
CÂMA:RA MlJNilCIPAL ])JE PIQUlETlE 

Ata da l l3 Sessão ORDINÁRIA Realizada em 06/08/2018 
Presidente 

Fl n.º 

1
1 ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA (ll3) SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO (2º) ANO! 
LEGISLATIVO DA DÉCIMA SÉTIMA (17ª) LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 1 

1 PIQlIBTP:. Aos seis (06) dias do mês de agosto do ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus ·1 

j Cristo, de dois mil e dezoito (2018), as dezenove (19) horas, realizou-se a sessão acima anunciada. 
1 Constatando pelo livro de presenças a existência de "quorum" regimental, com a presença de todos 
1 os Senhores Vereadores, o Senhor Ver. Mário Celso de Santana, DD. Presidente da Câmara 
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sessão ordinária e convidou os Senhores Vereadores a ficarem em pé para observarem um minuto 
de silêncio pelo falecimento de sua sobrinha Liliane Cristina Daniel Félix. Decorrido aquele tempo, 1 

o Senhor Presidente solicitou a Ver3. Maria Luiza Moreira Neta Ribeiro, 1ª Secretária, que fizesse a 
leitura das atas da 7ª, 8ª e 9ª Sessão Ordinária realizadas nos dias 07/05, 21/05 e 04/06/2018 

· respectivamente. O Sr. Presidente colocou em única discussão a ata da '1ª sessão ordinária, realizada 1 

dia 07/05/2018 e como não houvesse quem desejasse apresentar emendas à referida ata, a mesma 1 

foi colocada em única votação, aprovada por unanimidade e assinada pelos Senhores Edis. Logo 
após colocou em única discussão a ata da 8ª sessão ordinária, realizada dia 21/05/2018 e como não 
houvesse quem desejasse apresentar emendas à referida aÍ3.; a mesma foi colocada em única 
votação, aprovada por unanimidade e assinada pelos Senhores Edis. E para finalizar em única 
discussão a ata da 93 sessão ordinária, realizada dia 04/06/2018 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. Dando continuidade aos trabalhos, o Sr. Presidente 
pediu a Senhora Secretária que fizesse a leitura dos documentos constantes do Expediente, os quais ·1 

foram os seguintes: 1) Of GAB nº 218/2018, de autoria da Prefeita Municipal de Piquete, 
encaminhando o Balancete da Receita e Despesa da Prefeitura Municipal relativo ao mês de maio 
de 2018 (Arquivar); 2) Of. GAB nº 227/18, de autoria do Sr. Prefeito Municipal Agnaldo Almeida 
Mendes,, encaminhando para apreciação e votação o Projeto de Lei Ordinária nº 05/2018, de 
11/06/2018, dispondo sobre autorização para recebimento pelo Município de doação de imóvel I 
situado à Praça Quinze de Junho, nº 140, com o patronímico "Antonio João'', realizado pelo 
Governo do Estado de São Paulo. Usando da palavra pela ordem, o Ver. Claudinei 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. CJaudinei, o 1 

qual foi aprovado por unanimidade de votos. O Senhor Presidente comunicou aos pares que depois 
de lidos os demais projetos seria dado intervalo para que a Comissão exarasse o Parecer. 3) Of 1

1 
GAB nº 245/18, comunicando o sancionamento do Projeto de Lei Ordinária CM nº 03/18, de 
autoria do Ver. Rômulo e que recebeu o nº 2055 das Leis Ordinárias (Arquivar); 4) Of GAB nº j 

246/18, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando para apreciação e votação o Projeto de 1 

Lei Ordinária nº 06/2018, de 20/06/2018, que autoriza concessão de uso de bem público, área de 
3m2 (três metros quadrados), localizada no morro do Fausto, neste município, para instalação de um 

\

posto retransmissor de Sinal Digital HD da RecordTV, e dá outras providências. Usando da palavra 
pela ordem, o Ver. Claudinei pediu que aquele projeto de lei fosse considerado em regime de ! 

1 Urgência Especial naquela sessão. O Sr. Presidente colocou em única votação o pedido de Regime 
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/de Urgência Especial feito pelo Ver. Claudinei, o qual foi aprovado por unanimidade de votos. 5) 
Of GAB nº 252/2018, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, respondendo ao Requerimento nº 
46/18, do Ver. Rômulo (Arquivar); 6) Of GAB nº 254/2018, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, 
encaminhando o Memorando CI nº 002/18 da Sra. Gislene Aparecida de Lima, para conhecimento e 
providências cabíveis (Arquivar); 7) Of GAB nº 262/18, encaminhando o Balancete da Receita e 
Despesa da Prefeitura Municipal relativo ao mês de junho de 2018 (Arquivar); 8) Of nº 274/2018, 
de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando previsão de receitas para 2019 (Arquivar); 9) 
Of GAB nº 280/2018, de autoria do Sr. Prefeito Municipal, encaminhando para a apreciação e 
votação os Projetos de Leis Ordinárias nºs 07, 08, 09 e 10/2018, todos datados de 30/07/2018 (Às 
Comissões Pertinentes); 10) Of s/nº, De Lair Moura, da APRAESPI, de autoria do Lair de Moura, 
solicitando desta Casa de Leis que faça uma proposta ao Senado para que aprove quatro vezes mais 
~valor do per capita comum para a Educação Especial no Brasil (Arquivar); 11) Of nº 64/18, da 

1 

Aguas de Piquete, respondendo ao Requerimento nº 44/18, de autoria do Ver. Rodrigo Nunes 
(Arquivar); 12) Of nº 028/18, da Secretária Geral do Município Alenilda Almeida Mendes, 
solicitando cópia integral da CEI que afastou a ex-prefeita Ana Maria de Gouvêa de suas funções 
(Arquivar); 13) Of nº 133/18, do TCESP, informando que o Sr. Mauro Cezar Pereira Ribeiro está 
autorizado a proceder a fiscalização das contas do exercício de 2017 desta Casa de Leis (Arquivar); 
14) Of nº 860/18, do TCESP, encaminhando cópia do TC-1070/026/15 para conhecimento a 
aprovação da Contas de Câmara Municipal de Piquete no exercício de 2015 (Arquivar); 15) Of nº 
029/18, da Secretária Geral do Município Alenilda Almeida Mendes, encaminhando declaração de 
ex-vereadores ou atuais inscritos na Dívida Ativa (Arquivar); 16) Of. Circ. nº 09/18, da Câmara 
Municipal de Bastos, encaminhando cópia de Moção nº 029/18 daquela Casa de Leis e solicita 
apoio ao Projeto de Lei nº 347/18 (Arquivar); 17) Of nº 64/18, do IBGE, solicitando as 
dependências desta Casa de Leis para realização da 3ª Reunião do Censo Agropecuário (Arquivar); 
18) Of nº 88/18, do IBGE, convidando para reunião de encerramento da CMGE - Comissão 
Municipal de Geografia e Estatística (Arquivar); 19) Of nº 87/18, do IBGE, convidando para 
reunião de encerramento da CMGE - Comissão Municipal de Geografia e Estatística (Arquivar); 
20) Of nº 74118, do Sr. Senador Airton Sandoval, comunicando a aprovação do PLS 493/2018 de 
sua autoria sobre transportes por aplicativo (Arquivar); 20) Parecer nº 30/18, da Comissão de 
Justiça e Redação e Parecer nº 12/18, da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, ambos 
favoráveis ao Projeto de Lei Ordinária nº 04/18, de 25/04/2018, Lei de Diretrizes Orçamentárias, de 
autoria do Poder Executivo Municipal (Para a ordem do dia); 21) Projeto de Lei Ordinária CM nº 
04/18, de autoria do Ver. Rominho, dispondo sobre o ingresso de gestantes em veículo de transporte 
coletivo no Município, cria o passe gestante e dá outras providências. Usando da palavra pela 
ordem, o Ver. Christian pediu que aquele projeto de lei fosse considerado em regime de Urgência 
Especial naquela sessão. O Sr. Presidente colocou em única discussão o pedido de Regime de 
Urgência Especial solicitado pelo Ver. Christian. Usando da palavra o Vereador Claudinei disse: 
"Nada contra o Projeto do Vereador, mas eu acho que, sei lá, tem que ver com o autor do Projeto 
até com quem está pedindo se é necessário mesmo esse regime de urgência uma vez que nós 
estamos com uma ação de inconstitucionalidade aí em andamento ainda, da questão dos 60 anos que 
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1 não foi resolvido ainda. Tudo bem, foi outro Prefeito, outra situação. Mas vai cair no mesmo caso li 

