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. ATA DA DÉCIMA SÉTIMA (17ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO (!º) ANO. 
LEGISLATIVO DA DÉCIMA SÉTIMA (17ª) LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

· PIQUETE. Aos quatro (04) dias do mês de setembro do ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus ; 
Cristo, de dois mil e dezessete (2017), as dezenove (19) horas, realizou-se a sessão acima 
anunciada. Constatando pelo livro de presenças a existência de ''quorum" regimental, com a. 
presença de todos os Senhores Vereadores, o Senhor Ver. Mário Celso de Santana, DO. Presidente 
da Càmara Municipal de Piquete, invocando a proteção de Deus para todos os presentes, declarou 
aberta a sessão. Em seguida, o Presidente colocou em única discussão a ata da 16ª sessão ordinária e · 
como não houvesse quem desejasse apresentar emendas à referida ata, a mesma foi colocada em 
única votação, aprovada por unanimidade e assinada pelos Senhores Edis. Em seguida, o Sr. 
Presidente solicitou a Ver". Maria Luiza Moreira Neta Ribeiro, lª Secretária, que fizesse a leitura' 
dos documentos constantes do Expediente, os quais foram os seguintes: 1) Os Oficios GAB nºs 
347/17, 348/17, 349/17, 350/17, 351/17, 352/17, 353/17, 354/17, 356/17 e 371/17, todos de autoria 
da Prefeita Municipal de Piquete, respondendo ao contido nas proposituras de diversos Vereadores 
daquela Legislatura (Arquivar); 2) Of. GAB nº 357/17, datado de 23/08/17, da Prefeita Municipal 
de Piquete, solicitando as dependências da Càmara para a realização de Audiência Pública no dia 
12/09/2017, terça-feira, às l 8h30min, para serem tratados assuntos relativos ao Projeto de Lei . 
Ordinária que dispões sobre o Plano Plurianual do Município-período 2018 a 2021 (Arquivar); 3) ;, 
Of. GAB nº 364/17, datado de 29/08/17, da Prefeita Municipal de Piquete, tratando sobre o contido 
no Oficio nº 355/17, que dispõe sobre a sanção do Projeto de Lei Ordinária CM nº 03/17, de autoria. 
do Ver. Christian Uchoa Pietro, aprovado em sessão ordinária da Càmara, realizada no dia 07/08/17 
e fazendo algumas considerações a respeito do assunto (Arquivar); 4) Of. GAB nº 367117, datado dei 
29/08117, da Prefeita Municipal de Piquete, autorizando o funcionário Adeildo Thomé Corrêa
Pregoeiro da Prefeitura atenda ao pedido desse Legislativo, ficando, entretanto, agendada para o dia 
11/09/17 a realização do referido Pregão (Arquivar); 5) Of. GAB nº 376117, datado de 31/08/17, da· 

. Prefeita Municipal de Piquete, encaminhando o Projeto de Lei Ordinária nº 06/2017, de 31/08117, 
que regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do artigo 5° da Constituição Federal, 
conforme as normas gerais emanadas da Lei Federal nº 12.5527, de 18/11/2011 (A Comissão de 
Justiça e Redação) 6) Oficio nº 13117, datado de 30/08/17, do Secretário Municipal de Saúde, 
respondendo ao contido no Oficio nº 373/17 desta Casa de Leis (Arquivar); 7) Oficio s/nº, datado de 
17/08/2017, da Ora. Luciene Belan Ferreira Allemand, DO. Juíza do Foro de Piquete, solicitando a 
cessão das dependências da Câmara, no dia 19/10/2017, a partir das 8:30 horas, e quantos mais 

• forem necessários, para que , na existência de processos preparados possa ser realizada a sessão 
periódica do Júri (Atender/Arquivar); 8) Parecer nº 32117, datado de 04/09/2017, da Comissão de 

•Justiça e Redação e Parecer nº 08/17, datado de 04/09/2017, da Comissão de Finanças, Orçamento e 
Fiscalização, favorável pela aprovação do Projeto de Resolução nº 08/2017, datado de 18/08/2017, 
de autoria da Mesa da Càmara Municipal de Piquete, que dispõe sobre a fixação de diária e 
pagamento de despesas de hotel para os servidores do Poder Legislativo, conforme especifica (Para 
a Ordem do Dia); 9) Indicação nº 108117, datado de 1°/09/17, do Ver. Rodrigo e subscrito pelo Ver. 
Rõmulo, para que seja oficiado a Prefeita Municipal de Piquete, indicando a necessidade de ser 
criado o Conselho Municipal de Turismo - COMTUR e o Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR 
(A consideração da Senhora Prefeita); 10) Requerimento nº 108/17, datado de 28/08/17, do Ver. !. 

Claudinei, para que seja oficiado ao Deputado Federal Márcio Alvino, pedindo-lhe a gentileza de 
inter.vir visando a possibilidade de que seja incluído no Projeto a construção de uma passarela para ' 
melhor atender nossos munícipes residentes no bairro Santa Isabel que precisam atravessar a BR 
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, 459 e minimizar os riscos que aqueles munícipes correm ao fazer a referida travessia (Para a Ordem . 
do Dia); 11) Requerimento nº 109/17, datado de 22/08/17, do Ver. Claudinei, para que seja oficiado• 
a Prefeita Municipal de Piquete, pedindo-lhe que informe a este Vereador quais os valores , 
recebidos mensalmente referentes à cobrança de taxa de embarque no Terminal Rodoviàrio '"Silvio . 
Alves Junqueira" bem como o valor dos aluguéis de cada boxe existente no local (Para a Ordem do' 
Dia); 12) Requerimento nº 110/17, datado de 22/08/17, do Ver. Claudinei, para que seja oficiado ao: 
Secretário Municipal de Saúde, pedindo-lhe que informe a este Vereador se existe a possibilidade' 

