidenciar algwnas causas pelas quais estou lutando. Que na verdade são alguns pedidos 
que já fiz e que estão também pendentes no Executivo, mas eu ainda tenho esperança que serão 
atendidos. Como disse na sessão retrasada, que terminei o mês de janeiro com saldo positivo, tendo 
em vista os pedidos que fiz e que foram atendidos. O primeiro pedido aqui que já foi requerido, a 
colocação da iluminação pública nos corredores paralelos do SAMU, a situação ali é fácil de ser 
resolvida. Quando falo que a situação é fácil de ser resolvida é porque aquele prédio já é público e 
não depende de extensão, basta colocar holofotes. A Prefeitura mesmo pode fazer o serviço e com a 

· colocação dos holofotes aquela área que serve de passagem dos moradores da Rua Lindolfo da 
Costa Manso vai ficar ilwninada dando maior segurança. Então, do jeito que está, aquela região 

; tomou-se perigosa, onde marginais aproveitam da escuridão para abordar os cidadãos que por ali 
· passam. Então, este pedido está pendente, pois eu já obtive resposta do executivo, que a Prefeita 
' está disposta sim a resolver o problema e colocar esses holofotes para ilwninar o referido local. 
Outro assunto que eu também já requeri e com relação a limpeza do escadão no bairro Jardim 
Josephina. Aquele escadão, após pesquisa eu constatei que foi construído pela comunidade e 
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nãopelo Poder Público, pela Prefeitura. Mas, o bom senso permite que a Prefeitura faça a limpeza · 
ao redor, uma vez que o mato está bem alto e coloca a saúde pública em risco porque animais ' 
peçonhentos, bichos começam a aparecer e colocam os moradores daquela área em risco. Eu já ; 
conversei sobre o assunto no Setor de Obras, inclusive, tenho ainda esperança porque resolvi 
acreditar nas palavras, de não mandar o requerimento oficialmente, de aguardar o posicionamento , 
do Setor competente, pois lá eu presenciei o meu pedido ser colocado na ordem de serviço. Aquele ' 
escadão não tem nome e aquela comunidade gostaria muito que colocasse o nome de um morador 

, daquele local que lutou muito pela construção do referido escadão. Então, estou estudando a 
• possibilidade porque é uma situação atípica, pois como um Vereador dá nome a um escadão que 
· não foi construído pelo Poder Público. Então, é preciso juridicamente ser estudado de que forma 
isso pode ser feito. E, alias, falando em dar nome a construções públicas, eu tive contato com a 
Deputada Clélia Gomes, que é a Deputada do PHS e recebi a informação também de que o projeto 
para se nomear o Conjunto Habitacional lá do bairro Santa Isabel, sendo que o mesmo foi 
inaugurado sem nome. Aquele Conjunto Habitacional não tem nome, na época a Prefeita Teca 
inaugurou o referido prédio e respaldada na Lei não o nomeou porque somente a Assembleia 
Legislativa pode dar nome a prédios construídos pelo Estado. A Lei Municipal feita por esta Casa à 
época pelo ex-Ver. Mário e naquela época Prefeito de Piquete, não teve valor porque ela foi 
aprovada por esta Câmara, sancionada pelo Prefeito, mas uma Lei Municipal que não podia nomear 
o referido Conjunto Habitacional. O autor do projeto denominando aquele Conjunto Habitacional 
de "Sídio Benedito Marcondes", foi o ex-Ver. Lucinho Peru e segundo fui informado o histórico do : 
Sr. Sídio foi enviado a Assembleia Legislativa e o projeto já está na Comissão de Justiça e Redação, · 
inclusive, não precisa passar em votação pelo Plenário lá, basta a Comissão aprovar. E, isso já vem 

. com ordem de cima para baixo para se nomear. É preciso tomar muito cuidado e que sirva de alerta 

. para nós Vereadores quando nos depararmos com uma situação como essa, temos que realmente 
estudar para saber aquilo que nós podemos ou não fazer. E se não é da nossa competência vamos 

, buscar alternativas para que o problema seja resolvido. Tem uma Lei nesta Casa que foi feita em 
2000, do ex-Ver. José Armando, último mandato do referido Vereador, que nomeia aquela estrada 
que vai para o Pesqueiro do Ronaldo, mais conhecida como Estrada do Pontilhão, aquele estrada é a 
Estrada municipal Antonio Luz Nunes, o nome do meu avô. E, ninguém sabe que aquela estrada 

. tem o referido nome porque não tem placa lá. Isso foi feito em 2000, já se passaram 17 anos e 
houve uma cobrança da minha parte porque eu já tinha conhecimento disso. Eu vou continuar 
cobrando a colocação da placa indicando a Estrada Municipal "Antonio Luz Nunes". Ainda falando 
em dar nome, outro projeto que eu abracei também é o Projeto São Miguel da Mantiqueira, cujo 

· autor do referido projeto é o Sr. José Augusto, proprietário do Bazar Tend'tudo, que já está com o 
projeto em andamento, já tem algumas atribuições executadas, que abrange a região do Morro do 
Santo Cruzeiro e que também prevê a nomeação de uma das ruas da Vila Cristiana, como Rua São 
Miguel da Mantiqueira. E, eu estou em contato com alguns Advogados para saber como é que isso 
pode ser feito. Quero aqui lembrar que na sessão retrasada eu falei sobre a iluminação do bairro São 
José. Os postes foram colocados, mas a luz não chegou, não foi ligada. E agora essa semana os 
moradores tiveram a felicidade de que os postes foram realmente ligados e aquela parte da figueira, 