dos 60 anos eu acho que seria ideal a gente deixar o trâmite normal desse projeto, conversar na 
Prefeitura com o Prefeito, ver o parecer jurídico da Prefeitura também, se vai sancionar 
posteriormente essa lei aprovada ou não. É um posicionamento meu. Nada contra a autoria do 
Projeto, nada contra o projeto que eu acho que é até merecedor quem vai ser beneficiado, mas é 
uma situação que não tem uma real necessidade de ser aprovado hoje, pode ser sentado, conversado, 
faz o trâmite normal, provavelmente o mais tardar começo de setembro esse projeto já vai estar em 
pauta para ser aprovado, não vai trazer prejuízo nenhum pra autoria do projeto. É um 
posicionamento meu, insistindo no pedido eu vou votar favorável que eu não vou votar contra o 
pedido do Vereador, mas, por outro lado, é uma situação que de repente pode vir um veto aí, a gente 
ficar numa situação difícil. É um posicionamento do Vereador Claudinei. Isso não quer dizer que eu 
esteja certo ou errado. É só pra gente ter cautela e já não começar uma situação que traga algum 
problema de uma questão jurídica depois do jurídico lá entender que já existe um projeto que a 
própria Prefeitura, não interessa que é outro Prefeito que é outro jurídico, que já existe uma ação de 
inconstitucionalidade de um projeto que não é o mesmo, mas tem alguma aparência com esse que 
vai ter o vício de iniciativa talvez, vai ter o custo que vai ter pra Prefeitura que a Prefeitura vai ter 
que arcar. Então é um posicionamento que eu coloco para os senhores Vereadores. Caso insista, eu 
vou ser sincero, mesmo com esse posicionamento eu não vou ser contrário ao pedido do Vereador, 
vou votar favorável, porém, são questões que vai daqui a pouco ter aí um contratempo sem 
necessidade. De repente chega lá, conversando, temos tudo acordado, tudo acertado, aprova esse 
projeto, a comissão dá o parecer aprovando, é sancionado pela Prefeitura e coloca em prática. É um 
posicionamento meu. Muito obrigado Senhor Presidente". Usando da palavra o Vereador Rômulo 
disse: "Senhor Presidente, senhores Vereadores, esse projeto eu protocolei nessa Casa semana 
passada, na quinta-feira. Eu tive algumas visitas de algumas mulheres aqui na Câmara que ao 
discutir pessoas gestantes, ao discutir esse projeto, encaminhei à Prefeitura junto com o advogado 
da Prefeitura e na justificativa do projeto eu tenho um parecer do Tribunal de Justiça, referente a 
ADIN. Esse projeto já tem jurisprudência que foi aprovado em relação a esse projeto, então pelo 

1 
que foi passado eu não tenho o risco de ser reprovado. Porque como a gente tem a base, tem 
elementos junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, então não tem vício de' 
inconstitucionalidade. Então eu peço aos senhores Pares que pela procura de alguns munícipes, eu 

1 peço que aprovem por favor e que seja votado ainda hoje''. O Senhor Presidente continuou a 
discussão e votação do pedido de urgência especial feita pelo Vereador Christian. Usando da 
palavra pela ordem, o Vereador Claudinei disse que o pedido não poderia ser colocado em votação 
uma vez que o Vereador Christian não se encontrava presente no Plenário. Após retomo do referido 
Vereador o pedido foi colocado em votação. Usando a palavra o Vereador Claudinei fez seu 
encaminhamento de votação: "Senhor Presidente, embora eu tenha dito que não iria votar contrário, 
eu encaminho meu voto contrário. Até levantei essa situação com a esperança que se apresentasse 
algum parecer do jurídico da Prefeitura, mas jurisprudência nós temos várias aí de vários casos. 
Inclusive outras situações que também existem jurisprudência e outros entenderam de forma 
diferente. Então encaminho meu voto contrário ao regime de urgência. E repito, nada contra quem 
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vai ser beneficiado, nada contra a autoria do Projeto. É um projeto bom, de muita eficácia, que vai li 

atender as gestantes do nosso município, mas eu continuo com meu posicionamento mesmo porque 
nos temos já uma ação de inconstitucionalidade que até agora ainda não teve uma resposta pra essa 
Casa de Leis. Então é meu posicionamento, encaminho voto do Vereador Claudinei contrário". 
Após a discussão o Senhor Presidente colocou em votação o pedido de urgência especial solicitado 
pelo Ver. Christian o qual foi aprovado por 6 votos favoráveis e 2 contrários. O Senhor Presidente 1 

comunicou que posteriormente o referido projeto seria encaminhado para as Comissões exarassem [ 
parecer. 22) Projeto de Lei Ordinária CM nº 05/18, de autoria da Ver3. Malu. Dispondo sobre a 1 

comunicação prévia da interrupção ou suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica e 
de água e dá outras providências (À Comissão de Justiça e Redação); 23) Indicação nº 31/18, de j 

autoria da Ver3. Mal~, indicando a necessidade de ser instalado um bicicletário no Terminal "Sílvio J 

Alves Junqueira" (A consideração do Sr. Prefeito); 24) Indicação nº 32/18, de autoria do Ver./ 
Heloizio dos Marins, para que seja intermediado pelo Executivo junto à empresa que explora o 1 

transporte urbano municipal, para que seja disponibilizado ao menos uma vez por semana uma Van 
que possa atender o Bairro dos Marins para que possa trazer os moradores para a cidade as nove 
horas e retornar as dezesseis horas (À consideração do Sr. Prefeito); 25) Indicação nº 33/18, de 
autoria do Ver. Heloizio dos Marins, indicando a necessidade de serem adotadas as providências 
necessárias no reparo do calçamento da Rua Ladeira Antonio Diogo (À consideração do Sr. 
Prefeito); 26) Indicação nº 34/18, de autoria do Ver. Heloizio dos Marins, indicando a necessidade 1 

de serem adotadas as providências necessárias no reparo do calçamento da Rua José Bittencourt no 
' 1 

entroncamento com a Av. Luiz Arantes Júnior, ao lado da Gráfica (A consideração do Sr. Prefeito): 
27) Moção nº 27/18, de autoria dos Vereadores Malu e Claudinei (Para a ordem do dia); 28) Moção 
nº 28/18, de autoria dos Vereadores Santana e Claudinei (Para a ordem do dia); 29) Moção nº 29/18, 
de autoria do Ver. Rômulo (Para a ordem do dia). Como houvesse terminado a leitura dos 
documentos constantes daquela pauta, o Senhor Presidente suspendeu a sessão para que os 
pareceres fossem exarados. Decorrido o tempo necessário o Sr. Presidente reabriu a sessão e 
solicitou a Sra. 1 ª Secretária que fizesse a leitura do Pareceres a saber: 1) Parecer nº 31/18, da 
Comissão de Justiça e Redação, favorável ao Projeto de Lei Ordinária CM nº 04/18, de 03/08/18, de 
autoria do Ver. Rômulo, dispondo sobre o ingresso de gestantes em veículo de transporte coletivo 
no Município, cria o passe gestante e dá outras providências (Para a ordem do dia); 2) Parecer nº 
32/18, da Comissão de Justiça e Redação, favorável ao Projeto de Lei Ordinária nº 06/18, de 
20/06/2018, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza concessão de uso de bem público, área ) 
de 3m2 (três metros quadrados), localizada no morro do Fausto, neste município, para instalação de 1 

um posto retransmissor de Sinal Digital HD da RecordTV, e dá outras providências (Para a ordem 
do dia); 3) Parecer nº 33/18, da Comissão de Justiça e Redação, favorável ao Projeto de Lei 
Ordinária nº 05/18, de 14/06/2018, de autoria do Executivo Municipal, dispondo sobre autorização 
para recebimento pelo Município de doação de imóvel situado à Praça Quinze de Junho, nº 140, 
com o patronímico "Antonio João", realizado pelo Governo do Estado de São Paulo (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 
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da Tribuna. Inscrito para falar o Vereador Claudinei cumprimentou a Presidência, demais 1 

Vereadores, o público presente, citou a presença do Ex-Vereador Moita, da Sra. Jordelina, 
intemautas e ouvintes da Rádio Natureza e iniciou seu pronunciamento dizendo: "Queria que esse 
Plenário estivesse repleto porque é importante pra nós Vereadores. A população tem que começar a 
cobrar um pouco mais. A partir do momento que se cobra se coloca presente, consegue saber o que 
o Vereador está fazendo, o que o Prefeito está fazendo, o que os Secretários estão fazendo no 
município, porque nós somos muito cobrados disso. Os senhores sabem disso que o vereador é mais 
cobrado do que qualquer um outro.Você sai na rua já vem alguém querendo saber alguma coisa e 
perguntando. Você vai no supermercado chega alguém pra te cobrar alguma coisa. Não estou 
reclamando só estou expondo a situação. Muitas coisas que são perguntadas na rua pra gente eu 
tenho a maior satisfação de responder, talvez acompanhando mais as sessões, fica mais fácil pra ter 
um diálogo. Porque as vezes o que chega pro cidadão na rua não é a mesma coisa que a gente falou 