, da escala da Pediatra passar de 12 para 24 horas, tendo em vista a grande quantidade de crianças ' 
existentes em nossa cidade (Para a Ordem do Dia); 13) Requerimento nº 111117, datado de 
1º/09/17, do Ver. Heloizio, para que seja oficiado a Prefeita Municipal de Piquete, pedindo-lhe que 
informe a este Vereador sobre a possibilidade de consertar o bueiro localizado na curva da rotatória, 
próximo ao Elefante Branco (Para a Ordem do Dia); 14) Requerimento nº 112/17, datado de 
lº/09/17, do Ver. Heloizio, para que seja oficiado a Prefeita Municipal de Piquete, pedindo-lhe que· 
informe a este Vereador sobre a possibilidade de serem consertados os buracos existentes na estrada 
dos Marins, antes que os mesmos virem crateras (Para a Ordem do Dia); 15) Moção nº 71117, de 
1º/09/17, do Ver. Claudinei, para que seja oficiado ao Sr. Prof João Kennedy, bem como a Diretora 
da E.E. Prof' Leonor Guimarães, Prof' Agueda de Almeida Campos, apresentando-lhes Moção de 
Aplausos deste Legislativo, pela realização do Projeto Descobrindo as Profissões, onde os alunos do ' 
3º ano do ensino médio recebem orientação a respeito das profissões através de bate papo com 

: vários profissionais voluntários (Para a Ordem do Dia); A seguir, o Sr. Presidente franqueou a 
palavra de conformidade com as normas regimentais. Inscrito para falar, o Ver. Rodrigo 
cumprimentou os presentes, os internautas e os ouvintes da Rádio Natureza FM e fez o seguinte . 

· pronunciamento: "Primeiramente quero parabenizar esta Casa de Leis pela brilhante realização da 
· Sessão Solene comemorativa ao Dia do Militar. Quero registrar aqui as minhas palavras de 
congratulação pelo evento e também agradecer a indicação da Câmara, da Presidência da Câmara, 
Ver. Santana, uma vez que o Ver. Claudinei estava impossibilitado de participar daquele evento por , 
problemas de saúde de sua esposa, me indicou para que eu fizesse a leitura da biografia de seu 
homenageado e também a entrega da referida homenagem. Então, eu quero agradecer mais uma ; 
vez, pois já fiz no dia os meus agradecimentos em público e hoje quero que fique registrado em ata ' . . 

meus agradecimentos pela indicação da Casa e pelo autor da propositura Ver. Claudinei ter também 
concordado que eu fizesse a entrega do cartão de prata, da homenagem ao seu homenageado. Eu 
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aproveito a oportunidade para estimar melhoras a esposa do Ver. Claudinei. Neste momento, nesta : 
sessão e juntamente com o Ver. Rômulo, estamos apresentando uma Indicação a Senhora Prefeita . 
com relação ao Anteprojeto, que na verdade seria um projeto que foi mencionado por mim na ' 
sessão passada com relação a regulamentação do Conselho Municipal de Turismo-COMTUR e a: 
criação do Fundo Municipal de Turismo-FUMTUR A lei que está vigente hoje na Câmara é de · 
2005, gestão do ex-Prefeito Otacílio Rodrigues e a atual lei vem para regulamentar de acordo com 
normas, diretrizes, e uma nova concepção de legislação do Turismo. Foi um estudo feito por mim e 
compartilhado também com o Jurídico desta Casa e alguns Vereadores e ficou entendido que seria 
de competência do Poder Executivo Municipal apresentar o projeto e não propriamente do 
Vereador. Caso o projeto fosse apresentado por mim ou por qualquer outro Vereador certamente · 
seria vetado porque o projeto viria com as razões do Veto alegando vício de iniciativa. Como eu já · 
passei por essa experiência outras vezes aqui na Câmara, eu sei o quão lamentável é ter um projeto · 
vetado. O Ver. Claudinei já comentou aqui nesta tribuna em outras ocasiões e eu também já fiz um: 
estudo prévio sobre vício de iniciativa e bem sabemos que o vício de iniciativa cai por terra quando 
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o Prefeito entende ser viável, o projeto é bom, o projeto é viável, dá para realizá-lo. Então o Prefeito 
sanciona e aí cai por terra o vício de iniciativa. Agora, para não corrermos esse risco, para não 
brigarmos desnecessariamente numa queda de braço com a Senhora Prefeita, o bom senso manda 
que a gente envie para ela como Indicação. Quero deixar registrado também que esse projeto ele 
parte de um grupo de pessoas envolvidas na sociedade, envolvidas diretamente com o seguimento 
do turismo. Então, são pessoas interessadas nesse momento, nesse desenvolvimento do turismo e · 
conduzida pelo comerciante da nossa cidade Sr. José Augusto, do Bazar Tend'Tudo, que é um dos 
empresários que vem trabalhando há longas datas pelos eventos do nosso município e também para 
esse desenvolvimento do Turismo. Não faço aqui, não me considero coautor, mas sim o · 
intermediador desse projeto, uma vez que entendo um pouco do turismo pela minha formação e pela 
minha experiência que já tive nos setor. E com parceria com o Ver. Rômulo que também vem se • 
destacando com iniciativas de promover essa imagem da nossa cidade paisagem por eventos, por ' 
atrativos para trazer de fato recursos para a economia e para movimentar a cadeia econômica da 
nossa cidade. Nós sabemos que Piquete tem potencial, que Piquete tem vocação, não é uma 
multinacional que virá para Piquete porque não adianta ilusão, nós sabemos que até 
estrategicamente por causa da geografia da nossa cidade não condiz com a instalação de uma , 
grande empresa em nosso município. As pequenas cidades hoje aproveitam muito do potencial que 
eles têm turisticamente para crescer e para se desenvolver. Então, eu espero que a nossa Prefeita . 
leve em consideração essa indicação, pois acredito que se esse projeto for protocolado na Càmara, 