· ali embaixo no bairro São José, foi toda iluminada e os moradores estão agradecidos por isso, pois 
· esperaram há anos tal beneficio. O bairro São José é dos bairros afastados de nossa cidade e agora 
os moradores estão felizes porque aquela parte do bairro foi iluminada. Quero aqui ressaltar e 
agradecer a parceria do Ver. Claudinei da Delegacia, que na parte alta do bairro São José não 
colocaram os postes, colocaram quatro postes apenas na parte baixa do referido bairro, mas existe 
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um projeto para estender a iluminação para toda a parte alta. Lá tem um poste que fica bem em ' 
· frente à residência da Dona Chiquinha e era o único poste que tinha iluminação ali e, desde 
• novembro do ano passado a lâmpada do poste está queimada e essa Senhora até deixou de ir a Igreja 
· devido à escuridão do local. Os moradores vieram até a Prefeitura de Piquete, fizeram as suas 
. reclamações, mas de nada adiantou e bastou um Vereador ter um contato, eu não tinha, mas o Ver. 
Claudinei tinha, lutar pela causa, a empresa responsável foi lá e resolveu o problema. Então, 

• novamente quero agradecer o apoio do Ver. Claudinei, que não mediu esforços e também se 
, empenhou nessa luta. A gente tem que valorizar as pequenas coisas porque é nas pequenas 
. conquistas que a gente vai conseguir chegar às grandes. São as pequenas coisas que fazem a 
. diferente no Poder Público. Quero parabenizar o Torneio de Judô, que aconteceu em Mogi das 
• Cruzes, no último domingo, dia 05 de março e eu tenho muito orgulho de apoiar a Judoca Yasmim 
que foi Vice-Campeã trazendo uma medalha de prata; ela é uma atleta em destaque na Academia 
porque ela já foi Campeã Paulista e já participou de um Sul Brasileiro trazendo medalha também. 
Muito me orgulha apoiá-la nessa modalidade esportiva, que bem leva o nome da nossa cidade com 

· muito orgulho. Hoje eu fiz uma visita ao Conselho Tutelar de nossa cidade. E, como é de praxe, eu 
costumo visitar Secretarias, Conselho Tutelar, Escolas para saber como é feita a Merenda Escolar, 
sendo que hoje eu tirei para visitar a sede do Conselho Tutelar, próximo a Matriz de São Miguel. E, 
eu tenho observado o carro do Conselho num vai e vem nas nossas ruas e fico orgulhoso em saber 
que foi uma luta minha aquele carro. O carro do Conselho Tutelar foi uma conquista para o nosso 
Município. Foi através de uma Emenda Parlamentar de um Deputado que eu pedi, fui atrás e o carro 
veio. Na época foi uma luta porque a Prefeita não queria disponibilizar motorista exclusivo para o 
Conselho Tutelar conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente determina. É uma vitória, pois 
hoje o Conselho Tutelar tem um carro e um motorista exclusivo, não precisa mais mendigar viatura 

, da Polícia Militar. Estou no aguardo da aprovação do meu Projeto de Lei que dispõe sobre a 
necessidade de que o Executivo peça três orçamentos no município antes de sair cotando os 
comércios fora, primeiro na cidade, que se valorize o comercio local e os comerciantes de Piquete, 
nas compras que dispensam licitação. O projeto foi aprovado por esta Casa, já foi encaminhado ao 

, executivo municipal e estou aguardando a sanção do mesmo. Projeto de Lei com o mesmo teor foi 
· feito também para o Poder Legislativo e foi aprovado por unanimidade. Então, fica os meus 
, agradecimentos ao Presidente da Casa. E, finalizando as minhas palavras hoje, quero deixar 
registrado o meu respeito, o meu reconhecimento e os meus cumprimentos a todas as mulheres pelo 

•Dia Internacional da Mulher, que é comemorado todo dia 08 de março. Parabéns a todas as 
mulheres. Boa noite a todos. Inscrito para falar, o Ver. Claudinei iniciou a sua fala cumprimentando 

•os companheiros de Plenário, o público presente, em especial o ex-Ver. Carlos Ávila e o Sr. Noraci, 
: mais conhecido como "Bochecha", os internautas e os ouvintes da Rádio Natureza FM. A seguir, 
; fez o seguinte pronunciamento: "Não poderia deixar de dizer novamente que foi uma satisfação 
' fazer parte da campanha do candidato a Prefeito Carlos da Saúde. Sempre que eu tiver a 
oportunidade vou falar dessa minha satisfação. Quero dizer que é nosso papel cobrar e reconhecer. 

· Então, quero hoje aqui comentar sobre o fechamento do Recinto de Festas, pois aquele local não 
podia mais continuar aberto, principalmente em época de festa como o Carnaval. Aquele 
fechamento ajudou muito no quesito segurança e o mérito foi do nosso Vice-Prefeito Xeroso que, 
após inúmeros pedidos nosso, teve boa vontade, entendeu a situação e convenceu a Prefeita da 

, necessidade de colocar um portão naquele local. Quero também colocar aqui, que o Vice-Prefeito 
sabe conversar e sabe ouvir e ouviu o nosso companheiro de campanha, o Sr. Mariomar, que 
sugeriu a construção da rampa próxima ao prédio do antigo Cinema para dar acesso aos banheiros 
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do Recinto de Festas, já que fechariam a entrada do Recinto. Acho importante que, mesmo a pessoa 
não participando da Administração, mas se ela tem boas ideias é interessante que essas ideias sejam 
aproveitadas. Também sugeri que o local fosse bem iluminado e que tivesse sempre um segurança 
vigiando, e todas as vezes que usei o banheiro constatei que o acesso estava bem iluminado e tinha 
segurança no local. Infelizmente, sempre têm alguns vândalos que não respeitam e tentam 