1 aqui. Eu já sofri muito com isso no passado. Então tem que, só dar um exemplo para os senhores. 
Numa oportunidade nessa tribuna eu disse que os veículos da Saúde, isso no outro mandato que eu 
participei. Não to falando que isso é agora. Por favor senão a gente usa o exemplo aqui já vão falar 
que eu to falando agora. Veículos que estavam sendo utilizados pela Saúde colocava em risco tanto 
o motorista, como o paciente, o médico, o enfermeiro que estava acompanhando o paciente. E no 
outro dia fizeram uma reunião na Prefeitura e os motoristas vieram tudo atrás de mim aqui na 1 

Câmara. Queriam saber porquê que eu falei na tribuna que os motoristas estavam acabando com o 
carros da Prefeitura. Então isso é praxe acontecer principalmente quando a gente vem aqui e fala o 
que algumas autoridades não querem ouvir. Então acontece isso constantemente. Nós nos 
deparamos essa semana aí com uma publicação do Vereador Wladimir senão me engano é de 
Itajubá, juntamente com outros Prefeitos, com outros Vereadores, fez lá um comentário, postou 
foto, disse que o Superintendente do DNIT não cumpriu com a palavra, não indo ao local que tinha 
sido marcado, eu até postei lá, fiz um comentário com todo o respeito. Continuo respeitando o 1 

posicionamento dos Vereadores, dos Prefeitos de Minas Gerais. Mas, eu acho importante que se I 

fale a verdade, é isso que vale a pena ser feito. E na verdade eu fui junto com o Roberto lá no Km O, 
e por sinal estava um frio terrível, foi na terça-feira se eu não me engano, terça ou quarta eu não me 1 

lembro agora. Eu estive lá com o Roberto. Ele passou aqui, me pegou aqui em Piquete, eu subi com 
ele, fui até o Km O aonde estava marcado para a reunião, pra conversa, inclusive era com o 
Vereador Wladimir, ficamos lá da 15 pras 10, estava marcado pras 10 horas, mas até dez e meia não 
apareceu ninguém. Aí depois ele ligou pro Roberto, disse que ele tinha marcado em outro local. O 
Roberto foi em outro. Pode até ter ocorrido um equivoco aí, uma confusão de locais, mas o que não 
pode é falar que o Superintendente do DNIT não esteve presente. Aí ele está usando da mentira e 1 

transmitindo isso em uma rede social. Se ele falasse olha houve desencontro, ele não foi onde eu 1 

marquei, ele ia também por sua vez, na onde eu marquei foi no Km O, você que não apareceu, e 
então tudo bem. Mas não houve esse diálogo. O que deu a entender ali é que simplesmente o 
Superintendente do DNIT deixou de atender um pedido deles. Agora, é importante a gente deixar 
aqui bem claro, que teve uma outra situação de manifesto, eu sei que teve Vereadores lá, parece que 
o Santana teve, o Christian, o Rominho teve lá. E eles não estão preocupados com a gente. Eles 
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estão preocupados em resolver o problema deles lá. E estão nwn desespero tremendo, inclusive esse 
Wladimir foi cobrado na postagem dele, de wn munícipe da cidade dele que disse que ele estava 
preocupado com obra no estado São Paulo e não cuidava do município dele. É o que está escrito lá, 
se é assim ou não, não sou eu que disse. Foi um eleitor, ou oposição dele, que a gente está 
acostwnado com isso, entendeu, mas foi escrito. Eles estão desesperados. Querem que libere a 
estrada até o Km 8 pra eles utilizarem o nosso desvio. Só que o pepino vai ficar pra Piquete, porque 
os caminhoneiros de Minas que vem estão passando lá pelos Marins, estão acabando com a estrada. 
Inclusive eu recebi um vídeo de uma Hilux puxando um caminhãozinho 3/4, wn 608, porque ele 
não estava conseguindo subir. Hilux ela dançava dos dois lados e não conseguiu puxar, agora 
imagina o que faz isso pra estrada, que depois quem vai ter que correr atrás somos nós pra arrumar. 
Eles querem de tudo quanto é jeito que libere, tem wn posicionamento do Roberto que eles vão 

tentar vir até o Km se eu não me engano 7700 que chega até ali naquele desvio que foi utilizado da 1 

outra vez, quem passou por ali sabe como que é aquele local, é estreito, vai descer carreta ali porque 
vai estar liberado lá em cima, não vão respeitar limite e corre o risco de acontecer wna tragédia aí. 1 

No passado já ficou fechado, graças a Deus que não aconteceu. Se acontecer dessa obra chegar até o 
Km 7700 que é o 8 ali que é o posto de guarda e liberar agora no final de agosto que a previsão é 
essa pra passar por ali e não tiver uma fiscalização e não tiver, wna delimitação não adianta porque 
já viram o que fizeram lá em cima. Coloca e eles vão lá e destrói tudo e passa e não estão nem aí. 
Desceu wn ônibus pelos Marins. O ônibus enroscou lá na ponte de cimento, travou tudo lá. Com 
muito custo tiraram esse ônibus de lá. Então eles estão muito preocupados com a situação deles lá. 
Nada contra, eles tem que brigar pelos deles lá, mas nós temos que brigar pelos nossos aqui 
também. Nós também temos que brigar pela situação nossa. Agora, vai ficar a estrada à disposição 
deles, eles vão arrumar ou vão ficar criticando o município de Piquete que não está dando condições 
pra descer lá? Até a empresa pode se colocar à disposição pra colocar lá um cascalho pra colocar 
raspas de asfalto, mas, choveu complica. Eu vi Toyota não subir naquele morro daqui pra lá, nesse 

desvio agora aqui, tava muito liso. Então são certas situações gente que a gente tem que tomar \ 
' cuidado. Não entrar no embalo desse povo que tá querendo tomar essas atitudes. Liguei a hora que 1

1

. 

eu tava saindo de casa hoje para vir pra Câmara, mandei uma foto e uma mensagem pro responsável 

da empresa Águas que é o Felipe, que é o Engenheiro responsável. Fizeram uma ligação de esgoto '\ 

1 

na frente da minha casa, na casa da frente faz uma semana não foram lá colocar os bloquetes ainda. 

Tá lá os bloquetes jogados lá em cima empilhados, tá na terra e não foi colocado ainda Cobrei dele, 1 

ele se prontificou em amanhã mandar alguém para resolver esse problema. Vamos aguardar. Eu 
esperei wna semana pra eu cobrar. E aí vou começar a cobrar. Quando as pessoas, eu escutei muito 
disso agora aqui há pouco tempo aí. Aqui que eu digo é na rua. Que nós estávamos preocupados em 
caçar a Prefeita. Que a Prefeita não tinha feito nada de errado, que nós estávamos com interesse. Eu 
não tenho ninguém na Prefeitura, isso eu falo. E não foi porque o Xeroso é amigo meu, que eu fui 
candidato a vice com ele que eu também não vou cobrar. Eu vou cobrar da mesma forma, e to 
cobrando. Agora, pra minha satisfação, as vezes que eu liguei lá eu fui atendido de imediato. E eu 
tenho certeza que talvez tenha acontecido com os demais. E o que a gente pede não é pra nós gente. 

A gente pede é pra população. É a população que nos cobra. Ou é engano meu, só está acontecendo 
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comigo ou também esteja acontecendo com vocês. Diminuiu um pouco a reclamação. Não sei se é 
geral ou é só comigo. Pelo menos o que está chegando pra mim é bem menos do que chegava antes, 
bem menos. A gente tá vendo uma equipe limpando as ruas aí, carpindo essas pedras sextavadas, 
esses paralelepípedos que não é fácil, é dificil, mas estão mostrando pelo menos serviço, o que me 
aparece eu ligo lá, eu ligo direto pra ele, só que a cabeça dele também, eu já falei 'você vai ter que 
ter alguém pra anotar essas coisas senão você não vai dar conta', é muita coisa. A poda de árvore no 
Santa Isabel nós brigamos aqui, meu Deus do céu desde o começo do mandato. Acho que todo 
mundo falou dessas podas das árvores da rua, esqueci o nome, da rua da casa da Jeane Dotta. 
Norival Chrispim de Castro. Foi feito. Tão dificil assim? Só que por outro lado já cobrei também a 
falta de remédio no hospital. Fui informado por ele que eles já estão providenciando porque 
realmente estava complicado a situação lá. Tava desorganizado e agora eles estão tentando 
organizar pra voltar a atender como deve ser atendida a população. Fui também questionado quanto 1 

a retirada dos autoclaves dos postos de saúde. Fui falar com ele, ele falou que esses autoclaves 
foram retirados porque acontecia de danificar algum, os outros postos ficavam, o posto que estava 
com autoclave quebrado ficava sem o material esterilizado, então eles centralizaram dentro do posto 
de saúde no centro ou melhor, no hospital e todo esse material aí ele é esterilizado e seis e meia da 
manhã é encaminhado aos postos e embalado de acordo como tem que ser entregue. Porém, eu 
espero que dê certo, porque eu sou contrário à centralização das coisas. Eu acho que quanto mais a 
gente descentralizar os problemas é melhor, mas, tem que dar um voto de confiança e aguardar pra 
ver o que vai acontecer. Vamos aguardar. Tem umas atitudes que estão sendo tomadas, alguns 
funcionários estão reclamando, então a gente tem que saber o que é realmente, se essa reclamação 
condiz ou não, o que está acontecendo pra gente verificar também e fazer as cobranças. Então a 
gente tem que estar atento, pelo menos eu como Vereador. Meu posicionamento é esse, se tiver 
errado eu vou falar, se tiver certo eu vou aplaudir. Igual eu estou falando. Estou vendo um pouco de 
limpeza, estou vendo as coisas mais organizadas, situações que aconteceram na Festa do Peão que é 
um absurdo, espero que pras próximas festas não aconteça mais, ele sentiu na pele a forma de se 