, numa próxima sessão e de autoria do Executivo Municipal, eu entendo que os senhores Vereadores 
bem avaliarão e olharão com bons olhos esse projeto para ele ser aprovado aqui na Càmara 
Municipal e que seja dada, que se concretize de fato uma diretoria ativa do Conselho Municipal do , 
Turismo e como qualquer outro Conselho de nosso município, são Conselhos que determinam ' 
diretrizes para que as Secretarias funcionem. Até a própria Secretaria Municipal de Turismo precisa • 
de um órgão consultivo e o conselho é de fato um órgão consultivo que não só tem o poder • 

, consultivo, mas também deliberativo porque verbas que vêm tanto da Secretaria Estadual de 
Turismo quanto do Ministério do Turismo, uma das exigências é um COMTUR ativo no município 
e aí nós estamos caminhando, primeiro temos que fazer a lição de casa, organizar para que as coisas 
aconteçam e não fazer de forma desordenada. Ter um COMTUR no papel para que verbas venham 
e nós não termos pessoas ligadas ao setor de hotelaria, de pousadas, os próprios comerciantes que se 
beneficiam com isso. Quando a gente fala em Turismo, agente sabe que não é só os donos de 

. pousadas e hotéis que se beneficiam, mas é o fator cadeia, é o frentista de posto, é o padeiro, enfim, 
toda a logística do pleito turistico. Então, eu espero realmente que esse projeto seja de autoria do 
Executivo e venha para esta Casa para ser aprovado porque realmente estamos preocupados que 
iniciativas como esta venha trazer beneficios para a nossa cidade. Outro projeto que a manhã 

·completa uma semana de iniciativa é o da Geladeiroteca. Eu quero deixar algumas explicações aqui 
porque eu tenho visto na prática mesmo como vem acontecendo esse projeto da Geladeiroteca e 
algumas pessoas ainda questionam a respeito da Biblioteca Municipal. Essa iniciativa, eu já disse 

. aqui em sessão anterior, ela não é ideia minha, eu não criei isso, já existe espalhado Brasil afora. 
Pensei anteriormente em trazer um projeto chamado Ninho de Livro de uma brasileira que foi na 
França e encontrou casinhas de passainhos nos canteiros públicos e essas casinhas de passarinhos 
são usadas na Europa nos canteiros que além de enfeitar, além de paisagísticamente o entorno dos 
canteiros ficar bonito, essas casinhas têm o a utilidade de armazenar livros e o povo vai lá e troca, 
leva um e pega outra. Lá eles têm essa cultura Inicialmente eu pensei em trazer esse projeto para 
cá, mas eu vi também que as casinhas iam armazenar poucos livros e aí eu olhei por outro lado e aí 
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enxerguei o projeto da Geladeiroteca. Foi colocado na terça-feira passada na Rodoviária e, 
interessante, que no início as pessoas ficaram com medo, o riso que se corre com o vandalismo, de 
alguém chegar lá e depredar, de carregar a geladeira. Amanhã vai completar uma semana exata e 
fiquei surpreso porque as pessoas estão cuidando da geladeira, estão entendendo realmente o 

. objetivo do projeto, de desapegar e cultivar o hábito da leitura, ser amantes da leitura, pessoas que . 
se preocupam com a cultura, gostam de ler e querem renovar o seu acervo literário. O primeiro 
objetivo do projeto é compartilhar conhecimento e o segundo objetivo é desapego, é exercitar o 
desapego. Aí a gente vem com a ideia de dar asas aos livros porque o livro só tem sentido existir de 
fato se ele for aberto e lido. Aí na prática isso tem acontecido com o projeto Geladeiroteca. Eu fiz , 
três manutenções de reabastecimentos de livros porque as pessoas têm me procurado para doar , 
livros também. Quando não doam diretamente a mim, levam a Rodoviária e faz essa troca. Então,' 
eu quero citar o nome de algumas pessoas aqui, que inclusive já fizeram doações de livros: a senhor ' 
Neide Luz, esposa do Prof Betinho, a jovem Danieli Fonseca, os jovens também estão interessados ' 
em fazer doações de livros. Quero deixar claro aqui que lá não é depósito de livro velho, de livro 
rasgado ou mofado, o projeto não é esse, inclusive, livros pedagógicos como português, 
matemática, esses livros muitos deles estão desatualizados. Então, se recomenda é que sejam livros , 
literários, romances, mistérios, histórias, até autoajuda, que é um segmento muito procurado hoje. A · 
jovem Adriele Fonseca, o jovem Maicon, a Senhora Sonia Nader, que neste final de semana saiu : 
com 15 livros e fez a doação diretamente na Geladeiroteca e depois pegou outros livros que ela ' 
ainda não tinha lido, a Senhora Marli, dentre tantos anônimos que em uma semana passaram por lá , 
e fizeram as suas doações. Eu ganhei outra geladeira, e esse trabalho vai além da relação cultural, 
esse trabalho entra na questão ambiental. Por que ambiental? O que se faz com a geladeira velha , 
hoje? Eu digo, muitos jogam no ribeirão porque não tem essa consciência que precisamos preservar 
os nossos rios e ribeirões. E quando dá uma enchente na nossa cidade, o que mais vemos rodar nas · 
enchentes são sofás, fogões, geladeiras. Inclusive, um programa do Governo incentiva a troca de : 
geladeiras para economizar energia, para diminuir o consumo de energia elétrica no país. Aí a gente 
acaba descobrindo, quando o projeto ganha corpo, ganha cara, diversas pessoas disponibilizando ; 
geladeiras velhas, que não usam mais. Então, como ganhei mais uma geladeira e já estou estudando ' 
outro local para colocar a Geladeiroteca em nossa cidade. Quero aqui hoje também elogiar o ' 
trabalho do pintor, do Conrado que fez uma arte na geladeira e foi uma arte voltada mais para o 
pop, a geladeira tem um rosto que está lendo um livro. É um artista de nome em nossa cidade que . 
faz um excelente trabalho fora também, a gente sabe que o trabalho do Conrado é bem conceituado 
e a gente tem que valorizar o que é nosso. Para finalizar, quero deixar bem claro que a iniciativa da ; 
Geladeiroteca não me faz de forma alguma recuar na luta pela reativação da Biblioteca Municipal. 

