
CÂMARA MUNICIPAL DE PIQUETE 

Ata da 8ª Sessão ORDINÁRIA Realizada em 17/04/2017 

i ATA DA OITAVA (8ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO(!º) ANO LEGISLATIVO DA 
DÉCIMA SÉTIMA (17ª) LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIQUETE. Aos 

· dezessete ( 17) dias do mês de abril do ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de dois mil 
. e dezessete (2017), às dezenove (19) horas, realizou-se a sessão acima anunciada. Constatando pelo 
. livro de presenças a existência de "quorum" regimental, com a presença de todos os Senhores 
Vereadores, o Senhor Ver. Mário Celso de Santana, DD. Presidente da Câmara Municipal de 
Piquete, invocando a proteção de Deus para todos os presentes, declarou aberta a sessão e convidou 
os Senhores Vereados a ficarem em pé para entoarem o Hino de Piquete. Após a execução do 
referido Hino, o Presidente solicitou a Ver". Maria Luiza Moreira Neta Ribeiro, 1 ª Secretária, que 
fizesse a leitura dos documentos constantes do Expediente, os quais foram os seguintes: 1) Os 
Oficios GAB nºs 134/17, 135/17, 136/17, 137/17, 138/17, 139/17, 140/17, 141/17, 142/17, 144/17, 

: 145/17, 147/17, 148/17, 153/17, 154/17, 155/17e 156/17, todosdeautoriadaPrefeitaMunicipal de 
Piquete, respondendo ao contido nas proposituras de diversos Vereadores daquela Legislatura 

·(Arquivar); 2) Of. GAB nº 162/17, datado de 11/04/17, de autoria da Prefeita Municipal de Piquete, 
apresentando, em anexo, de conformidade com o artigo 68, inciso X da Lei Orgânica do Município, 

· o relatório de cem dias, contendo 95 páginas, sobre a situação encontrada no Município em 
i 01/01/2017 (Arquivar); 3) Comunicado nº CM 029292/2017, do Ministério da Educação, 
! informando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do 
: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para a Prefeitura de Piquete (Arquivar); 4) Of. 
: Circ. nº 31/17, datado de 30/03/2017, do Presidente Nacional da ABRACAM, sobre o curso de 
. Formação e Qualificação de Vereadores, dias 25, 26 e 27 de abril de 2017 (Arquivar); 5) Of. SGM 
, nº 10/17, datado de 06/04/17, do Secretário Geral do Município, respondendo ao contido no Oficio 
nº 160/17, desta Casa de Leis (Arquivar); 6) Oficio CT nº 105/17, datado de 22/03/17, do Presidente 

: da Câmara Municipal de Cruzeiro, encaminhando cópia da proposição aprovada por aquela i 
. Legislatura, em Sessão Ordinária (Arquivar); 7) Projeto de Lei Orgânica nº 02/17, datado de 

12/04117, do Ver. Claudinei e subscrito pelos Vereadores Malu e Santana. 8) Os Requerimentos nºs 
52, 53, 54/17, depois de lidos foram encaminhados para a Ordem do Dia daquela sessão. 9) 
Indicação nº 66/17, do Ver. Prof. Doni, indicando a necessidade de realizar a reforma ou reparo da 
tampa do bueiro que se encontra na Rua Boa Vista (Vila Esperança), próximo à oficina mecânica 
(A consideração da Senhora Prefeita); 10) Indicação nº 67/17, do Ver. Prof. Doni, indicando a 

• necessidade de fazer a reforma ou reparo do bueiro que se encontra na Avenida Manoel Ribeiro dos 
' Santos Filho (Jardim Josephina), próximo a rotatória da Rua Eduardo M. de Toledo (A 
consideração da Senhora Prefeita); 11) Indicação nº 68/17, do Ver. Heloizio, indicando a 