. fazer a licitação que foi feita, que talvez os Vereadores não acompanharam diretamente, mas eu 

1 

com o Vereador Santana acompanhamos de perto a situação, ao ponto de não ter festa. Foi um 
corre-corre de quinta-feira até segunda-feira. Tava tudo bonito, alegre, vamos beber cerveja, vamos 
divertir, o povo se divertiu, mas tem muita coisa que tá errada e que tem que ser melhorada. 
Melhorado logo. A próxima festa já está logo logo aí. Já vem carnaval, já vai ter festas natalinas, ele 
tem que rever a situação que era aí, não sei se tem contrato pra esse ano ainda ou não porque eu não 
fui indagado por isso, não vou também ficar cobrando um monte de coisa ao mesmo tempo senão 
ele fica louco lá. Mas, aos pouco eu quero saber. Eu vou cobrar. É um direito meu como Vereador. 
Agora eu queria mandar aqui um recado pra Prefeita que está ainda recorrendo, é um direito dela, 
mas até agora continua afastada e quem tá na Prefeitura é o Agnaldo, Xeroso. Ela cansou de falar de 
heranças malditas. Só aqui na minha mão tem duas sentenças condenatórias, só aqui, e tem mais 
uma. Cento e oitenta dias pra solucionar. A sentença saiu dia 07 de maio, seis meses passam no vão 
do dedo. O Ministério Público por deixar correr o prazo sem apresentar defesa. Não sei se os 
senhores estão sabendo, o município foi condenado. Sentença condenatória. O Ministério Público 
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que entrou. A questão, deixa eu confirmar aqui qual que é essa: 'UBS - problemas na área da saúde, 1 
mil reais por dia se não for solucionado o problema. Mil reais por dia. Com efeito, conforme se 1 

verifica da falta documentação juntada foram realizadas vistorias em todas as unidades de saúde do 1 

município e nenhuma delas atende de modo integral ao disposto na RDC 5012002, a qual estabelece 
1 

regulamento técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de 1 

estabelecimentos assistenciais à saúde. A referida norma foi criada para estabelecer condições 
mínimas para prestação de tão relevante serviço, permitindo que a estrutura fornecida pelo estado 
sentido amplo seja segura e adequada à população. Por isso buscam definir as etapas de elaboração 
de projeto, dimensões ambientais, organização funcional, critérios para circulação interna e externa, 
condições de conforto, controle de infecção, relações prediais, segurança contra incêndio. No caso, 

em apreço, porém, verificam-se irregularidades de menor e maior monta como a constatada na UBS 
1 - Centro, que não possui sala para lavagem e descontaminação de material, sendo essa atividade 
realizada dentro das salas de atendimento. Diante do exposto e por tudo mais, que todos os autos 
constam com fundamento no artigo 487, inciso Ido CPC, julgo procedente o pedido e o faço para 
condenar o município de Piquete a providenciar no prazo de 180 dias adequação de todos os 
estabelecimentos de saúde do município ao disposto na Resolução. Em caso de descumprimento, 

fica estabelecida multa diária de mil reais limitada inicialmente a sessenta mil reais'. Essa é a 
questão da saúde. Também tem outra sentença condenatória da questão do fornecimento de água 
pra aqueles moradores da área da IMBEL. Também por falta de defesa. Deixou transcorrer o prazo 

sem ampla defesa. Nesse caso, se eu não me engano não tem multa diária, não tem. Mas, deu 180 
dias para a regularização disso. Ah, mas isso aí já vem lá detrás. Problema dela. Ela assumiu em 
2013. Ela sabia e já devia ter tomado providência. Então se ela tá dizendo que ela recebeu herança 

maldita ela tá devolvendo herança maldita. E outras piores porque a questão da saúde ela tinha que 
ter resolvido. E mais um detalhe. Tem outra sentença condenatória que já deve tá estourando 
também o prazo, que é com questão a biblioteca municipal. Então são 3, que ela não tomou 

I providência nenhuma pra adequar da forma que tem que ser feito. E nós, nós temos que ver postado 

1 
em Facebook que nenhum de nós aqui temos idoneidade do tamanho da senhora Prefeita tem. Com 
todo respeito que eu tenho à pessoa Ana Maria de Gouvêa, posso até não ser melhor que ela porque 
eu não tenho nem 10% do estudo que ela tem, que também não foi ela quem escreveu, foi seus 
defensores, mas, se tem uma coisa que eu tenho é meu nome. E eu tenho mais tempo na política que 
ela e não tenho os problemas que ela tem em apenas seis anos. Muito obrigado senhor Presidente. 
Desculpe, mas eu também não fui Prefeito". Inscrito para falar o Ver. Santana cumprimentou o I 
Presidente, a Sra. Vereadora, demais Vereadores, ouvintes da Rádio Natureza, internautas e o 
público presente. Cumprimentou ainda o ex-vereador João Inácio dos Santos. e a membro do 
Conselho Tutelar, Sra. Jordelina Rodrigues e começou seu pronunciamento dizendo: "Inicialmente 
eu quero me dirigir a Vossa Excelência Ver. Claudinei e dizer que é até difícil suceder Vossa 
Excelência aqui na Tribuna em virtude de suas palavras, do vosso conhecimento e que muito nos 
inspira e tem nos dado um ensinamento muito grande. Eu quero inicialmente me dirigir ao senhor 

\ Prefeito, parabenizá-lo diante da coragem que ele teve em cumprir com o compromisso que ele 

1 assumiu colocando o nome dele à disposição para concorrer ao pleito, como vice-prefeito, em 
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virtude de tudo o que aconteceu no nosso município, ele assumiu no dia 13 de junho. A partir desta / 
data, todos nós pudemos ver as atitudes que o atual Prefeito tem desempenhado na cidade, a forma 1 

com a qual ele tem tratado a população, a maneira dele de lidar com os funcionários é totalmente 
diferente. A ex-prefeita nada tenho contra muito embora ela, diversos documentos que vieram\ 
oriundo do fórum ela me intitulava lá como inimigo político. Não sou inimigo político de ninguém 1 
graças a Deus! Não me coloco nessa situação. Eu pura e simplesmente nunca concordei e jamais 1 

irei concordar com quem quer que seja que queira fazer com que o próximo seja humilhado da 1 

forma que estavam sendo na nossa cidade. Deus me deu a honra de poder estar aqui defendendo o 
povo, aqui eu tenho feito, e lutarei pra exercer esse cargo em benefício da população até o final do 
meu mandato doa a quem doer. Então, Ana Maria de Gouvêa, à senhora faltou somente calçar a 
sandália da humildade, respeito muito, mas o que adianta a senhora ter 3, 4, 5 faculdades que a 
senhora tem, mas a senhora não tem o necessário que é Deus no coração e humildade pra tratar o 
próximo. Então isso fez com que a senhora, com a arrogância da senhora a levasse aonde levou. A 
senhora chegou no ponto que chegou por desacreditar no Poder Legislativo, achar que a senhora é 
soberana, que a senhora era acima da lei. Nenhum de nós somos. E me recordo muito bem das 
vezes que a senhora mandava recadinhos dizendo que a Câmara era fraca, que era pra nós 
estudarmos um pouco mais. Por mais faculdade que a senhora tenha, falta à senhora, senhora Ana 
Maria de Gouvêa, a faculdade do Legislativo que a senhora não tem. De tanto a senhora mandar 
essa Legislatura estudar um pouquinho mais, nós estudamos e chegamos ao veredito que foi a sua 1 

cassação, graças ao bom Deus. A cidade respira ares melhores, o povo está contente. É gratificante 
sair à rua e verificar no olho de cada um. Lógico, tem reclamações, sim. Mas como bem disse aqui 
o nobre Vereador Claudinei, de herança maldita. Está registrado. Eu por diversas vezes disse isso 
aqui, herança maldita que ela vai deixar para os próximos prefeitos. O Prefeito Agnaldo já está 1 