. tumultuar, quebrar as coisas, e, infelizmente, essas pessoas são de Piquete, são moradores do nosso 
município. Segundo fui informado, seriam retirados às torneiras e alguns equipamentos colocados 

· naquele local para evitar que certas pessoas, vândalos, destruíssem. Houve uma ocorrência de 
· relevância durante o Carnaval, a Polícia Militar fez a apreensão de uma arma de fogo, na hora já 
tirou de circulação o cidadão que estava com a referida arma e drogas no Hotel da Praça, essa 
pessoa já é conhecida no meio Policial, infelizmente, está solta porque os trâmites legais permitem 

· que ele responda pelo crime em liberdade, mas no restante, ocorreu dentro das normalidades de uma 
festa e que estão fora da prevenção da Polícia. Comparando com outras cidades, temos que 
reconhecer que o Carnaval em nossa cidade foi dentro das normalidades, o local foi menor, 
limitado, pois quando englobava o Recinto Festas era bem pior, o trabalho conjunto da Polícia 
Militar com a equipe de segurança contratada, tudo favoreceu para que o trabalho tivesse êxito. Em 

. aparte, o Ver. Santana disse que se houvesse uma consciência melhor do Poder Executivo talvez 

. ajudasse ainda mais o efetivo tanto da Polícia Militar como da Polícia Civil no combate a 
criminalidade nessas ocasiões. Disse que foi Policial Militar cerca de trinta anos e sabia muito bem 
como era dificil tentar combater e não ter um respaldo. O Ver. Santana teceu outros comentários 
sobre o assunto e ressaltou que tudo seria muito mais fácil se realmente o Poder Executivo ouvisse e 

: estendesse às mãos para os órgãos de segurança, porque os policiais tanto da Polícia Civil como da 
, Polícia Militar de nossa cidade exerciam muito bem as suas funções, eles eram verdadeiros heróis . 
. Continuando o seu discurso, o Ver. Claudinei disse: "Obrigado pelo aparte Vereador. Com certeza 
Vereador, tudo seria bem mais fácil. Quanto ao referido cidadão que portava arma de fogo e drogas 

• está solto é a lei do nosso país que permite que ele responda pelo crime em liberdade, então, não 
' temos muito que fazer. O importante é que a Polícia fez o papel dela na hora certa, evitando assim 
: qualquer imprevisto. Espero que o Recinto de Festa permaneça fechado, pois aquela área não tem 
' necessidade de ficar aberta, principalmente nos finais de semana. Aquele local precisa ser melhor 
i iluminado e monitorado porque o cidadão mal intencionado pula muro até de 12 metros de altura. 
, Em aparte, o Ver. Santana disse que a Administração Municipal fechou o Recinto de Festas na 
: entrada e no morro próximo a oficina do Gugu, porém, no morro atrás da Matriz de São Miguel não · 
consertaram a tela que estava com um rombo enorme, servindo de acesso de pessoas más 
intencionadas ao Recinto de Festas. O Ver. Santana disse que o Poder Executivo deu uma resposta 
ao problema "meia boca" porque os marginais, os delinquentes continuavam tendo acesso ao 
Recinto de Festas pela tela aberta próximo ao muro do Clube Terrana, na descida no morro da 
Matriz. Disse que a Prefeitura tinha que fechar aquele acesso, caso contrário tal problema iria 
continuar. Continuando o seu discurso, o Ver. Claudinei disse: "Obrigado Vereador pelo aparte. É, 
precisamos continuar cobrando, pois aquela tela aberta precisa ser consertada, caso contrário, 

' aquele local vai continuar sendo área de lazer de pessoas más intencionadas. Fechar o Recinto de 
: Festas em toda a sua extensão foi uma das minhas sugestões ao candidato a Prefeito Carlos da 
, Saúde, porque aquele local não precisa ficar aberto, em época de festa, abre os portões e no final da 
: festa, fecha os portões. Precisamos continuar cobrando o fechamento daquele local do Executivo 
i porque ali é patrimônio público e não pode continuar sendo depredado por vândalos e por pessoas 
más intencionadas. A maioria dos Vereadores desta Legislatura é o primeiro mandato deles, eu, este 
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' é o meu quarto mandato, os Vereadores Heloizio e Rodrigo foram reeleitos agora, então, nós já ' 
vimos muito durante esses anos às cobranças feitas aos Vereadores e as críticas contra esta Casa de: 
Lei. Como dizia um ex-Vereador desta Casa, são os politiqueiros de botequim, são aquelas pessoas ; 
frustradas da vida porque saíram candidatos a Vereador e não foram eleitos, tiveram 10, 15 votos, aí 
eles ficam nos botequins da cidade criticando o trabalho dos Vereadores, porque nem nas sessões de 
Câmara eles comparecem para saber o que acontece, como é o trabalho do Vereador. É lamentável 

· o que acontece e nada contra quem quer sair candidato, ter pouco voto é circunstância, pois apenas 
nove são eleitos, mas como já disse, vamos ver a população cobrando os Vereadores até o último 
dia do nosso mandato. Com relação ao meu pedido feito pedindo o conserto do calçamento, limpeza 
do mato da Rua 1 º de maio e uma vistoria na iluminação daquela rua, já está aqui à resposta, a 
Prefeita respondeu que o meu pedido foi encaminhado a Secretaria de Obras e Serviços para . 
verificação. Com relação ao meu pedido referente à Praça João Pessoa, a resposta da Prefeita foi i 

· que aquele pedido também foi encaminhado a Secretaria de Obras e Serviços para verificação. O : 
; Ver. Rodrigo tirou foto e postou na internet que a referida Praça foi limpa e porque a Prefeita! 
mandou aquela resposta, será que é só colar e copiar? A lâmpada queimada na rua da residência da ' 