. Uma das minhas causas, um dos meus objetivos de fato é a reativação da Biblioteca e essa é uma , 
briga que desde muito antes de ocupar esse meu cargo público, muito antes de eu estar aqui, eu já 
brigava pela Biblioteca. E quanto cidadão, e quanto leitor e quanto uma pessoa preocupada com a 
cultura eu acredito muito naquilo que o Monteiro Lobato disse um dia que um país se faz com 
homens e livros. Eu acredito muito que uma cidade é possível se fazer com homens, mulheres e , 
livros. Então essa minha luta ela continua, não baixei a guarda, é uma das minhas prioridades, 

· inclusive tenho pedido para os Deputados do PHS esse tipo de Emenda específica para a Biblioteca. 
Essa iniciativa da Geladeiroteca só veio para complementar, ela veio como alternativa nesse tempo · 
que eu aguardo com fé e com luta porque não estou aguardando de braços cruzados, eu estou · 
aguardando com muita luta a reativação da nossa Biblioteca Municipal Obrigado pela atenção e : 
boa noite a todos". Inscrito para falar, o Ver. Claudinei cumprimentou os presentes, os internautas e 

4 



CÂMARA MUNICIPAL DE PIQUETE 

Ata da 17ª Sessão ORDINÁRIA Realizada em 0410912017 
Presidéóte 

Fln.º '.211 

os ouvintes da Rádio Natureza FM e fez o seguinte pronunciamento: "Primeiramente eu quero 
justificar a minha ausência na Sessão Solene realizada dia 31 de agosto, quinta-feira passada, não é • 
de praxe acontecer isso, mas infelizmente, a minha esposa teve uma crise convulsiva, ela ficou i 

muito nervosa, pois na quarta-feira tivemos uma reunião aqui nesta Casa e ela ficou bastante 
. preocupada, então teve a crise convulsiva e foi preciso ira até o hospital e ela só foi liberada por 
volta das vinte e duas horas e trinta minutos, razão pela qual não foi possível participar do referido 
evento. Depois da sessão, o Ver. Santana e sua esposa foram até a minha residência saber como a 
minha esposa estava e durante a visita deles ela teve outra crise convulsiva, aí eles puderam 
presenciar a situação que minha esposa fica. Quero agradecer a compreensão de todos os 
Vereadores, em especial, do Ver. Rodrigo, pelo apoio e pelo entendimento e que prontamente fez a 
entrega da placa ao meu homenageado. Eu pessoalmente cumprimentei o meu homenageado e 
expliquei a minha situação porque nem sempre as coisas são do jeito que a gente quer. O Ver. 
Rodrigo me procurou esta semana para falar a respeito do projeto do COMTUR e depois que Vossa 
Excelência começou a falar sobre o assunto durante o seu discurso, veio uma luz e acho que é 
importante Vossa Excelência conversar com a Prefeita porque a Lei já existe, o que me parece é que 
o COMTUR não está formado. Quando o assunto é discutido nesta Tribuna a gente analisa melhor e 
pelo que eu me lembro, essa lei foi criada na gestão do ex-Prefeito Cadinho Sessão e o COMTUR 
funcionava na casa onde hoje funciona a Chocovales. Em 2005 houve uma reformulação do 
Conselho, foi feito uma Lei e é bom Vossa Excelência verificar sobre a mesma. Em aparte, o Ver. 
Rodrigo disse que aquele anteprojeto que seria encaminhado a Prefeita tinha um artigo que dizia 
que as disposições em contrário seriam revogadas. Continuando o seu discurso o Ver. Claudinei ;, 
disse: "Eu até ia verificar a respeito, mas quando me veio à lembrança da possível existência da Lei , 
do COMTUR, pedi para a Ora. Simone consultar para mim e ela achou a Lei Ordinária nº 1743, de 
2310812005. A gente vem aqui para a sessão de Câmara com aquela intenção de que as coisas 
aconteçam de forma a continuar acreditando que é mentira. As pessoas fazem de uma forma que a ' 
gente acaba aceitando uma mentira como se ela fosse verdade. Tenho percebido pelas respostas de · 
nossas indicações que essas respostas vem sem mesmo ter sido feito a verificação do problema "in , 
loco'' e eu não sei se Vossas Excelências perceberiam isso também. Eu fiz um indicação em sessões , 
anteriores sem precisar do referido serviço e a Prefeitura respondeu a respeito. Fiz uma indicação a 
pedido do morador da Rua São José que o calçamento estava afundando, isso eu fiz dia 1º de' 
agosto. Coincidentemente após apresentar essa indicação, o munícipe me ligou novamente dizendo , 
que o local que estava afundando começou a vazar àgua, então pensei, se tem vazamento o assunto 
agora é com a CAB. Então, no mesmo dia liguei para a CAB e me disseram que não existiam 
nenhuma cobrança a respeito do referido problema e, aproveitando a ligação, pedi que fosse aberto 
uma ordem de serviço. No mesmo dia, os funcionários da CAB foram até o local e resolveram o , 
problema e o referido morador da Rua São José me ligou confinnando que a CAB já havia 
consertado o vazamento. Recebi no dia 21 de agosto a resposta da Prefeitura dizendo que o meu 
pedido feito através da Indicação de nº 99/17, iriam providenciar. Eu tenho certeza que eles não . 
foram até o local verificar o problema, porque se eles tivessem ido, teriam constatado o conserto 
pela CAB e até poderiam usar o serviço feito pela referida empresa para dizer que haviam atendido 
o meu pedido Eles nem procuram saber se o problema realmente existe. Na gestão do ex-Prefeito 
Otacílio, ele não atendia os meus pedidos, então, eu pedia ao ex-Vereador Hugo que indicasse e aí · 
sim os pedidos eram atendidos. E, agora aqui, infelizmente, não tem para quem pedir, vamos ter que , 