sentindo. Ele já tá percebendo a dificuldade que ele já tá encontrando. Não é por responsabilidade 
da Câmara não. Mas sim por uma herança maldita que ela deixou aí. É fácil a gente olhar pros 
outros e apontar os outros e não reconhecer o próprio erro. Então ela vai dizer que é herança maldita 
do Otacílio? Como foi dito aqui. Ela assumiu em 2013, ela sabia da situação, por que ela se 
candidatou? Nós, em várias reuniões junto ao tribunal senhor Presidente e senhora Secretária, nós 1 

chegamos a ouvir do Presidente do Tribunal de Contas, não foi? Por que você se candidatou, por 
que você quis, ninguém foi pego a laço não. Você deu seu nome para ser avaliado pela população. 
Então se você foi eleito cumpra o seu mandato e procure fazer o mais correto possível, porque 
senão a paulada vem também na sua cabeça e o seu miolo vai ser espatifado. Podem ter a certeza 
disso, o Ministério Público está atento, a Câmara Municipal está vigilante, podem ter certeza disso, 
até porque entre o Executivo e o Legislativo e também vamos incluir o Judiciário são poderes 
independentes, mas graças ao bom Deus em nosso município está havendo agora uma harmonia 
entre os três poderes. Acredito eu que qualquer um dos nobres pares que quiseram procurar o atual 
Prefeito, ele de pronto atende a qualquer um. Ele nos atende, a gente procura por ele, a gente pede 
uma reunião, é na hora. Não tem diz que me diz, não tem conversinha, não tem pressãozinha não. 
Pelo contrário. Ele procura atender o mais rápido possível. E o resultado nós estamos vendo, nós 
estamos sendo prova de tudo isso. Então, meus parabéns ao Prefeito pela festa que ele conseguiu 
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realizar na Festa do Peão, porque a dificuldade que ele encontrou, o Vereador Claudinei foi muito 1 

feliz na fala porque o atual Prefeito por um fio essa festa não foi realizada. Realmente a gente se 
empenhou, a gente buscou apoiá-lo, foi difícil, a gente estava observando muito bem que tinha, 
parecia que tinha algo contrário reinando contra para que tudo desse errado e o nome dele já caísse 
na lama. Porque seria uma decepção se essa festa não fosse realizada. A população cobra, a J 

população tem muitos que não são de acordo, mas é tradicional. Mas Deus abençoou ele e graças a 1 

Deus ela foi realizada com sucesso acima do esperado. Torço para que a próxima seja melhor ainda. , 
Estou à disposição, já conversei com o Prefeito, ele sabe do apoio que nós temos já de Brasília para 
a realização da próxima festa, se Deus quiser, ela será coroada de êxito ainda maior e a população 
tanto de Piquete como os visitantes onde ficarem muito felizes porque a forma e a tradição dessa 
festa ela irá voltar, eu creio muito nisso. Quero dizer à população, aos ouvintes, todo mundo já tem 
o conhecimento porque está sendo passado uma fiação de fibra ótica no nosso município e dentro 1 

em breve a cidade será agraciada com wifi grátis, na Praça da Bandeira e no Paço Municipal em 1 

virtude aí desse cabeamento que tá sendo transpassado em nosso município. Na próxima sessão eu 
estarei apresentando ao Plenário um pedido de abertura de Comissão Especial de Inquérito para 
apurar responsabilidades dessa Águas Piquete para que a gente, para que o Parlamento Municipal se 
aprofunde no estudo sobre o contrato da antiga CAB e vamos analisar a fundo e se houver 
responsabilidade que essa empresa seja punida no rigor da Lei. Porque é inaceitável, é inadmissível 
o que eles fizeram. Já estive reunido aqui, chamei o responsável, fiz contato com ele, já expliquei a 
ele e também ao atual Prefeito, porque não é justo essa empresa, ela ganhar o direito de explorar o 
nosso solo, a nossa água por 30 anos, ela contratar uma empresinha mequetrefe, todos bem sabem 
aquela antiga Fransterra, porque até então a CAB não tinha condições, não tinha funcionários 
capacitados para fazer as ligações dos hidrômetros, então contratou-se essa Fransterra, uma porcaria 
de uma empresa que fez um serviço porco e deixou o nosso município inteiro feito um queijo suíço. 
Toda e qualquer rua do nosso município que a gente caminha, que a gente transita com veículo tem 
buraco. Não tem rua. Não tem um lugar aqui que escapa desse buraco. Então estarei apresentando e 
espero que os pares possam aprovar e que esse parlamento possa fazer esse estudo e chegar ao fim 
com um trabalho bem realizado. Se eles não tem condições então que joguem a toalha. Porque, falei 
isso ao atual Prefeito, eu não vou aceitar ver funcionário da Prefeitura, somente dois no município 
eles são calceteiros. Senão me engano parece que no quadro de funcionários da Prefeitura tem 
somente dois calceteiros que já estão com idade um pouco avançada. Então essa porcaria dessa 
empresa aí que se vire e contrate uma empresa capacitada, idônea para executar esse trabalho. Eu 
falei isso ao Prefeito Agnaldo. Eu vou apresentar ao Plenário porque eu não aceito, eu não acho 
justo eles fazerem o que estão fazendo e agora os dois funcionários apenas da Prefeitura serem 
obrigados a arrumar coisas que uma empresa de quinta categoria veio e fez a meia boca e saiu. 
Tanto prova disso que ali na em frente à Dowo Modas próximo ao supermercado lá tava afundando 
um poste eles foram lá, fizeram o reparo e podem passar lá pra ver a rua o estado que está, é 
lamentável, é brincadeira. E também não poderia deixar de tocar no assunto aqui. É um assunto que 
foi matéria do Fantástico ontem sobre o Instituto Tiradentes. Eu não sei se os colegas assistiram a 
matéria mas, é um fato lamentável que denigre com a imagem da classe política não somente no 
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nosso município, mas de maneira geral a nível nacional. É vergonhoso aquele instituto, se diz 1 

instituto enviar para as Câmaras, enviar para Prefeitos dizendo que são parlamentares, que são 
autoridades atuantes. Não tenho inveja de ninguém quanto a isso não, mas a gente sabe que tem 
pessoas que receberam esse título, receberam entre aspas, porque a gente tem que pagar e se 
vangloriaram disso usando isso aí para beneficio próprio, para auto se promover politicamente. 
Inclusive a globo usou lá um jumento, até o jumento Precioso ele recebeu o título Vereadores, que 
vergonha. Eu me senti envergonhado em assistir isso aí e saber será que o jumento também 
consegue, será que ele consegue sair a Presidente da República e ganhar por causa desse título? 
Porque é brincadeira, é brincadeira. Nada contra quem recebeu esse título a nível de Prefeito, de 
Vereadores, Deputados. Em aparte o Vereador Claudinei disse: "Eu recebi de novo, terceiro lugar". 
Vereador Santana: "Vossa Excelência também Vereador? Ao que o Vereador Claudinei respondeu: 
"É de novo". Continuando seu pronunciamento o Vereador Santana disse: mas o senhor recebeu ou 
vai pagar também a medalha? Vereador Claudinei: "Não, eu tenho uma medalha já, acho que 
2003/2004, claro que não. Eu fui lá. Eu fui participar, eu tava lá em São Paulo, aí eu fui no evento 
lá. Cheguei lá entrei lá, falei: eu tinha uma medalha pra receber. Pois não qual é o nome do senhor? 
Dei o nome pra ele, fui lá pra frente receber a medalha e trouxe embora. Tá lá em casa". 
Continuando sua fala o Vereador Santana disse: "Então senhores vejam bem, o negócio chega a ser 
até cômico mas, a realidade, eu acho que nós estamos aqui como representantes do povo. A gente 
deve obrigação porque nós somos empregados do povo. Nós temos obrigações para com a 
população porque é inadmissível, hoje eu vi uma reportagem do Prefeito da região o qual apareceu 
no portal da transparência da Prefeitura dele um empenho pra participar desse congresso, é 
brincadeira. Então denota-se que esse pessoal se aproveita da situação e os políticos que se 1 

beneficiam dessa situação aí estão nadando com o dinheiro do povo, um gasto supérfluo. Então 1 

peço aos pares que tenhamos um pouquinho mais de atenção nas atitudes. Não adianta a gente 1 

querer se autopromover em cima de uma coisa que não traz benefício nenhum, pura e simplesmente 1 

acaba esfolando a população e fazendo com que o povo seja um pouco mais judiado e calejado. Já 
basta como tá o País. Então o meu muito obrigado". Em aparte o Vereador Claudinei disse: "É uma 
situação delicadíssima. Todo ano as Câmaras recebem, Prefeituras, houve essa pesquisa via 
telefone, esse ano o mais atuante é o Vereador Rominho que recebeu". Vereador Rominho disse: 
"Eu não paguei não". Vereador Claudinei continuou sua fala dizendo: Vereador Junhô segundo 
lugar eu em terceiro. Então é um congresso. É um congresso que vai ter. O que a gente tem que 
entender é que se a gente se achar no direito de ir lá receber essa medalha, tira o dinheiro do bolso 
vai lá paga e participa do Congresso e recebe a medalha. O problema é que na sua maioria das vezes 
se utiliza o dinheiro público pra pagar o Congresso. Porque é um congresso. Só que o que acontece, 
eu não acompanhei a matéria que ontem eu acabei não assistindo o Fantástico, mas é uma 
articulação feita que antigamente não tinha congresso. Antigamente era só uma reunião lá que ia lá 
participava o dia inteiro, recebia a medalha e vinha embora. Hoje eles já criaram esse congresso pra 
tentar justificar o pagamento. Que na verdade você não está pagando a honraria, você está pagando 