, Dona Lúcia Serafim até agora não foi trocada e a empresa responsável pelo serviço esteve dias atrás , 
ali. Eu também cobrei do Vice-Prefeito a troca de oito lâmpadas no meu bairro, um absurdo, eram ! 

lâmpadas queimadas na Rua Benedito Alves Primo e na Rua Antonio Faustino. Mas para trocar ' 
essas lâmpadas foi uma novela, tive que insistir muito com o Vice-Prefeito para ele mandar trocar • 

, aquelas lâmpadas porque a escuridão ali estava demais. Agora, a gente precisa ver o contrato com a . 
empresa, porque a informação que eu tive é que a Empresa responsável fica esperando o 
Engenheiro da Prefeitura passar para ela os locais que precisam ser trocadas as lâmpadas, caso 

. contrário, os funcionários não fazem os serviços. Para encerrar as minhas palavras hoje aqui, quero 
· pedir pelo amor de Deus para a Prefeita, para o Vice-Prefeito, para o Secretário da pasta, porque eu 
estou com vergonha de sair na frente da minha casa e ver aquele monte de terra ali. Peço 

. encarecidamente ao responsável pela execução do serviço que tome as providências cabíveis e retire 
·aquele monte de terra lá da rua da minha casa. O Ver. Claudinei teceu outros comentários sobre o 
. assunto e encerrou as suas palavras. Inscrito para falar, o Ver. Santana iniciou a sua fala 
·cumprimentando os companheiros de Plenário, o público presente, em especial o ex-Ver. Carlos 
; Ávila, os intemautas e os ouvintes da Rádio Natureza FM. A seguir, fez o seguinte pronunciamento: 
, "Quero hoje aqui nesta Tribuna pedir que a nossa Prefeita atenda os munícipes no tocante ao 
• atendimento de médico Pediatra no Pronto Socorro da Unidade Básica de Saúde. Eu, inclusive, tive 
uma passagem lamentável lá no hospital, o AVC que deu na Dona Heloisa, para a minha surpresa, 
naquela noite, foi dito para mim que não tinha uma medicação fundamental que poderia auxiliar 

, naquela circunstância. Eu acredito, confiei no médico que atendeu a Dona Heloisa, ele de pronto fez 
todos os procedimentos cabíveis, não foi por causa de atendimento que ela morreu, porém, constatei 
que realmente faltava o medicamento. É lamentável. Essa semana fui um pai de uma criança me 
procurou e ele me narrou a mesma situação. Esse pai teve que se deslocar com a sua filha para a 

, cidade de Lorena por falta de médico Pediatra no nosso Pronto Atendimento. Outro assunto, eu não 
sei o porquê até agora não foi reativado o Posto de Saúde lá do Alto da Bela Vista. Vou tentar 
conversar com a Prefeita ainda esta semana para tentar saber qual o motivo está impedindo a 
reativação daquele Posto de Saúde, sendo que ali moram várias famílias carentes que necessitam 

. muito dos serviços de atendimento daquele Posto. Eu me recordo uma ocorrência que eu atendi lá 
, naquele bairro, na ocasião em que eu ainda estava no efetivo da Polícia Militar, e já se passaram 
vários anos e até a presente data aqueles moradores estão sem o referido Posto de Saúde. Com 
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, relação ao Requerimento que eu fiz, aprovado por esta Casa e encaminhado a Prefeita sobre as 
· melhorias na Avenida Tancredo Neves e a nobre Prefeita me respondeu que o custo daquela obra 
. estava orçado em R$ 800.000,00 e que era para eu conseguir junto aos meus Deputados verbas para 
• a referida obra. É brincadeira a Prefeita me mandar essa resposta, sendo que ela já passou quatro 
. anos frente a nossa Prefeitura no primeiro mandato e não ter tido a devida atenção para aquela 
Avenida. É uma Avenida que dá acesso a nossa cidade, muito utilizada por vários munícipes para a 

· prática da caminhada e o seu estado hoje é lastimável, mato por toda parte, realmente abandonada. 
Eu volto a frisar e vai ficar registrado nos anais desta Casa de Leis, a Prefeita no início do seu 

· primeiro mandato criticou tanto a Administração anterior, dizendo que a cidade estava suja, cheia 
de mato, abandonada e, hoje, a nossa cidade está na mesma situação ou até pior, porque ela sabia 
dos problemas e nada fez. Ver. Claudinei, Vossa Excelência foi muito feliz em comentar aqui sobre 
a iluminação na rua próxima a esta Casa de Leis, mais preciso em frente à residência da Dona Lúcia 

. porque eu estive lá e constatei a lâmpada não para de piscar. Constatei também que os moradores 
· iriam pagar uma pessoa particular para retirar o mato daquele local. Então, além dos impostos que 
os munícipes pagam, ainda vão ter que desembolsar um dinheiro extra para pagar uma pessoa 

• particular para fazer a limpeza da rua. É absurdo isso, é lamentável. Em aparte, o Ver. Claudinei 
teceu pequeno comentário sobre o assunto e disse que não era somente o Vereador que tinha que 
arrumar recursos dos seus Deputados não, a Prefeita também deveria cobrar mais os Deputados que 
ela apoiou, acrescentando que a Prefeita era do mesmo partido que o Vice-Governador do Estado e 

•tinha que aproveitar a oportunidade para cobrar mais recursos para o nosso município. O Ver. 
Claudinei disse que a verba para a obra da Avenida Tancredo Neves deveria ter sido pedida no ano 