, necessidade de serem colocados três postes com bico de luz na Rua Nadra Naef Raffoul Mokodsi, 
: na Vila Esperança (A consideração da Senhora Prefeita); 12) Indicação nº 69/17, do Ver. Junhô, 
indicando a necessidade de iluminar a Alameda João Rodrigues Ramos, ao lado da Matriz de São 
Miguel Arcanjo, bem como cortar o mato do local (A consideração da Senhora Prefeita); 13) 
Indicação nº 70/17, do Ver. Claudinei, indicando a necessidade de realizar o corte do mato que está 
tornando conta do trevo existente na entrada da cidade (A consideração da Senhora Prefeita); 14) 

. Moções nºs 26/17 e 25/17, que depois de lidas foram encaminhadas para a Ordem do Dia daquela 
i sessão. A seguir, dando continuidade aos trabalhos, o Sr. Presidente comunicou que a Sra. Elenita 
· Sabadim de Moura, RG nº 22.981.023-8, estava inscrita para fazer uso da Tribuna Livre naquela 
· noite, de conformidade com as normas regimentais. Em seguida, o Sr. Presidente concedeu a 
. palavra a Sra. Elenita que usou da palavra durante dez minutos, onde discorreu sobre assuntos de 
total interesse da municipalidade, tendo indagado o Legislativo sobre o fechamento do Recinto de 

1 



" CAMARA MUNICIPAL DE PIQUETE 

Ata da 8ª Sessão ORDINÁRIA Realizada em 17/04/2017 
Presid te

6 Fl n.º 0 Y' 

· Festas Miguel Purcino Ferreira que, ao ver daquela munícipe, aquele local foi fechado do nada pela· 
Prefeita, pois não tinha informações sobre o motivo do fechamento do mesmo. A Sra. Elenita 

• também questionou os Parlamentares se eles e a população sabiam do nepotismo existente em 
' Piquete, pois ficou bastante surpresa quando soube que duas irmãs da Prefeita faziam parte do 
Secretariado Municipal e que, inclusive, tal fato tinha o aval do Judiciário local. A Sra. Elenita disse 
que estava passada com aquele fato, sendo que a Lei Federal 8.112 era bem clara sobre aquele 

· assunto, acrescentando que estava passada com outros fatos que aconteceram e aconteciam no 
· município e finalizou as suas palavras agradecendo o Sr. Presidente e demais Vereadores da 
' Câmara pela oportunidade. Usando da palavra pela ordem, o Ver. Claudinei esclareceu que a Sra. 
: Prefeita com relação a contratação das suas irmãs para ocuparem as Secretarias Municipais de 
' Educação e Desenvolvimento Social estava amparada pela Súmula Vinculante 13, do Supremo 
i Tribunal Federal, sendo que a Juíza de Piquete também baseada na referida Súmula acatou a defesa 
, da Prefeita, que era bem clara e não considerava nepotismo a nomeação de cônjuge, companheiro 
• ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade 
nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou 

, assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função 
, gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos 
' Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Disse que a Poder Legislativo tinha conhecimento do • 
. fato, cobrou das autoridades competentes no passado e foi informado que aquele fato não era 
' nepotismo, baseado na Súmula Vinculante 13 do STF e, a seu ver, a população também tinha 
· conhecimento do assunto, acrescentando que o fato poderia ser considerado imoral, mas não ilegal. 
· Em seguida, o Sr. Presidente esclareceu ainda que o Recinto de Festas foi fechado a pedido daquela , 
Casa de Leis, de alguns munícipes e também das Polícias Militar e Civil, tendo em vista que aquele • 

, local estava sendo usado para consumo de drogas, sexo e para prática de crimes, tendo um jovem · 
sido assassinado com vários tiros dentro daquele local, acrescentando que a única saída que o : 