·arcar com as consequências. O Ver. Doni fez um pedido e a resposta que deram foi que não tinham • 
dinheiro e a Prefeitura abre mão de arrecadar impostos. Então, não dá para entender, os pedidos dos 
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Vereadores responde que não pode atender porque não tem dinheiro e sendo que corre pelas ruas da 
cidade que a Prefeitura tem possibilidade de comprar um prédio particular. É complicado porque os 
pedidos que nós fazemos são reivindicações da população e são pedidos simples e de fácil 
atendimento, a nossa população pede pouco e nada de extraordinário, nenhuma obra faraônica . 

. Como eu já disse nós estamos aqui ajudando a Prefeita, as nossas indicações, os nossos pedidos 
orientam a Prefeita e ajudam o Secretariado dela e como já disse é só ver as indicações e verificar in 
loco o problema. Se a Prefeita atendesse o que o Vereador pede, não havia tanto reclamação dos 
nossos munícipes. Toda sessão tem indicação para a Prefeita e como são pedidos simples se fossem 
atendidos, grande parte dos nossos problemas estavam resolvidos. Recebi uma decisão do Tribunal 
de Contas cerca de vinte e dias atrás, órgão: Prefeitura Municipal de Piquete, responsável: Ana 
Maria de Gouvêa, assunto: admissão de pessoal por tempo determinado. Essa sentença saiu dia 16 
de maio deste ano e após ler o resumo da referida sentença, o Ver. Claudinei disse: "Esse tipo de 
notícia eles não colocam no facebook. Estão se vangloriando que conseguiram através de uma 
liminar o impedimento do bloqueio da BR 459, então, quero aqui fazer algumas considerações a 
respeito do que pode acontecer caso a empresa fica impedida de realizar os serviços de reforma da 
BR 459. O DENIT tem dez dias para apresentar a sua documentação através do seu jurídico, sendo 
que falei hoje com o Sr. Roberto, Superintendente do DENIT e já está tudo certo, eles vão 
apresentar a defesa deles. Agora se permanecer a liminar, a BR 459 não vai ser interditada, porém, a 
obra será transferida para março de 2018. Agora fica a preocupação deste Vereador, e se lá em 
cima, vendo que esse dinheiro está tudo disponível, resolvem remanejar esse dinheiro para outro 
município que quer esse tipo de serviço? Os Senhores têm ideia do problema sério que nós vamos 
ter porque depender da Prefeita para buscar verba Federal para o nosso município, nós estamos 
mortos. A Prefeita está indo para seis anos de mandato e conseguiu apenas uma verba Federal para 
Piquete, agora se tem outras verbas ela que mande para esta Casa de Leis para que possamos tomar 
conhecimento, mas acredito eu que é apenas wna mesmo. Temos noção que não é um serviço fácil, · 
rápido e que vai prejudicar algumas pessoas, nós aqui sabemos disso, mas, por outro lado, se o 
nosso município perder uma obra dessa, vocês imaginam o transtorno que pode ser no futuro? E se 
durante o periodo das chuvas fortes começar a aumentar os buracos já existentes e a referida . 
Rodovia ficar intransitável? Em aparte, o Ver. Santana disse que se acontecesse o que o Ver. ' 
Claudinei acabou de falar e a Prefeita fosse cobrada, provavelmente ela iria mandar cobrar dos ' 
Vereadores, que para ela eram os culpados. Continuando a sua explanação, o Ver. Claudinei disse: 
"Gente eu sei que algumas pessoas vão ser prejudicadas, mas muitas vezes é o remédio amargo que 
faz efeito, agora se também não for feito a obra outras pessoas também vão ser prejudicadas, não 
vão mais receber o aluguel do prédio, os 100 marmitex que são fornecidos para os funcionários da 
empresa a pessoa vai deixar de fornecer, não vai ter a compra dos combustíveis nos postos, o , 
município vai deixar de receber um bom valor de imposto decorrente da obra, que segundo o 
DENIT pode chegar a um milhão de reais. Agora abrir mão desse dinheiro, tem que ter um motivo 
muito melhor. Eu não acredito que a Prefeita esteja preocupada com o nosso município, não foi por 
causa de nossa cidade que ela foi lá fazer mandato de segurança, entrar com liminar, não foi 
mesmo. Ela está defendendo o município de Minas porque no dia da reunião aqui nesta Casa para 

· tratar sobre o assunto não tinha nenhum representante da Prefeitura presente. É sem dúvida o 
tamanho do respeito que ela tem com o Rotary de Piquete, com a ACIAP, com o CONSEG e 
principalmente com este Legislativo, ou seja, nenhum é sempre um descaso total. Ela prova mais 
uma vez para nós que ela está defendendo a cidade de Minas. Eu gostaria muito que a Prefeita me . 