; passado porque as Emendas apresentadas naquele ano só seriam liberadas ou não no próximo ano, 
. mas como a Prefeita não tinha certeza que seria reeleita, ela não se preocupou em pedir nenhum 
. recurso financeiro para o nosso município no ano passado, foi isso que aconteceu. O aparteante 
disse que como a Prefeita não tinha certeza que ganharia as eleições, ela não se preocupou em 
buscar recursos para o nosso município, para não deixar verbas esse ano para o outro Prefeito 
trabalhar. O Ver. Santana continuou as suas palavras dizendo: "É Vereador, eu concordo 
plenamente com Vossa Excelência até porque esse já era o segundo mandato da Prefeita, ela passou 
o primeiro mandato, teve contato com muitos Deputados e porque ela não se importou em pedir 

; recursos anteriormente? Será que agora ela vai se importar? Ela não pode mais se candidatar a 
Prefeita na próxima eleição. E, nós concorremos à eleição para o cargo à de Vereador e não de 

·• Prefeito. Então, o problema é dela, ela sabia muito bem da situação do nosso município e agora 
alegar que não tem dinheiro e que não tem funcionários suficientes para fazer os serviços, é 

. problema exclusiva dela, do Poder Executivo e não do Vereador. Fiz também um Requerimento 
, perguntando sobre o fornecimento de marmitex para os profissionais da área da Saúde que 
• trabalham no Pronto Socorro e a Prefeita me respondeu uma resposta bem diferente das 
i informações que eu recebi. Ou a Prefeita acha que nós Vereadores somos bobos ou os funcionários 
· não sabem o que estão dizendo. Eu recebi informações de vários funcionários e, independente de 
qualquer coisa, funcionários que não apoiou a candidatura da Prefeita está sendo perseguido pela 

• atual Administração, ela está deixando de fornecer alimentação, marmitex, a esses funcionários e, 
· realmente, lamentável. Com relação aos tambores que foram usados para interditar as ruas no 
: Carnaval e que ainda estão abandonados nas vias públicas, que comentar que hoje por questão de 
· segundos, um veículo não colide com o meu e eu sou vitimado por causa daqueles tambores 
· abandonados. Acho que estão esperando acontecer o que aconteceu há um ano com o jovem · 
Humberto; acho que estão esperando acontecer algo semelhante para providenciar a retirada dos 
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, referidos tambores. Não é possível aqueles tambores continuarem no local, será que vão esperar 
, fazer aniversário para retirá-los? Espero que não, pois está muito perigoso aqueles tambores 
: abandonados nas vias públicas. Outro assunto importante que eu quero comentar é com relação 
· àquelas correntes cercando a Praça Duque de Caxias. Desde a época que eu ainda estava no efetivo 
· da Polícia Militar, eu já não concordava com aquelas correntes porque os deficientes físicos, 
· principalmente, os cadeirantes precisam usar as rampas de acesso e não conseguem. Espero contar 
com o apoio dos nobres colegas de Plenário para que possamos pedir a retirada daquelas correntes. 
Se a Prefeita acha que é ditatorial, que ela faz o que quer, não é bem assim não. Então, sugiro que 

· procuremos o Ministério Público para que tome as providências cabíveis para a retirada daquelas 
: correntes e se não resolver vamos apelar para a imprensa e mostrar a situação que a nossa cidade 
· realmente se encontra. Aliás, eu não sei qual a pretensão política da nossa Prefeita, mas se 
futuramente pretende concorrer às eleições para Deputada, eu acho que primeiro ela deve cuidar da 
casa dela, do nosso município, para depois pleitear algo acima. Ela deu um bom resultado para a 
municipalidade dela porque hoje ela está mostrando que: "agora eu estou com o poder nas minhas 
mãos, quem manda sou eu". Imagine se a Prefeita galgar um cargo como Deputada, aí com certeza 
nós estaremos no "bico do corvo". Vossa Excelência, Ver. Rodrigo, o Senhor comentou sobre a 

, iluminação lá do bairro São José e eu estive lá na última quinta-feira juntamente com o Ver. 
• Rômulo e constatamos que os postos não foram ligados, ou seja, que ainda não tinha iluminação 
.. naquele local e o mato está muito alto. Eu reinterei o meu pedido para que determinasse a limpeza 
, do referido bairro e espero que a Prefeita não esteja nos enganando. Não sei se Vossa Excelência 
reparou, em frente à casa do Sr. Roque, os funcionários maquiou o buraco e, lamentavelmente, o 

: local está afundando novamente. Não tem lógica a situação que ela está fazendo com nós 
Vereadores. Ou realmente a Prefeita estende a mão para o Legislativo para que a Câmara caminhe 
de mãos unidas com o Executivo em prol do nosso, ou a situação vai ser outra. Quando eu coloquei 
o meu nome para concorrer o último pleito municipal e fiz o propósito de trabalhar em prol da 

' municipalidade. Eu não estou aqui como oposição pessoal, eu não sou burro, porém, eu não vou sei 
' hipócrita, eu não vou ser calhorda de me posicionar aqui apoiando uma Administração que quer 
• mais que o povo se dane, se lasque. Esse é o meu posicionamento e lamento profundamente, todos 
: nós somos formadores de opiniões, eu tenho a minha e respeito à opinião de cada companheiro 
desta Casa, porém, se a Prefeita não quer nos atender, eu sinto muito, eu não vou aqui ficar 
passando a mão na cabeça de ninguém. A Prefeita se diz Arquiteta e, infelizmente, a nossa cidade 

, está abandonada, toda suja, cheia de mato. Com relação ao meu pedido para fazer melhorias na 
: Avenida Presidente Neves, a Prefeita respondeu que era para eu correr atrás, arrumar uma verba no 
, valor de R$ 800.000,00 com os meus Deputados, pois a Prefeitura não tinha recursos para realizar 
: tal obra. Eu não vou me esconder não, pelo contrário, vou cobrar dos Deputados do meu partido 
. Emendas Parlamentares para realização de melhorias na Avenida Tancredo Neves. No próximo dia 