. Executivo teve foi colocar portões e fechar aquele Recinto de Festas. A seguir, O Sr. Presidente · 
: franqueou a palavra de conformidade com as normas regimentais. Inscrito para falar, o Ver. · 
Christian iniciou a sua fala cumprimentando os companheiros de Plenário, o público presente, em : 
especial a Sra. Lúcia, os intemautas e os ouvintes da Rádio Natureza FM. A seguir, fez o seguinte 
pronunciamento: "Quero primeiramente agradecer o Rotary Clube de Piquete pela doação de uma 
cadeira de rodas a uma munícipe moradora do bairro da Tabuleta. A cadeira de rodas dessa senhora 

· quebrou, entraram em contato comigo e, logo em seguida, procurei a referida entidade e . 
prontamente fizeram a referida doação. Essa munícipe é a Sra. Lídia e ele me pediu que fizesse , 
nesta Tribuna os agradecimentos em seu nome ao Rotary Clube pela brilhante atitude. Quero ; 
também dizer que estou muito feliz porque o campo da antiga Escola Industrial passou para a minha · 
responsabilidade, ou seja, vou cuidar da limpeza daquele local, que por sinal hoje está um matagal. 
Conversei hoje à tarde com o Coronel Eleazar e ele me autorizou a ficar responsável pela limpeza 
do referido campo. Já conversei com o Sr. Sabará que treina várias crianças naquele local, que a 
partir de amanhã um pessoal vai iniciar a limpeza do campo e, com certeza, em breve as criançadas 
vão poder jogar futebol naquele local, como faziam anteriormente. Quero então agradecer também : 
o Coronel Eleazar que me recebeu, entendeu o meu posicionamento e acatou o meu pedido. A • 
seguir, o Ver. Christian teceu pequeno comentário sobre o assunto e esclareceu que a limpeza do 
campo de futebol da antiga Escola Industrial, próximo a piscina da Fábrica, não seria feita nem pela 1 

: IMBEL e nem pela Prefeita e sim por uma equipe contrata por aquele Edil, já que havia ficado ! 

responsável pela limpeza do referido local. Inscrito para falar, o Ver. Rodrigo iniciou a sua fala [ 
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: cumprimentando os companheiros de Plenário, o público presente, os intemautas e os ouvintes da 
' Rádio Natureza FM. A seguir, fez o seguinte pronunciamento: "Primeiramente quero falar que 
: recebi por duas vezes, nas duas últimas semanas, a visita do Professor e Vereado na cidade de 
· Cachoeira Paulista, Sr. Danilo Silva, aqui nesta Casa de Leis. O Sr. Danilo é Coordenar do Curso de 
Administração da Escola Técnica pelo Centro Paulo Souza e muitas pessoas ainda não tem 
conhecimento de que em Piquete agora ano mês de julho haverá a formatura da lª Turma de 
Administração. Quarenta pessoas receberão o certificado, o diploma pelo Centro Paula Souza, : 

, reconhecido pelo Ministério da Educação e conveniado com a Prefeitura Municipal de Piquete. ê 
i um curso que começou há um ano e meio porque ele tem duração de dezoito meses e que agora 
: haverá a Formatura da lª Turma. E, quero deixar registrado também, que já estão abertas as 
' inscrições para os interessados em fazer o Curso de Administração em Piquete. Ensino gratuito, não 
há mensalidade, há apenas uma taxa de inscrição para o processo seletivo, esta taxa é de trinta reais 

; e curso vai ser na Escola Municipal Prof. Antonio João todas as noites. São quarenta vagas 
: oferecidas novamente, as inscrições vão de onze de abril a l l de maio, devem ser feitas pelo site 
! w\,w. \Cstibulinho.etec.com.br, a taxa de inscrição de trinta reais e a prova será dia 11 de junho de · 
: 2017. Eu sou ex-aluno da Etec, sou formado em Turismo pelo Centro Paula Souza, mas tive que 
sair de Piquete e estudar em Cruzeiro porque na época não existia curso técnico profissionalizante 
em nosso município. E eu garanto a qualidade do ensino porque lá me formei e de lá consegui logo, : 