· mandasse por escrito qual o prejuízo que a nossa cidade vai ter agora nesses quatro meses que não 
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pode ser pior se a gente perder essa verba. Vocês lembram quando um trecho de serra caiu e a. 
Rodovia ficou quase oito meses fechada e foi um trecho pequeno e de fácil acesso para trabalhar, • 
agora imagine se é um trecho lá no alto da serra que só tem seis metros e oitenta de largura e de · 
difícil acesso. Eu sei que algumas pessoas vão ser prejudicadas com o fechamento da Rodovia, 
porém, com a reforma da BR 459 a Rodovia vai ficar melhor e vai aumentar o movimento pela , 
referida Rodovia, o que se perder agora vai recuperar depois com o aumento do movimento por ali. 
Estou defendendo aqui não o meu futuro político, mas sim o futuro das novas gerações. A luta para 
conseguir essa verba foi muito grande e diante da situação que o país enfrenta, acho que não vai ser 
fácil conseguir outra verba nesse valor posteriormente. Estou bastante preocupado sim, agora se • 
acharem melhor transferir para março, depois do período de chuvas tudo bem, porém, desde que o . 
nosso município não corra o risco de perder esse projeto, de amanhã não ter mais a verba para fazer ' 
a referida obra. Quero deixar bem claro que eu penso sim nas pessoas que vão ser prejudicadas em ' 
nossa cidade, mas penso mais ainda quantas outras pessoas vão ser prejudicadas se essa obra não · 
for realizada. Então, a Prefeita que assuma a responsabilidade de tudo. Por hoje é só, uma boa noite 
a todos". Inscrito para falar, o Ver. Santana passou a Presidência ao Vice-Presidente e de inicio • 
cumprimentou os presentes, em especial, o ex-Ver. Sebastião de Paula os intemautas e os ouvintes 
da Rádio Natureza FM e antes de iniciar as suas palavras, o Ver. Santana concedeu aparte ao Ver. · 
Claudinci o qual deixou patente que não falou que a Prefeita entrou com liminar para impedir a 
realização da obra, o mandado de segurança foi para interditar a Rodovia BR 459 somente para 
veículos grandes e pesados, como caminhões e liberar para carros pequenos, carros de passeio, • 
porém, a empresa responsável pela obra por medida de segurança não vê a possibilidade da ' 
execução da obra mesmo somente com o trânsito de carros pequenos. Iniciando as suas palavras, o , 
Ver. Santana disse: "Fica então uma interrogação com relação ao comentado pelo Ver. Claudinei é' 
porque o Chefe do Poder Executivo não chamou os Vereadores para conversar sobre o referido , 
assunto, para colocar as cartas na mesa9 Achou melhor ficar com enganações como ela está · 
acostumada a fazer. Como já não bastasse o que vinha ocorrendo com relação aos prédios públicos 
que ela diz que está no controle e se der tempo no final da minha explanação vou passar alguns , 
videos sobre a real situação dos nossos prédios públicos. Agora a Prefeita tem usado o facebook • 
para fazer postagens se vangloriando de algumas coisas, inclusive, refrente à BR 459. Então, no 
meu entendimento se houve uma reunião com o Tenente, com os Prefeitos, anteriormente a 
apresentação do projeto da reforma da BR 459 porque não se indagou sobre o alto da serra9 Porque 
deixou chegar até Piquete e agora fica querendo fazer carnaval enganando o povo como era de 
praxe da atual Administração. Ela quer maquiar os prédios públicos para enganar o povo. Então, 
fica ai um alerta e eu gostaria realmente que ela fosse um pouco mais humana, fosse um pouco mais 
decente, que ela tivesse um pouco mais de sensibilidade para com o nosso povo que a elegeu, ou 
melhor, para com os nossos munícipes que pagam impostos, porque não foi por grande vantagem 
que ela foi eleita. Quero agradecer de coração à presença dos Senhores Vereadores na Sessão 
Solene comemorativa ao Dia do Militar e quero ainda dizer que fiquei satisfeitíssimo com a sessão, , 
e, antes de mais nada, quero deixar também um recadinho para a Sra. Prefeita, Ana Maria, eu não 
tenho medo de cara feia, eu passei vinte e oito anos a frente da Polícia Militar e graças a Deus eu 
nunca tive medo de ninguém, e olha que eu lidei com bandidos. Isso jamais vai me inibir e não é a · 
Senhora ou quem quer que seja que vai me amedrontar, a não ser que a Senhora faça de maneira · 
baixa como é costume a Senhora fazer. Quero aqui também cumprimentar e dar as boas vindas ao , 
novo Comandante do 2° Grupamento da Polícia Militar, 1 º Sargento Odair Antonio de Souza e • 
desejar sucesso na sua nova missão. Quero parabenizar também o Ver. Claudinei pela conquista da . 
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passarela e espero que realmente a mesma seja construída no Bairro Santa Isabel. Quero que fique 
registrado nos anais desta Casa as minhas palavras para que depois não apareça o pai da criança. Eu 
tive o prazer de estar no último dia 29 de agosto juntamente com a Vereadora Malu na Assembleia 
Legislativa e na oportunidade entreguei quatro ofícios, sendo dois para o Coronel Camilo um 
referente à aquisição de um veículo micro-ônibus destinado a Secretaria Municipal de Esportes e 
outro referente a uma Emenda Parlamentar no valor de 50 mil reais para aquisição de materiais 
esportivos destinados também a Secretaria de Esportes e os outros dois para o Coronel Telhada um 
solicitando uma Emenda Parlamentar para aquisição de um caminhão de lixo para Piquete e o 
último pedindo uma Emenda Parlamentar no valor de cem mil reais para aquisição de 
emplacamentos, de tintas para sinalização do trânsito e reparos nos semáforos de trânsito que estão 
inoperantes. Graças a Deus eles me garantiram que o nosso município seria atendido. Eu tive o 
prazer de receber também através do primeiro contato que nós tivemos, eu, o Ver. Rômulo e a Ver" 
Ana Luiza, em São José dos Campos, na passagem de aniversário de Comando de Policiamento 
Interior, fiz um contato com a Deputada Federal Eliana Gomes e ela me enviou um documento 
dizendo que Piquete seria contemplado com um veículo Van adaptado para atendimento de pessoas . 
com deficiência, está inserido nos Programas Sociais da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social. Também está aqui em minhas mãos um recurso financeiro no valor de cento e setenta mil . 
reais para aquisição de um micro ônibus para o programa de atenção básica. Então está aqui o ' 
trabalho para quem me critica, para quem diz que eu não estou fazendo nada. Quero deixar claro 
que não vou a São Paulo a passeio, pelo contrário, vou a serviço da municipalidade. Eu ainda não · 