1 O de março, acontecerá na Canção Nova, em Cachoeira Paulista, o 1 º Simpósio de Segurança 
Pública e na oportunidade vou entregar o meu projeto de lei para instalação de câmeras de vídeo 
monitoramente em nossa cidade, ao meu Deputado Estadual Major Olímpio. Conforme foi falado 

' hoje nesta Tribuna, em nossa cidade tem certas pessoas que estão criticando o trabalho desta Casa 
'de Leis, estão criticando o trabalho do Vereador. Eu estou cumprindo com o meu papel de 
: Vereador, estou correndo atrás, estou cobrando das autoridades competentes recursos financeiros 
! para a nossa cidade e estou pedindo Emendas Parlamentares aos meus Deputados também e vou 
' continuar pedindo e cobrando o Executivo Municipal, agora, se os meus pedidos não forem 
: atendidos, com certeza a minha posição vai ser diferente. Apresentei uma Moção de Aplausos para 
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que seja oficiado ao Sr. Paulo Juliano Aguiar Faria, desta cidade de Piquete, pelo espírito: 
empreendedor que o levou a criar um novo estilo de comércio através do caminhão denominado 
"Beer truck- Brutus". O Sr. Juliano é neto do saudoso ex-Vereador Paulo Aguiar, é um jovem 
empreendedor que está investindo em nossa cidade e merece o nosso reconhecimento. O Ver. Santa 
teceu outros comentários sobre o assunto e disse esperar contar com o apoio do Plenário para a 
aprovação da sua Moção de Aplausos, colocando-a a disposição para quem quisesse subscrevê-la. O 
Ver. Santana agradeceu a atenção de todos e encerrou o seu discurso. Inscrito para falar, o Ver. 
Heloizio iniciou a sua fala cumprimentando os companheiros de Plenário, o público presente, em 
especial o ex-Ver. Carlos Ávila e sua prima Paula, os intemautas e os ouvintes da Rádio Natureza 
FM. A seguir, fez o seguinte pronunciamento: "Quero tratar hoje nesta Tribuna de assuntos 

· importantes que desde 2013, quando fui eleito Vereador pela primeira vez, venho cobrando do 
Executivo Municipal. Tenho pedido desde aquela época tampas para os bueiros que existem desde a 
Tirolesa até o bairro dos Marins. Os bueiros têm cerca de um metro de largura e estão cheios de 
mato alto e dias atrás um cavalo caiu dentro de um bueiro e machucou a pata. Como o mato está 
muito alto, não dá para perceber o bueiro. O meu primo há cinco meses estava andando a cavalo por 
aquela estrada e o cavalo se assustou com o buraco do bueiro e eles bateram num carro de São José 
dos Campos que estava estacionado na estrada. A colocação de tampas nesses bueiros são coisas 
simples e baratas, não vai onerar os cofres públicos com certeza. Eu tenho cumprido o meu papel, 
apresentando Requerimentos e Indicações, pois o Vereador não tem poder de executar e sim de 

. indicar. É competência do Executivo acatar os pedidos dos Vereadores e determinar a execução dos 
serviços solicitados. No dia da nossa posse eu comentei com a Prefeita sobre uma barreira que havia 
caído no meio do asfalto da Estrada dos Marins, os funcionários da Prefeitura foram até o local, 
porém, não fizeram nada porque disseram que se retirassem aquela terra o morro poderia 

' desmoronar. Os funcionários não tiraram aquela terra, mas a água da chuva tirou e o morro não 
•desmoronou. Ás vezes a população pensa que é o Vereador que não quer fazer, mas não é, nós 
Vereadores estamos cumprindo com o nosso papel, o Executivo é quem está deixado a desejar. Eu 
cobro melhorias para a zona rural porque eu acompanho de perto todo o sofrimento daqueles 
moradores, inclusive, cada dia que passa está ficando mais dificil o acesso a minha residência, vai 

. chegar uma hora que eu não vou conseguir chegar em casa. Quero ver o carro escolar subir lá e 
: pegar os alunos, pois as crianças não têm condições de vir a pé estudar em Piquete, é muito longe. 
Já cansei de falar para a Prefeita arrumar as estradas na época da seca, assim quando chega à época 

· das chuvas, a estrada está em condições de passar, pois sem qualquer melhoramento na época da 
seca, quando chove não tem condições de passar, a estrada fica intransitável. Peço pelo amor de 
Deus a Prefeita que nos ajude, olhe com carinho para o bairro dos Marins. O Ver. Rodrigo e o ex

' Ver. Carlos são minhas testemunhas, cansei de pedir para que colocassem lixeiras lá no bairro dos 
· Marins, principalmente, próxima a Igreja dos Marins. Gente, não custa a Prefeitura levar dois ou 
: três tambores lá, aí os moradores vão poder colocar seus lixos nesses tambores, não custa nada, é só 
: o Executivo querer fazer. Sem lugar apropriado, os lixos são colocados nas calçadas e aí os 
' cachorros furam os sacos e espalha todo o lixo. Não custa colocar esses tambores lá, falta boa 
: vontade de atender a reivindicação daqueles moradores. Peço também que consertem o buraco no 
; meio fio próximo a Igreja, cada dia que chove o buraco aumenta mais um pouco. Peço 
' encarecidamente que troquem a lâmpada do posto em frente à Igreja, o local está escuro e perigoso. 
• Fiz dois mutirões para arrumar aquela estrada porque a estrada estava em péssimas condições. 
Agradeço as pessoas que ajudaram, foram cerca de quinze pessoas e ao Xeroso que me ajudou com 