· a partir dessa qualificação profissional, um emprego. Estou lutando junto a este Vereador e ' 
; Coordenador do Curso para trazer mais dois cursos para Piquete, um a demanda é muito grande, o : 
: curso de Enfermagem, há muitas pessoas interessadas no referido curso e o Centro Paula Souza ; 
· disponibiliza esse curso, desde que o município se comprometa com a adequação de uma sala de l 
aula para que seja a sala laboratório. Essa sala de aula precisa ser equipada especialmente para o i 
referido curso e esse é um curso que eu já me comprometi com ele e se Deus quiser marcaremos 
agora uma reunião com os responsáveis para tentar trazer esse curso e do segundo curso que eu 

, disse, o qual teve e não deu continuidade em Piquete, que é o curso de Turismo. No passado foram 
· feitos convênios com os cursos de Turismo e Administração, mas o de Turismo não deu 
• continuidade, só o de Administração. Então vou procurar saber por quais motivos levou o Centro 
: Paula Souza fechar o curso de Turismo em Piquete e manter somente o de Administração. Mas 
· adianto que estou lutando para que esses dois cursos sejam aprovados pelo Centro Paula Souza e 
· que venham também, uma vez que nós não ternos uma escola técnica, uma faculdade, então, j 

' obrigação sim do município em oferecer isso aos nossos jovens, qualificação profissional, para que : 
· seja uma cidade que forme mão de obra qualificada para o mercado de trabalho. Outro assunto é na ; 
; linha da Educação também, que envolve um pouco o lazer. Eu estive reunido com o Secretário i 

: Municipal de Esportes, o Sr. Carlos Artur e comentei com ele sobre a Lei Federal 12.816, de 2013, ~ 
· que a própria Presidente Dilma sancionou, dando direito aos municípios a usarem o carro amarelo, ' 
aquele ônibus amarelo, que vem com o logo Federal "Caminho da Escola'', para usar esse ônibus, · 
não estando em seu expediente, estender o uso do mesmo a estudantes técnicos e universitários. Foi 
uma conquista porque em 2013 eu levei esta lei para a Prefeita, porque o medo da Prefeita era que a 

. Câmara cassasse o mandato dela, caso ela colocasse o referido ônibus á disposição dos estudantes 
; para as cidades vizinhas e na época eu provei que com a referida Lei Federal era possível colocar o 
' ônibus amarelo á disposição daqueles estudantes, os quais estudavam fora de Piquete, em quatro 
' cidades vizinhas. Depois disso a Prefeita enviou a esta Casa um projeto de lei concedendo passe 1 

! escolar, a Prefeita não deu o ônibus, porque hora extra do motorista, manutenção do ônibus, então 
·diante de tudo isso, ficaria "mais fácil" a Prefeitura pagar o passe escolar e hoje são cento e 
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, cinquenta alunos beneficiados por mês com esse passe escolar para quatro cidades: Lorena, Guará, 
•Cruzeiro e Cachoeira. Essa mesma Lei tem uma Resolução do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
' da Educação-FNDE, que determina os critérios para o uso desse ônibus, que em alguns lugares não 
' é ônibus, é a lancha, é a bicicleta, é o que o Governo Federal contempla o município, sendo o nosso • 
, caso aqui o ônibus. Eu já pedi um estudo e um levantamento das atividades esportivas porque não 
: adianta o Vereador, ou seja, como já fez o Ver. Rômulo nesta Tribuna inúmeras vezes se colocar a 
disposição para ajudar, para apoiar culturalmente o esporte na cidade, se colocando á disposição no 
caso de pagar o transporte, pagar uma condução para levar os atletas para competirem em outras 
cidades, a ajuda é importante, válida, porém é uma ajuda paliativa. Quero aqui frisar também que 
muitos dos esportistas de nossa cidade já me procuraram pedindo ajuda e eu também já estendi as 
mãos nesse sentido e ajudo sim as equipes também que vão participar de campeonatos fora, mas 