\ a participação no congresso. Só que o Ministério Público, o Tribunal de Contas já tá de olho em 
'cima disso por causa das situações. E também os demais congressos que existem por aí já estão na 
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linha de olho do Ministério Público, do Portal Transparência e tudo para verificar qual a real 1 

necessidade desses congressos. Então infelizmente na política não é hoje, não foi ontem, se espera 
de tudo. O que cabe a nós é termos consciência no que a gente deve e o que a gente não deve fazer. 
Então a gente tem de ter a cabecinha tranquila, bota no travesseiro, deitar e dormir e depois não se 
arrepender porque as coisas que parecem muito fácil nos custa muito caro depois. E não custa num 
cargo político, nos custa no dia-a-dia com seus familiares, com seus filhos e com seu nome que tem 

1 que ser zelado. Muito obrigado senhor Presidente". O Vereador Santana solicitou ao Senhor 
Presidente para que pudesse concluir sua fala em virtude do aparte do Vereador Claudinei e disse: 
"Eu só quero me dirigir a Vossa Excelência que eu não sabia que os senhores recebiam essas 
correspondências, nada contra viu, pelo amor de Deus, mas que sirva de exemplo não somente para 
essa Câmara mas, pras próximas que virão daqui pra frente, pra que prestem um pouquinho mais de 
atenção para que não sejamos aí alvos de investigações e não acabe fazendo com que nós, da nossa 
cidade apareça em escândalos. Porque eu como político, eu confesso a todos que é lamentável. Se 1 

eu ver o nome do meu município envolvido em escândalo dessa natureza, na qual o dinheiro 
público está sendo gasto de forma irregular eu teria vergonha. Então espero que todos nós tenhamos 
um pouquinho de consciência e sejamos inteligentes e não nos deixemos levar com uma situação 
que venha causar um mal maior a todos nós. Meu muito obrigado". Inscrito para falar o Vereador 
Rômulo cumprimentou a Presidência, demais Vereadores, público presente, intemautas, ouvinte e 
iniciou seu pronunciamento dizendo: "Hoje a minha fala na Tribuna vai ser rápida. Quero aqui fazer j 

um agradecimento ao Deputado Federal Orlando Silva. Esse mês eu fiz uma postagem no Facebook 1 

sobre uma emenda que foi destinada pra Piquete no valor de 500 mil reais, é um valor destinado 
pela FUNASA e que será utilizado na área de saneamento básico. Então como foi dito a gente tem 
alguns problemas na cidade em relação ao Bairro Benfica, o Bairro da Aldeia, que eles estão com 
problema com a empresa que hoje presta serviço na cidade, de água. Eu pedi ao Prefeito, a 
Prefeitura que fizesse um projeto, eles tinham prazo até primeiro de agosto pra mandar pra Brasília, 

1 

pedindo a ele que fizesse um projeto relacionado a um poço artesiano que seja implantado esse poço 

1 

no Bairro da Aldeia e no Bairro do Benfica pra poder atender aí a necessidade dos bairros. Também 1 

quero agradecer ao Deputado Federal Junji Abe que esteve na cidade junto ao Vereador Christian, e 

1 

o Presidente Santana, ele destinou pra Piquete uma verba no valor de 250 mil, também dinheiro 
relacionado ao fundo da FUNASA, que também vai para a área de saneamento básico que é na parte 

1 de esgoto. Então é um valor de 250 mil que será bem utilizado em nossa cidade. Hoje eu fiz uma 
moção que vai ser lida aqui na Câmara, fiz a moção pro munícipe Dedé que ficou em segundo 
colocado no Expo Terra, montaria em touros e espero que todos os pares votem e assinem junto 
essa moção ao munícipe que foi destaque em nosso rodeio. Também dia 28 de julho agora, semana 
retrasada, fiz o segundo festival de pipa lá no Bairro Josefina, tivemos a presença em massa dos 
jovens da nossa cidade, gente de fora também, de Cruzeiro, Lorena, onde eu pude premiar a 
modalidade maior pipa, menor pipa e a pipa mais criativa. Isso aí é mais uma atração pra poder dar 
uma diversão aos nossos jovens aqui em Piquete. Também quero agradecer o Bairro Alto da Bela 
Vista, pela recepção. Semana passada foi organizada a festa julina do Bairro, pude comparecer lá a / 
convite dos moradores, pude ajudar eles a desenvolver essa festa e fica aqui mais um agradecimento 
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a todos os organizadores e participantes que teve nessa festa julina. Por hoje é só Presidente, uma 
boa noite a todos". Inscrito para falar o Vereador Heloizio cumprimento a Presidência, demais 
Vereadores, Vereadora Malu, intemautas, ouvinte da Rádio Natureza, o público presente e iniciou 
suas palavras dizendo: "Primeiramente eu quero iniciar as minhas palavras falando do nosso atual I 
Prefeito que tá governando a nossa cidade, a nossa Prefeitura. Hoje eu me coloco falando que sobre 
a atenção que a gente tem lá hoje, pelo atendimento, tá muito diferente de antes. O cara atende a 
gente com facilidade, com gosto, não escuta aqueles nãos que a gente escutava antigamente. 
Antigamente tudo não podia. Hoje graças a Deus ele tá com rumo. E como ele fala pra gente, a 
esperança é grande de trabalhar pro nosso município. Eu já tive umas quatro ou cinco reuniões com 1 

ele e contando umas histórias do passado que até hoje não foi feito. E levei pra ele até fui eu e o 
Doni uma coisa desde 2014 que to lutando e faço o meu 'colocamento' que é errado da forma que 
existe lá na Tabuleta aquela Rua Projetada, que há quatro anos o povo pagando iluminação pública 
sem ter um bico de luz na rua. E eu com o Doni já tinha ido na promotoria pra ajudar aquela 1 

iluminação pública lá. Aí chegamos, contamos a história pra ele. Olha bem pra vocês verem como 
muda a boa vontade do político, aquele que quer trabalhar e enxerga aquilo que está errado. Eu até 
fiz o orçamento de uma pessoa pra ele nesses quatro anos pagando oito reais e não sei quantos, deu 
mais de quinhentos reais cada um. Juntando quinze lá dava uma dívida de quase 15 mil reais. E 
sempre volto a dizer se você não paga a sua conta de luz eles vão e corta. Então as pessoas humildes 
são obrigadas a pagar a iluminação sem ter claridade em sua rua? E o que ele disse pra nós que nós 
voltamos muito contentes e vamos convidar ele pra ir lá na rua, chamar a população e até ele disse, 
não sei se vai dar tempo que nesses 30 dias, nós vamos colocar a iluminação pública lá, e não 
precisa de promotoria, não precisa de briga, não precisa de nada. Agora por que que acontece isso? 
Mudou de govemança meus amigos. E quando muda de govemança pra melhor, melhor pra nossa 
sociedade, melhor pra nossa cidade fica. Porque sempre digo, antes das eleições tudo eu faço, 
depois existe aquilo, eu não posso porque a lei não permite. Muita coisa sim, mas muita coisa você 
tem que fazer meio quieto pra você servir o cidadão, servir aquilo que a cidade precisa. Que sempre 
digo se o político trabalhar muito corretamente ele não faz nada no mandato dele. Muitas coisas que 
eu precisei da Prefeita pra ajudar 'eu', no meu bairro, no outro lugar que seria os trabalhos, eu não 
consegui com ela, mas fiz do meu bolso. E todo o ano eu tive a minha obrigação de convidar, uma 
vez foi ela, a secretaria da agricultura, que essa secretaria faz muita parte da roça, os agricultores. E 
chegavam lá todas as famílias que nos recebiam ficavam contentes. 'Nossa vai acontecer' e não 
aconteceu até hoje. Eu levei a nossa Prefeita numa estrada pra baixo da igreja, eu levei na ponte. 
Depois de um tempo aquela pessoa, convidei e viemos na Prefeitura cobrar ela daquilo. Meu amigo 