! R$ 40,00 para aquisição de gasolina que foi colocada nas roçadeiras. A estrada estava impedida o 
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acesso a cidade de Marmelópolis e, como a referida estrada é uma estrada de movimento, turística, 
ela precisa de reparos, precisa de cuidados, caso contrário fica realmente intransitável. Mas graças a 

• Deus, os mutirões deram certo, fizemos os reparos necessários, porém, a colocação de saibro é de 
total importãncia para manter a estrada transitável. Sábado que vem, vamos fazer outro mutirão para 

, consertar o calçamento que cedeu em frente ao Bar do Tarcísio, pois cansei de pedir a Prefeitura 
que fizesse o referido conserto e, infelizmente, até apresente data nada foi feito. Pedi também a 

. construção de um bicicletário próximo ao Terminal Rodoviário, pois muitos moradores dos bairros 
· Santo Antonio, Josephina, Tabuleta, trabalham em Lorena e, como os ônibus não carregam mais 
• bicicletas no porta mala, eles poderiam deixar suas bicicletas no bicicletário trancadas e quando 
' retomassem do trabalho pegariam suas bicicletas, facilitando assim o acesso as referidos bairros. 
: Com relação ao meu pedido de melhorias para a estrada que dá acesso ao Clube de Campo 
• Quilombo, a Prefeita me respondeu que ali é área particular e a Prefeitura não tem condições de 
. realizar serviços. Cada pessoa pensa de uma maneira, eu, a meu ver, aquela área não é particular, 
pois ali passa o ônibus escolar, diversos caminhões de leite, carros particulares, agora, se fosse área 

: particular seria fechada, ninguém teria acesso. Quero também falar que no dia que nós nos reunimos 
• com a Teca e com o Xeroso, eu falei para eles sobre a iluminação pública lá do bairro Santa Isabel. 
Falei que se o munícipe não paga a conta de luz da casa dele a Elektro vai e corta a luz, se ele não 

: paga a conta de água a CAB vai e corta a água, agora é justo o munícipe pagar a taxa de iluminação 
pública há anos e não ter iluminação na sua rua? Por isso que eu falo que é importante fazer os 
pedidos por escrito, assim quando um munícipe vier cobrar ou agradecer, nós temos o documento 
para mostrar que o Vereador está cumprindo com o seu papel e se os serviços não são realizados a 
culpa é do Executivo. Em aparte, o Ver. Claudinei comentou sobre o Projeto de Lei que criou a 
tarifa de iluminação pública, acrescentando que na época, apresentou uma Emenda para que os 
locais que não tivessem o referido benefício, aquela tarifa não seria cobrada dos munícipes, porém, 
infelizmente, o Plenário foi unânime e rejeitou a sua Emenda, sendo que lamentava o fato ocorrido 
citado pelo nobre Ver. Heloizio. O Ver. Heloizio agradeceu o aparte do Ver. Claudinei e encerrou 
as suas palavras. Inscrito para falar, o Ver. Junhô iniciou a sua fala cumprimentando os 
companheiros de Plenário, o público presente, em especial o ex-Ver. Carlos Ávila, os internautas e 
os ouvintes da Rádio Natureza FM. A seguir, fez o seguinte pronunciamento: "Quero deixar claro 
aqui que sou uma pessoa de poucas palavras, gosto mais de ouvir, mas no momento certo sempre 
usarei esta Tribuna para tratar de assuntos de interesse da municipalidade. Fiz dois pedidos ao 

: Executivo, solicitei a limpeza do Cemitério Municipal e reforma no Velório Municipal, pois na 
ocasião do Velório da minha mãe pude presenciar o desconforto que é velar uma pessoa naquele 

. local. Em aparte, o Ver. Santana disse que logo no início do mandato, apresentou uma indicação 
pedindo a colocação de ventiladores e melhorias no Velório Municipal, pois era precária a situação 

·daquele local. O Ver. Junhô agradeceu o aparte do Ver. Santana e continuou o seu discurso, a saber: 
· "Quero aqui também esclarecer a população que logo que fui eleito tive uma conversa com a 
Prefeita em seu Gabinete e ela me pediu que tudo que eu precisasse era para eu pedir pessoalmente 
e assim estou fazendo. Já fiz vários pedidos pessoalmente e espero que a Prefeita cumpra a sua 
palavra e atenda os meus pedidos, pois são pedidos da população e não pedidos particular meu. Em 
aparte, o Ver. Heloizio disse que no mandato anterior pediu a colocação de um bebedouro no 
Velório Municipal, a Prefeita respondeu que iria colocar e, até a presente data, não foi colocado. 
Obrigado pelo aparte Vereador. Então, pelo que estou notando, as coisas não são como pensávamos, 
vou aguardar e ver o que vai acontecer. E, dependo do andar das carruagens, com certeza o meu 
posicionamento vai ser diferente. Fui criticado por algumas pessoas, pois cheguei um pouco 
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' atrasado na Sessão do Aluno Nota 1 O, então, quero esclarecer que me atrasei naquele dia porque a · 
· minha mãe teve um AVC e eu estava no hospital com ela. Não comentei sobre o assunto nas 
sessões anteriores, pois estava muito abalado com a morte da minha mãe. Em parte, o Ver. Santana 

· disse que imprevistos aconteciam e o referido Vereador já tinha se desculpado no dia do evento. O 
• aparteante disse ainda que o mesmo não aconteceu com o Executivo Municipal, pelo contrário, ele 
menosprezou o evento do Legislativo, nem bola a Prefeita deu para a referida Sessão Solene que 