' isso não resolve o problema, isso é remediável, isso resolve o problema daquele torneio, daquela ' 
. competição, daquele campeonato. Os atletas vão participar naquela semana, mas os outros : 
campeonatos que vier, eles já não sabem se vão conseguir apoio novamente, porque as despesas são , 
pesadas. Então, com essa Resolução do FNDE junto com a Lei Federal 12.816, de 2013, será• 

, possível liberar o ônibus amarelo para levar os nossos atletas para competirem fora do município .. 
: Vou fazer questão de entregar a referida resolução nas mãos do nosso Secretário de Esportes para 
que ele leve até a Prefeita para que os nossos atletas possam usar o ônibus amarelo para participar 

: de campeonatos e torneios fora de Piquete. Quero falar também aqui do mato alto na área da 
IMBEL, pois tenho caminhado por aquela região e tenho visto que é um cenário de abandono e, 

• segundo algumas informações e questionamentos, ficou a dúvida de quem seria a responsabilidade 
da limpeza daquela área, a população cobra a Prefeitura, sendo que tempos atrás a IMBEL 

, transferiu a guarda, a sua Portaria, lá próximo a antiga Estação da Limeira e cerca de três anos atrás 
. a Vila Militar passou a pagar o IPTU para a Prefeitura e não mais ao INCRA Então ficou essa 
· dúvida de quem seria essa responsabilidade da lMBEL ou do Poder Executivo. E, Vossa · 
: Excelência, ao assumir essa responsabilidade, creio eu, que não resolverá o problema, será : 
remediado. Vossa Excelência por um momento remediará o problema, mas daqui para frente fica a' 
dúvida se alguma instituição, pessoa jurídica, que é de sua obrigação assumir a responsabilidade da 
limpeza. O Ver. Christian disse que a sua intenção era resgatar aliados lhe ajudar. O Ver. Rodrigo 
continuou: "Quero falar também da quadra esportiva próxima a Prefeitura e a Escola Prof' Leonor ' 

. Guimarães, que foi construída na gestão do ex-Prefeito Cadinho Sessão, sendo que na gestão do ex
, Prefeito Otacílio, veio o abandono total, o descaso total daquela quadra, dinheiro público jogado no 
lixo, muitas coisas foram saqueadas, como as ferragens, as louças sanitárias dos banheiros, o 

, telhado foi transferido lá para a quadra do Campo do Vila Esperança. Aquele local ficou todo sujo, 
, abandonado e na gestão passada da atual Prefeita, foi feito uma pintura na quadra, colocaram ; 
' iluminação e o local passou a ser frequentado por moradores da região e por pessoas ligadas ao ' 
' esporte. Então, eu acho que é bom ressaltar aqui que alternativas foram usadas para incentivar o 
• esporte, uma ação pequena, um gesto que não empreendeu grandes recursos, mas foi feito uma 
1 reforma e recuperou o local para a prática do esporte. Então estou aqui para lembrar e reconhecer o , 
·que foi feito. Sobre a Súmula Vinculante 13, do STF, eu quero dizer que em 2012 eu fui eleito ao 
lado da Prefeita, e quando ela foi nomear o primeiro parente eu questionei a Prefeita sobre a 
contratação da irmã dela e ela bateu no peito e me disse que estava resguardada pela Súmula 

! Vinculante 13, que diz o seguinte: desde que o meu parente, o meu irão seja qualificado para o 
: cargo, não encontrando outra pessoa, eu posso, eu estou autorizada a contratar por uma Lei Federal 
' porque Secretaria, cargo de Secretário é alto escalão e alto escalão pode, sub Secretaria é que não 
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pode. Concordo em parte com o que foi falado hoje aqui nesta Tribuna, porque na boca do povo não · 
tem outro nome é nepotismo e o Poder Executivo paga o preço da moral e da ética, porque o preço 
da moral e da ética paga, pois a Prefeita bateu no peito e disse que administrações passadas fizeram 
e ela não faria, mas hoje nós temos duas irmãs da Prefeita em duas Secretarias importantes e no 
mandato anterior ela tinha o cunhado como Secretário Geral do Município. O Legislativo estava de 
mãos amarradas por causa de uma Súmula Vinculante, chamada Súmula 13 do Supremo Tribunal, 