tive a oportunidade de ir a Brasília, mas podem ter certeza assim que possível irei buscar se Deus 
quiser essa Emenda Parlamentar na qual a nossa cidade será contemplada para a instalação do vídeo ; 
monitoramento. Vossa Excelência, Ver Rodrigo, pronunciou em sua fala que nenhuma empresa de 
pequeno porte e de 1:,trande porte viria para a nossa cidade e realmente concordo com Vossa 
Excelência em tese. Agora Vossa Excelência possa até discordar de mim porque a meu ver 
nenhuma empresa de pequeno ou grande porte virá enquanto a Prefeita estiver no comando. Fica 
dificil, Vossa Excelência que está sendo base de apoio dela aqui nesta Casa, mas está público e 
notório que ela não está nem aí para o Legislativo, ela não atende as reivindicações dos Vereadores, 
ela está deixando a cidade a desejar, e como o Ver. Claudinei mencionou em seu discurso, os 
buracos estão aumentando em número e em proporção. Antes a Prefeita colocava a culpa no 
Prefeito anterior, agora como a gestão anterior foi dela, ela alega que não tem dinheiro para nada. A 
atual Administração não calçou nenhuma rua, a empresa CAB está acabando com os calçamentos 
da nossa cidade, todas as ruas da cidade tem algum rebaixamento ou buraco. Em aparte, o Ver. 
Rodrigo disse que ao vincular o seu nome à base de apoio do governo da Prefeita, eu acredito que 
seja, talvez eu não tenha poder sobre a interpretação que as pessoas fazem, foge do meu controle 
essa interpretação, as pessoas me ouvem aqui na Câmara, ou às vezes veem uma postagem na 
internet e associam a tal situação ou oposição. Quero deixar registrado que uma vez na sessão da : 
própria votação de abertura de Comissão Processante, eu deixei claro que não falo em nome dela, 
que não sou advogado dela, não sou defensor dela aqui nesta Casa. Eu aprendi na política a ter 
diplomacia e essa diplomacia me faz ir lá e conversar com os Secretários dela e correndo o risco 
também de não ser atendido. O meu relacionamento é diplomático não é amigável, eu não vou a 
Prefeitura para tomar café, eu não vou a Prefeitura para conversar. Eu tenho um relacionamento , 
restritamente profissional, uma ponte do cidadão como intermediador da população e eu também ' 
tenho muitos pedidos meus aqui que até hoje não foram atendidos. Continuando a sua explanação, o ; 
Ver. Santana disse: "Eu concedi o aparte a Vossa Excelência, porém, eu acredito que não estou · 
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enganado, mas é o que deixa a transparecer porque o único Vereador aqui que é atendido é Vossa 
Excelência. Na Legislatura passada Vossa Excelência foi eleito do lado da Prefeita e no final do 
mandato Vossa Excelência se colocou contrário a ela e agora salvo engano é público e notório, ; 
porém, eu não sei o por quê a Prefeita está fazendo isso, ou ela está querendo deixar Vossa 
Excelência em maus lençóis aqui nesta Casa porque todo os Vereadores não estão sendo atendidos. 
Então, a meu ver, ela poderia ter um pouco mais de consciência e não deixar que o povo de Piquete ; 
tenha uma imagem e uma interpretação na qual ela está colocando Vossa Excelência". Em aparte, o . 
Ver. Rodrigo disse que como falou anteriormente aquele Edil não tinha poder de interpretação que o : 
povo fazia, mas gostaria de deixar claro o que ele pensava a respeito do não atendimento dos : 
pedidos dos demais Vereadores. Disse que todos os Vereadores estavam trabalhando pela cidade, ' 
todos os Vereadores tinham iniciativas boas e querem o melhor para Piquete e deixar registrado que • 
no mandato anterior eu fui eleito ao lado da Prefeita e nos primeiros quatro meses de mandato o seu ' 
posicionamento já foi contrário até o final do mandato. Disse que não mudou a sua opinião a , 
respeito da Administração da Prefeita no final seu mandato, foi logo nos primeiros quatro meses. 
Continuando as suas palavras, o Ver. Santana disse: "Eu só estou fazendo essa colocação porque ' 
está dando essa interpretação, como Vossa Excelência foi bem claro, então, eu acho que devia ser 
repensado pelas situações que estão chegando para que a gente depois em 2020 não paguemos um 
preço desnecessário. Em aparte, o Ver. Rominho disse que aproveitando o gancho das palavras do . 
Ver. Santana gostaria de convidar a população para participar no dia 17 de setembro próximo, do 1 º 
Festival de Voo Livre em nossa cidade, acrescentando que o salto seria na rampa e a descida no 
sítio Águas Claras, no bairro da Tabuleta. A seguir, o Ver. Santana usando dos equipamentos de 
áudio visual mostrou a situação de total abandono em que se encontrava alguns prédios públicos de , 
nossa cidade, sendo que durante a apresentação comentou sobre a situação de cada prédio e disse 
ainda que todo aquele material seria encaminhado ao Ministério Público para as providências , 
cabíveis. O Ver. Santana teceu outros comentários sobre o assunto e encerrou o seu discurso. 
Terminada a pauta do Expediente, o Sr. Presidente suspendeu a sessão por quinze minutos. A 
seguir, o Sr. Presidente reabriu a sessão e pediu a Ver'. Malu, 1 ª Secretária que fizesse a leitura dos 
documentos constantes da Ordem do Dia, a saber: 1) Parecer nº 32/17, datado de 04/09/2017, da 
Comissão de Justiça e Redação e Parecer nº 08/17, datado de 04/09/2017, da Comissão de Finanças, ·, 
Orçamento e Fiscalização, favorável pela aprovação do Projeto de Resolução nº 08/2017, datado de 
18/08/2017, de autoria da Mesa da Câmara Municipal de Piquete, que dispõe sobre a fixação de , 
diária e pagamento de despesas de hotel para os servidores do Poder Legislativo, conforme 
especifica. 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 108/17, . 
datado de 28/08/17, do Ver. Claudinei, para que seja oficiado ao Deputado Federal Márcio Alvino, , 
pedindo-lhe a gentileza de intervir visando à possibilidade de que seja incluído no Projeto a 
construção de uma passarela para melhor atender nossos munícipes residentes no bairro Santa 
Isabel que precisam atravessar a BR 459 e minimizar os riscos que aqueles munícipes correm ao 
fazer a referida travessia. 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 109/17, datado de 22/08/17, do Ver. Claudinei, para que seja oficiado a Prefeita Municipal de 
Piquete, pedindo-lhe que informe a este Vereador quais os valores recebidos mensalmente 
referentes à cobrança de taxa de embarque no Terminal Rodoviário "Silvio Alves Junqueira" bem · 
como o valor dos aluguéis de cada boxe existente no local. Como não houvesse quem desejasse ' 
falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário 