' nem mandou um representante, nem mesmo a Secretária de Educação, que era sua irmã. Quero 
cumprimentar o Ver. Rodrigo, pois é o primeiro Vereador que diz que fez pedido e foi atendido pela 
Prefeita, ninguém mais. Parabéns, me ensina o caminho, ensina o caminho para os demais 
Vereadores também, pois todos os pedidos apresentados ou estão na fila para serem executados ou a 
Prefeita não tem recurso financeiro e nem funcionários para fazer os serviços ou não é da alçada 

· dela. Nós aqui estamos cumprindo com o nosso papel, eu, particularmente, estou sendo bastante 
, educado e paciente, mas a população nos cobra diariamente e não entende que é da competência do 
Executivo a realização dos serviços, o Vereador apenas indica, pede, reivindica. Dias atrás fui 
agredido verbalmente por um cidadão e graças a Deus consegui explicar o problema para ele e ele 

· me entendeu. Quero deixar claro que eu mudarei o meu posicionamento porque quando eu entro 
, numa briga não é para perder e jamais medirei esforços para lutar em prol dos interesses da 
' população. O Ver. Junhô teceu outros comentários sobre o assunto e encerrou as suas palavras. 
Usando da palavra pela ordem, o Ver. Claudinei pediu autorização ao Presidente da Câmara para 

. fazer uma homenagem em comemoração ao Dia Internacional da Mulher e, após a autorização, o 
referido Edil fez a leitura de uma mensagem e desejou felicidades a todas as mulheres de Piquete e 

. do Brasil, em especial, a Vereadora Malu e as funcionárias do Legislativo Piquetense. 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". !" 
Secretária que fizesse a leitura dos documentos constantes daquela pauta, a saber: 1) Requerimento 

, nº 23/17, datado de 03/03/17, do Ver. Heloizio, para que seja oficiado a Prefeita Municipal de 
' Piquete, pedindo-lhe que informe a este Vereador, quando serão colocados as grades de proteção 
dos bueiros existentes no bairro dos Marins para que acidentes sejam evitados. Como não houvesse 
quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e 
aprovada pelo Plenário por unanimidade. 2) Requerimento nº 24/17, datado de 03/03/17, do Ver. 
Heloizio, para que seja oficiado a Prefeita Municipal de Piquete, pedindo-lhe que informe a este 
Vereador, quando serão colocadas as lixeiras no bairro dos Marins. 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 25/17, datado de 03/03/17, do Ver. Prof Doni. Foi 
retirado pelo autor antes da sessão. 4) Requerimento nº 26/17, datado de 03/03/17, do Ver. Prof 

, Doni, para que seja oficiado a Prefeita Municipal de Piquete, pedindo-lhe que informe a este 
' Vereador, se existe estudo junto ao setor competente da Prefeitura quanto a possível colocação de 
um bueiro na Rua Dario Vieira, próximo ao nº 477 (final da rua), na Vila Cristiana. Como não 
houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação 
e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 6) Requerimento nº 27/17, datado de 03/03/17, do Ver. 
Prof. Doni, para que seja oficiado a Prefeita Municipal de Piquete, pedindo-lhe que informe a este 
Vereador, se existe a possibilidade de possível corte do mato e limpeza das ruas do Jardim 

, Josephina. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi 
; colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 7) Requerimento nº 28/17, 
'datado de 03/03/17, do Ver. Prof. Doni, para que seja oficiado a Prefeita Municipal de Piquete, 
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pedindo-lhe que informe a este Vereador, se existe a possibilidade de reparo em uma infiltração na 
Rua Mestre João Alcides (próximo a Igreja do Pastor Ricardo). Como não houvesse quem desejasse 

· falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário 
por unanimidade. 8) Moção nº 018/2017, datado de 03/03/2017, do Ver. Santana, para que seja 
oficiado ao Sr. Paulo Juliano Aguiar Faria, desta cidade de Piquete, apresentando-lhe Moção de 
Aplausos deste Legislativo, pelo espírito empreendedor que o levou a criar um novo estilo de 
comércio através do caminhão denominado "Beer truck- Brutus". Como não houvesse quem 

: desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo 
Plenário por unanimidade. Em seguida, o Sr. Presidente disse que o Legislativo faria um evento 

. para comemorar o Dia Internacional da Mulher e, após consultar os Senhores Vereadores, 
'comunicou que a data do referido evento seria dia 24 de março de 2017, às 19h30min, no Salão de 
Atividades "Prefeito Luiz Vieira Soares", tendo pedido aos nobres Edis que entregassem o nome 
das homenageadas na Secretaria da Câmara o mais rápido possível para que a funcionária 
responsável pudesse confeccionar os convites. Como nada mais houvesse para ser tratado naquela 
sessão, o Senhor Presidente invocando a proteção de Deus, agradeceu a presença de todos os 

. munícipes dando por encerrada a sessão e para constar foi lavrada a presente ata que, depois de lida 
' e discutida for julgada conforme, será aprovada e assinada pelos Senhores Vereadores. Piquete, 06 
, de março de 2017. Centésimo nonagésimo terceiro ( 193º) ano da Independência, centésimo 
vigésimo sexto ( 126º) ano da República e centésimo vigésimo quinto ( 125º) ano da Emancipação 
Político-Administrativa de Piquete.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. -
.-.~-.-.-.-.~-.-.-.~---.~--~~-.~~~-.-.~--~-.-.~-.~-.-.~--~-.~-.~-.~-.~-.~-.~-.-.-.~~--~-.-.~~--~~--~-. 

' / 
SANTANA (SANTANA) 

\ , 
VER RÔMULO KAZIMIERZ LU ZYNSKI (ROMINHO) 

VER MARIA LU~A NETA RIBEIRO (MALU) 

~ 
VER CHRISTIAN UCHOA P 
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VER JOAQUIM ALVES DA SILVA JUNIOR (JUNHO) 
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