. Federal. O Ver. Rodrigo agradeceu a atenção de todos e encerrou o seu discurso. Inscrito para falar, ' 
· a Ver". Malu iniciou a sua fala cumprimentando os companheiros de Plenário, o público presente, 
em especial a sua amiga Silvana, os intemautas e os ouvintes da Rádio Natureza FM. A seguir, fez 
o seguinte pronunciamento: "Quero comentar hoje que estive em São Paulo a convite do Deputado 

· Campos Machado do PIB e fiquei muito feliz porque fui nomeada Presidente do PIB Jovem de 
i Piquete, com o convite também de lançar o PIB Mulher em Piquete. Faço então um convite 
: especial a todos os jovens de nossa cidade para que juntos possamos trabalhar e fazer a diferença na 
• política porque sem dúvida apolítica tem o seu lado bom sim. Aproveitei a viagem a São Paulo e 
' estive na Secretaria de Justiça e Cidadania, conversei com o Secretário Adjunto o Sr. Luiz 
Madureira a respeito de alguns projetos de interesse da nossa cidade e achei bastante interessante o · 

, Programa de Regularização Fundiária Urbana já que em nosso município temos algumas áreas, ! 

alguns bairros que não são regularizados, o que dificulta o proprietário de registrar o seu imóvel, de ! 

regularizar o seu imóvel. Fiz um Requerimento para que fosse oficiado a Sra. Prefeita Municipal de ' 
: Piquete, pedindo-lhe que adote as providências necessárias que permitam ao município se 
•beneficiar do Programa de Regularização Fundiária Urbana, execução pela Fundação ITESP, 
vinculada à Secretaria Estadual da Justiça e da Defesa da Cidadania, já que era competência do 

· Poder Executivo. Espero que a Prefeita olhe com carinho o meu Requerimento para que o nosso 
município fosse beneficiado com aquele programa. Quero parabenizar o nobre Ver. Christian pela 

, iniciativa de ficar responsável pela limpeza do campo de futebol da antiga Escola Industrial, uma i 
. atitude nobre e que vai beneficiar as crianças e jovens de nossa cidade. Vamos nos empenhar 
i também e fazer a nossa parte, não vamos ficar de braços cruzados esperando a Prefeitura fazer 
. porque a situação está bastante complicada. Em breve estarei apresentando um projeto interessante 
•que é "Adote uma Praça", que existe em várias cidades da região e do Brasil também, sendo que 
i tanto a pessoa fisica como a juridica, adota uma praça, uma rotatória, um parque e cuida daquele 
i espaço. É uma atitude bastante usada como terapia para acalmar as pessoas, deixar a vida dessas 
' pessoas mais leve. Aquele projeto sem dúvida vai aliviar com certeza o trabalho dos servidores : 
municipais, que diariamente trabalham incansavelmente para deixar a nossa cidade limpa e cada dia 

• melhor. A seguir, comentou que a Prefeitura de Piquete abriu concurso público e os interessados 
, poderiam entrar no site da Prefeitura e obter maiores informações, porém, infelizmente era para 
cadastro reserva, tecendo outros comentários sobre o assunto. Finalizando as suas palavras, a Ver" 