9 



CÂMARA MUNICIPAL DE PIQUETE 
Presid nte 

Ata da 17ª Sessão ORDINÁRIA Realizada em 04/09/2017 FI n.º '. J.lô 

por unanimidade. 4) Requerimento nº 110/17, datado de 22/08/17, do Ver. Claudinei, para que seja 
oficiado ao Secretário Municipal de Saúde, pedindo-lhe que informe a este Vereador se existe a• 
possibilidade da escala da Pediatra passar de 12 para 24 horas, tendo em vista a grande quantidade. 
de crianças existentes em nossa cidade. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida 
propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 5) • 
Requerimento nº 111/17, datado de 1º/09/17, do Ver. Heloizio, para que seja oficiado a Prefeita 

. Municipal de Piquete, pedindo-lhe que informe a este Vereador sobre a possibilidade de consertar o 
bueiro localizado na curva da rotatória, próximo ao Elefante Branco. 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 112117, datado de 1 º/09117, do Ver. Heloizio, para 
que seja oficiado a Prefeita Municipal de Piquete, pedindo-lhe que informe a este Vereador sobre a 
possibilidade de serem consertados os buracos existentes na estrada dos Marins, antes que os ' 
mesmos virem crateras. 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 
71/17, de lº/09/17, do Ver. Claudinei, para que seja oficiado ao Sr. Prof João Kennedy, bem como 
a Diretora da E.E. Prof' Leonor Guimarães, Prof' Agueda de Almeida Campos, apresentando-lhes 
Moção de Aplausos deste Legislativo, pela realização do Projeto Descobrindo as Profissões, onde 
os alunos do 3º ano do ensino médio recebem orientação a respeito das profissões através de bate • 
papo com vários profissionais voluntários. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a 
referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por 
unanimidade. Como nada mais houvesse para ser tratado naquela sessão, o Senhor Presidente 
invocando a proteção de Deus, agradeceu a presença de todos os munícipes dando por encerrada a . 
sessão e para constar foi lavrada a presente ata que, depois de lida e discutida for julgada conforme, 
será aprovada e assinada pelos Senhores Vereadores. Piquete, 04 de setembro de 2017. Centésimo 
nonagésimo quinto ( 195º) ano da Independência, centésimo vigésimo oitavo (128º) ano da · 
República e centésimo vigésimo sexto (126°) ano da Emancipação Político-Administrativa de ' 
Piquete.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -· -. -. -. -· -. -. -. -. -. -
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VER MARIA LUI~ NFT A RIBEIRO (MALU) 
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