1 

nunca foi acontecido um nada para aquela família. Esse ano eu paguei uma máquina pra arrumar a 
estrada da pessoa. Ano passado eu paguei conserva pra ajudar. Agora como que uma Prefeita vai no 
meu bairro e fala tudo eu não tava assistindo ao comício dela. Mas outras pessoas me falam o que 
ela dizia. Cadê o nosso Piquete pra todos? Eu vinha no sábado e observava umas quatro fazendas 
sendo muito bem atendidas pela Prefeita. Mas o resto, ninguém. E todo ano aquelas mesmas quatro. 
Um dia eu passei tirei foto. E não podia chamar essas máquinas pra trabalhar nessas áreas. Agora 

1 foi o que eu disse do Xeroso. Conversamos com ele. Falei: 'O Xeroso, só tem um patroleiro na 
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Prefeitura e esse patroleiro precisa trabalhar de segunda a sexta pra conseguir manter o serviço do 
município inteiro. O que via na gestão passada eles trabalhavam cinco dias pra Prefeita indo pra São 
Paulo viajar e um dia na máquina'. Eu fiz um pedido pra trabalhar na Fazenda do Geraldo Ferreira, 
a estrada dava uns 3 quilômetros. Aqui não tem nenhum vereador que participou da eleição com a 
Teca, ela não fez nenhum. Mas tinha um tal de Geraldão que fez a política junto com ela. Eu fiz 
esse pedido até em cima, a máquina foi lá e trabalhou até na entrada da Fazenda dele pra o povo tá 
com buraco do mesmo jeito até hoje. Isso é cruel. E o que que eu sentia, se eu fizesse requerimento 
pra vamos fazer lá na Tabuleta, ela mandava a máquina lá pros Marins. E eu escutei de funcionário 
da Prefeitura que não era pra atender pedido meu. Mas tão mal informada ela que não tava 
atendendo o meu pedido, não estava atendendo o pedido daquelas pessoas, daquela população que 

pedia pra mim. Tem muitas coisas que ela disse no comício dos Marins que mais da metade até hoje 
está sem fazer. Ela prometeu deixar um carro da saúde disponível pra nossa população de mais de 1 

200 pessoas do Bairro dos Marins, nunca ficou. Em aparte do Vereador Santana disse; 1 

"Aproveitando aí as palavras de Vossa Excelência só colocar pro senhor o seguinte: o que faltou de 
humildade pra essa Prefeita o atual Prefeito tem de sobra. Porque graças a Deus ele tá atendendo, 
ele tá dando conta do recado e ele obterá o sucesso que o povo tanto espera dele. Obrigado". 
Continuando seu pronunciamento, o Vereador Heloizio disse: A Malu entrou com um pedido aí. Em 
aparte o Vereador Claudinei disse: "Só vou atrapalhar o senhor só um minutinho porque, então são 
essas coisas que são colocadas aqui que nos deixa felizes. Eu por exemplo fico muito feliz de ouvir 
de Vossa Excelência que existem ruas do município que não tem iluminação pública. Sabe por que 
que eu fico feliz? Porque esse projeto quando entrou nessa casa a CIP - contribuição de iluminação 
pública, entrou nessa casa e foi aprovado, esse Vereador aqui embora tenha sido voto vencido, fez 
uma emenda no projeto que dizia o seguinte: 'as ruas onde não havia iluminação pública não seria 
cobrada do munícipe'. Mas fui voto vencido na época. E tive que engolir seco. E desde lá eu estou 
vendo a dificuldade dessas pessoas que não tem iluminação pública na rua e tem que, e toda vez eu 
lembro da justificativa que me deram. E eu tenho que engolir ela. Que eles diziam o seguinte: que 

1 ele não tem iluminação pública na rua da casa dele mas ele utiliza a iluminação pública da cidade .. 
Se, naquela época os Vereadores realmente estivessem interessados no que o munícipe tava 1 

precisando, tinham aprovado essa emenda que não ia fazer falta nenhuma para o município e que ·1 

brigasse depois quanto a questão de inconstitucionalida~e, era outra situação. Que eu entendo que 
não ia ser inconstitucional. Na época eu entendi assim. E uma situação. Então eu fui voto vencido. 
Mas naquela época quando eu aqui estava como Vereador, eu já pensava nessa situação. Mas torço 
pra que seja resolvido e que todas as ruas do nosso município que não possuem iluminação pública, 
porque é justo que tenha essa iluminação. Muito obrigado e desculpe atrapalhar Vossa Excelência". 
Dando continuidade às suas palavras o Vereador Heloizio disse: "E é o que você disse aí. Ela me 
disse uma vez que lá essas pessoas pagavam iluminação pública aqui da praça. Eu nunca vi uma 
história dessa. Você já viu? Você tem que pagar iluminação pública da sua rua. E quero dizer 
também gente que aquele dia que teve aquela reunião do DNIT aqui sobre a BR que eu pedi que 
não queria o trânsito do caminhão, eu to vendo que está destruindo toda a nossa estrada. Aqueles 

1 calçamentos pra cima da igreja que são de bloquetes tá quebrando tudo no meio os bloquetes. E o 
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que que aconteceu? Eu falei pro Xeroso, colocou um portal lá no alto e eu ainda brinquei com ele a 1 

tarde. Eu falei: 'Xeroso amanhã cedo não tem mais'. E foi verdade aquilo que eu falei. Mas eu dei 1 

uma sugestão pra ele a semana passada e não tem como ninguém arrancar. E o que eu falo pra 
vocês. Tá sofrido? Tá. Tá passando por lá e tá acabando com tudo. E o que vai acontecer no final da 
nossa história que eu passei pro meu bairro inteiro. Mas tem uma pessoa de caminhão, uma, 

\ preocupo com ela sim sabe, mas eu queria defender a área de lá que não viesse pra cá. Eles que se 
arrumem por eles lá e nós cuidar do nosso município aqui. O que vai acontecer? Depois que 
arrumar essa estrada todo mundo vai passar na estrada boa. Nós vamos ficar com a estrada acabada 
lá. E eu digo. Não está tendo mais jeito de vencer os caminhões, pode falar o que for que não 
respeitam. Já vi falar palavras lá ridículas a respeito disso, que se fazer de novo quebra de novo, que 

se ficar na frente passa por cima, então eu não sei o que fazer. Porque digo nossa área é uma área 1 

turística que em que chegar lá no alto. Aquela hora eu não sei quem que falou aqui da Toyota puxar 
um caminhãozinho. Então, teve coisa pior. Teve um trator traçado meu amigo, puxando um 
caminhão. E o que o trator faz numa estrada meia ruim? Ele vai acabar com tudo. Malu fez uma 
indicação sobre o bicicletário. Há muito tempo também to lutando. E falei pro Xeroso isso aí. Um 
dia no supermercado ele ainda falou pra mim: 'eu vou fazer isso aí'. E gostei do seu pedido, tomara 
que ele realize o sonho dessas pessoas que trabalham em Guará, trabalham em Lorena, trabalham 
pra outro lado pra deixar sua bicicleta segura lá. Porque eu fiz também, depois cheguei lá pra 
'coisá' a Simone falou a Malu já fez, eu retirei. Em aparte a Vereadora Malu disse: "Eu fui 
procurada por um munícipe que precisa muito desse bicicletário, porque ele vai de bicicleta da casa 
dele até a rodoviária e eu tinha explicado pra ele a questão da sua luta em relação a isso. E eu fiz 
porque eu não tive contato com você. Porque na verdade eu iria falar pra você refazer o pedido pois 
você já vem pedindo isso há muito tempo. Mas como eu não tive contato com você eu acabei 
fazendo. Mas o beneficio é da população isso é que importa. E se Deus quiser vai dar tudo certo. E 
vai acontecer porque eu já havia falado também com o Xeroso e ele havia dito que iria fazer sim". 
Usando da palavra o Vereador Claudinei disse: "Será que vai ter dinheiro pra fazer o bicicletário?" 