• Malu reforçou o seu convite a todos os jovens da cidade para que se filiassem ao PIB jovem porque 
'a política precisava de pessoas que fizessem a diferença. Inscrito para falar, o Ver. Santana iniciou a 
' sua fala cumprimentando os companheiros de Plenário, o público presente, em especial o Sr. Jorge 
• Luiz Daniel, os intemautas e os ouvintes da Rádio Natureza FM. A seguir, fez o seguinte 
i pronunciamento: "Com relação ao fato que trouxe a Sra. Elenita a Tribuna Livre hoje eu pedi ao , 
• Juridico da Câmara que fizesse um levantamento sobre a questão do nepotismo e consta no site do · 
• Supremo Tribunal Federal, do dia 15/02, nomeação para cargo político-nomeação não afasta , 
aplicação da Súmula Vinculante 13. O Prefeito da cidade de Campina do Monte Alegre, Estado de 
São Paulo, ele está respondendo um processo por nepotismo porque nomeou o seu cunhado para o 
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1 cargo de Secretário Municipal de Segurança Público do Trânsito, e o caso aqui de nossa cidade, a 
1 

' decisão não cabe a Juíza de !" Estância, então vamos aguardar a decisão do STF. Quero também , 
, hoje parabenizar o Ver. Rodrigo pela sua luta junto ao Centro Paula Souza em prol de cursos ! 

• profissionalizantes para os nossos jovens. Com relação a limpeza do campo do Industrial, quero 1 

. parabenizar também a atitude do Ver. Christian que assumiu a responsabilidade e compromisso de ' 
manter o referido campo limpo. É lamentável que a situação tenha chegado a esse ponto, porque , 

: muitos jovens que passaram no concurso da polícia militar estão precisando de um local para treinar i 

e aquela área estava realmente lastimável e agora com a atitude do Ver. Christian, tantos esses i 

, jovens como outras pessoas que gostam de praticar esporte, bater uma bola, vão ter um lugar i 
decente para usufruir. Quero também aproveitar a oportunidade para agradecer aqui nesta Tribuna e i 

' quero que fique registrado nos anais desta Casa de Leis, o Sr. José Alves Neto, mais conhecido J 

como "Zezinho da Margaridinha", responsável pelos serviços de limpeza de nossa cidade, aliás é ' 
um dos que tem falado mal da minha pessoa na cidade. Quero deixar bem claro ao Sr. José Alves i 

Neto, que ele cuide do serviço dele, que por sinal é muito mal feito, inclusive, o referido cidadão, i 

. está dizendo que só recebe ordens da Prefeita de mais ninguém, muito menos do Vereador. Então, a' 
· meu ver, é por isso que a cidade está suja, abandonada, um lixo, uma vergonha, os serviços de , 
• limpeza estão sendo feitos de qualquer jeito e em qualquer lugar que vamos o aspecto é de total 
• abandono devido a cidade estar toda suja. A Prefeita antes de assumir o 1° mandato criticou muito o • 
Prefeito anterior nos seus comícios, alegando o abandono em que se encontrava a nossa cidade. Ela 

. ainda alegou que pegou a cidade endividada, que o município não tinha dinheiro e nem 
' credibilidade para comprar um parafuso se quer, porém, a meu ver, realmente ela colocou a casa em 
ordem, mas não fez mais do que a sua obrigação. O próprio Presidente do Tribunal de Contas , 

, deixou bem claro a Prefeita que se ela sabia que a cidade estava em situação crítica, ela não devia i 

: ter concorrido ao cargo de Prefeita de Piquete. Agora, se o município não tem mais dívidas, está 
tudo quitado, e tem dinheiro em caixa porque os serviços prioritários não estão sendo realizados 
pela atual Administração? Agora a alegação dela para não realizar os serviços reivindicados por esta 

, Casa é que não tem dinheiro, não tem funcionário, sendo que está chegando num ponto onde os 
· Vereadores estão assumindo essa responsabilidade para amenizar a situação enfrentada pela nossa 
população. Espero que o Sr. José Alves Neto faça o que é dever dele porque a meu ver ele não passa 

1 
de um incompetente, um irresponsável porque eu o Ver. Prof Doni, nós flagramos o funcionário da 

' frente de trabalho, que é subordinado desse Sr. Zezinho, em horário de expediente, fazendo serviço 
particular, tiramos fotos e vou encaminhar essas fotos ao Ministério Público para as providências 
cabíveis. Eu enviei também um Oficio a Prefeita indagando sobre o assunto e estou ªbJUardando 