1 

1 

Continuando seu pronunciamento o Vereador Heloizio disse: "Eu vou emprestar pra ele. Eu tinha 
feito também não sei se foi duas indicações e dois requerimentos uma pra Prefeita e uma para a 

1 

ABC transportes. E a Teca me deu uma boa informação que ia colocar e hoje tá foi lido aqui vou 
mandar uma pro Xeroso, vou lutar, porque lá nos Marins eu acho que uns 30% da população não 
tem carro, sempre nós que temos carro que carregamos com carona. Isso aí vai ser uma boa coisa. 
Uma Van buscar o povo lá as nove horas e sair as quatro horas, pois muita gente precisa e vai 1

1 facilitar bastante. Por hoje é só muito obrigado e boa noite a todos". Usando da palavra o Vereador 
1 

Santana disse: "Vereador Claudinei, respondendo à indagação de Vossa Excelência, eu acredito que 1 
tenha dinheiro sim porque o atual Prefeito não comprou a J. Armando não". Em seguida o Senhor 
Presidente consultou os Vereadores sobre a possibilidade de continuar a sessão sem intervalo. 
Como todos concordassem, o Senhor Presidente solicitou a Senhora Secretária que fizesse a leitura 

\da ordem do dia a saber: 1) Projeto de Lei Ordinária nº 04/18, de autoria do Executivo Municipal, 
\ dispondo sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2019 e dá outras 
j providências". Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi 
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colocada em primeira votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 2) Projeto de Lei 
Ordinária nº 05/18, de autoria do Executivo Municipal, dispondo sobre autorização para 
recebimento pelo Município de doação de imóvel situado à Praça Quinze de Junho, nº 140, com o 
patronímico "Antonio João", realizado pelo Governo do Estado de São Paulo. Como não houvesse 
quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e 
aprovada pelo Plenário por unanimidade. Usando da palavra o Vereador Doni justificou seu voto 
dizendo: "Senhor Presidente, senhores Vereadores, em primeiro lugar eu quero pedir desculpas aos 
senhores Vereadores que foram ao púlpito, que eu tive que me ausentar, porque eu precisei, não 
entendi muito bem o Projeto de Lei Ordinária nº 05, aí eu tive que dar uns telefonemas pra poder 
me ater a isso. Lembro a todos que na época do Carlinhos Sessão a educação no nosso município 
passou a ser municipalizada. E como todos sabem, o FUNDEB é que garante a Educação nos 
municípios. Em 2020 o FUNDEB vai se extinguir e caberá ao município se adequar e garantir a 
educação do município. Eu ouvi há uns 30 dias atrás que as cidades que não possuem prédios 
públicos, escolas em nome do Estado de ensino fundamental não poderiam devolver o ensino para o 
Estado. Então desde hoje quando eu fiquei sabendo desse projeto de lei ordinária já comecei a 
correr atrás de alguns amigos aí pra poder me inteirar sobre isso. E já descobri que isso não é 
verdade. Então amanhã provavelmente quando eu chegar na minha escola vão perguntar porque que 
eu fui a favor desse projeto. Esse projeto não traz malefício nenhum para o município e muito I 
menos pra educação do município. Se o município em 2020 não conseguir arcar com os custos da 
educação ele poderá devolver para o Estado desde que ele entre na Justiça. E o Estado também não 
poderá alegar que ele não tem prédio público. Aí cabe ao município devolver os prédios que o 
governo recebeu. Isso, aí vai ter um probleminha depois, se o governo quiser receber novamente, 
ok? Obrigado Senhor Presidente". O Senhor Presidente agradeceu a justificativa de voto e deu 1 

continuidade aos trabalhos. 3) Projeto de Lei Ordinária nº 06/18, de 20/06/2018, de autoria do 
Executivo Municipal, que autoriza concessão de uso de bem público, área de 3m2 (três metros 
quadrados), localizada no morro do Fausto, neste município, para instalação de um posto 

'I retransmissor de Sinal Digital HD da RecordTV, e dá outras providências. Como não houvesse 
quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e 

1 aprovada pelo Plenário por unanimidade. 4) Projeto de Lei Ordinária CM nº 04/18, de autoria do 
Ver. Rominho, dispondo sobre o ingresso de gestantes em veículo de transporte coletivo no 
Município, cria o passe gestante 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. Usando da palavra o Vereador Claudinei justificou seu voto dizendo: "Senhor 
Presidente, senhores Vereadores, senhora Vereadora, talvez ninguém entendeu nada, mas eu vou 
explicar. Eu não sou contra o projeto, por isso que votei favorável ao projeto. Eu fui contra ao 
regime de urgência que eu continuo entendo que seria melhor aguardar o trâmite normal do projeto 
e ter pedido regime de urgência não especial que aí no caso foi regime de urgência especial, por isso 

1 que eu votei favorável agora ao projeto. Eu não sou contra. Espero que realmente o entendimento 
\ do jurídico do Executivo seja em sancionar essa lei. Se não for sancionada e voltar com veto aqui, aí 
cabe aos Vereadores decidirem se mantém ou derrubam o veto se caso vier. Não sei o que vai vir. 
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Eu ainda continuo entendendo que é a mesma situação do outro projeto que está com uma ação de 
inconstitucionalidade. Aí eu não sei se o jurídico da Prefeitura embora tenha sido outro que tenha 
feito essa ação de inconstitucionalidade não vá entendendo dessa forma que é o mesmo caso, não vá 
sancionar uma lei que possa ser usada de forma a prejudicar o Legislativo ou até mesmo o 
Executivo uma vez que existe uma ação de inconstitucionalidade com outra situação. Eu posso estar 
totalmente enganado, mas entendo que é quase a mesma situação. Mas votei favorável, porque não 
seria ao contrário de forma alguma. Qualquer beneficio que se traga pra qualquer munícipe seja ele 
mulher ou homem, idoso, criança, meia idade, jovem, eu vou ser favorável. Porém, continuo com 
meu posicionamento que não acredito que seria um caso de ser feito em regime de urgência da 
forma foi feito. Muito obrigado Senhor Presidente". 5) Moção de Pesar nº 27/18, de autoria da 
Vereadora Malu e Ver. Claudinei, pelo falecimento da Sra. Liliane Cristina Daniel Félix, esposa do 
Sr. Paulo Evaldo Félix. Usando da palavra o Senhor Presidente disse: "Eu antes de coloca em 
discussão, eu quero me dirigir aos nobres pares, em especial à Vereadora Malu, bem como ao 
Vereador Claudinei, e agradecer pela Moção de Pesar a qual Vossas Excelências redigiram, eu não 
fiz em virtude da situação lá da minha sobrinha, nós fomos pegos de surpresa e tenha a certeza que 
está fazendo uma falta imensa e tá dificil pra gente contornar a situação. Os senhores, eu sei que não 
ninguém tem nada haver com isso, mas ela deixou duas crianças quem é pai e mãe sabe muito bem 
a falta que faz e tá dificil, mas Deus vai dar força, mas meus agradecimentos. Como não houvesse 
quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e 
aprovada pelo Plenário por unanimidade. O Presidente disse que os pares que quisessem assinar a 
propositura junto estava à disposição. 6) Moção de Pesar nº 28/18, de autoria do Ver. Santana e Ver. 
Claudinei, pelo falecimento do Sr. Paulo dos Santos, pai do ex-vereador Carlos Manoel Ávila 
Santos. Usando da palavra o Senhor Presidente disse: "Da mesma forma essa Moção, na qual eu, 
Vereador Claudinei e minha esposa Edvani estivemos presentes, pudemos acompanhar o 
falecimento do genitor do ex-primeiro secretário da Casa o Vereador Carlos, Carlos Ávila, que 
também está sofrendo barbaridade com a perda do pai. Então está à disposição dos pares que 
quiserem assinar. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma 
foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 7) Moção nº 29/18, de 
autoria do Ver. Rômulo, para que fosse oficiado ao Sr. André Luiz Sousa da Mota, apresentando
lhe Moção de Aplausos deste Legislativo pela conquista do segundo lugar no Rodeio realizado na 
Expo Terra Piquete, montaria em touros. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida 
propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 
Usando da palavra o Senhor Presidente disse: "Eu peço um minutinho de atenção dos pares pra que 
não esqueçam, por favor, viu Vereadores, em virtude aí da sessão do dia do militar, que a gente irá 
realizar no final do mês, eu vou marcar a data junto à Secretaria, mas eu peço aos pares que até o 
dia 13, semana que vem, próxima segunda-feira, que apresentem nome dos seus homenageados 
junto à Secretaria da Casa para que seja tomadas todas as providências cabíveis com relação aos 
homenageados. Por gentileza então, volto a frisar, até o dia 13. Passar o nome aí dos homenageados 
por favor. 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 

17 



. ' 
•. 

CÂMARA MUNICIPAL DE PIQUETE 

Ata da 11 ª Sessão ORDINÁRIA Realizada em 06/08/2018 

sessão e para constar foi lavrada a presente ata que, depois de lida e discutida for julgada conforme, 1 

será aprovada e assinada pelos Senhores Vereadores. Piquete, 06 de agosto de 2018. Centésimo 
nonagésimo quinto (195º) ano da Independência, centésimo vigésimo oitavo (128º) ano da 
República e centésimo vigésimo sétimo (127º) ano da Emancipação Político-Administrativa de 
Piquete.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. -. -.-. -.. -. -. - -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. 

VERMÁRI CEL, DESANTANA(SANTANA) 

~V·'!~\. 
VER RÔMULO KAZ~ LUSZCZYNSKI (ROMINHO) 

VER MARIAL~ NETA RIBEIRO (MALU) 

VER. CLAUD . fE,MORAES 
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VER JOAQUIM ALVES DA SILVA JUNIOR (JUNHO) 

VER JOSÉ 
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