; resposta de quem é a responsabilidade, se é da Prefeita ou da pessoa responsável pela empreiteira 
! contratada pela Prefeitura. Vou encaminhar também ao Ministério Público as fotos que eu tirei do 
caminhão da Prefeitura que estava dentro da IMBEL. Quero esclarecer que eu estive em reunião 

: com o Dr. Célio José da Silva, Delegado de Polícia, Chefe do DEINTER 1, de São José dos 
Campos, e na oportunidade conversamos sobre possíveis melhorias na área de segurança pública 

. para a nossa cidade. E, enquanto eu estiver ocupando o cargo de Vereador nesta Casa de Leis, 
: estarei sempre imbuído e não medirei esforços para lutar por melhorias na área da segurança 
• pública para o nosso município. Conversei com o Dr. Célio, fiz contato com a Coronel Eliane 
NikoluK e hoje o Major Ronaldo esteve nesta Câmara, nós conversamos e estou no aguardo de uma 

, resposta que vai ajudar a cidade no tocante a segurança pública. O Dr. Célio, inclusive me passou, 
, porque foi implantado na cidade de Caraguatatuba o Plano Piloto na Delegacia de Polícia e ele está 
querendo contemplar Piquete com esse mesmo beneficio, então, vamos aguardar. Quero comentar , 
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também que estão me causando náuseas as respostas recebidas do Poder Executivo a respeito das 
nossas Indicações, pois elas eram sempre as mesmas como: iremos verificar junto a Secretaria de 
Obras a possibilidade de atendimento. É lamentável, é vergonhoso, ela poderia pelo menos 
diferenciar as respostas para não ficar tudo igual. Acho que ela está fazendo assim para que o 
Vereador realmente não apresente mais nenhuma propositura para permanecer do jeito que está. 
Com relação a limpeza da cidade, o prédio onde funcionava no passado o Jardim da Infância da 

' Escola do Sr. Leopoldo, aquele local ali está cheio de mato, um total abandono, realmente 
lamentável. Outro fato é a árvore em frente ao Supermercado Xeroso de propriedade do Vice- : 

' Prefeito, a meu ver a Prefeitura está esperando a árvore cair em cima de uma pessoa, de um carro ou : 
. na rua interrompendo o trãnsito no local para tomar as providências cabíveis, não é possível que • 
ninguém, nenhum funcionário está vendo a situação daquela árvore. Em aparte, o Ver. Claudinei ' 

, disse que encaminhou um requerimento referente aquele assunto e lhe responderam que eram 
i constantes as vistorias realizadas pelo Engenheiro Agrônomo Flávio Chaves da Prefeitura, 
·juntamente com a Comissão Municipal de Defesa Civil, às vezes por solicitação de munícipes ou 
i mesmo por questões preventivas avaliando o estado fito sanitário da espécie arbórea autorizando a 
: poda ou mesmo a supressão da árvore, dependendo da vistoria a poda ou o corte eram realizados 
• pelos membros da COMDEC Piquete ou emitia-se autorização para o proprietário contratar : 
profissional habilitado para a realização do trabalho. O Ver. Santana agradeceu o aparte do Ver. : 
Claudinei e continuou o seu discurso, a saber: "Inclusive lá no bairro Santa Isabel, em frente a casa ' 

• da Dona Elizabete Dota, a árvore está quase caindo, então, vamos ver, vamos esperar. Quero deixar · 
· claro aqui e eu postei nas redes sociais referente a uma Emenda Parlamentar no valor de R$ 
i 245.850,00 para pavimentação e recapeamento de vias, essa emenda foi enviada por e-mail pelo 
• Deputado Major Olímpio e espero que realmente a nossa Prefeita aplique toda essa verba na 
: recuperação da pavimentação da Avenida Major Pedro e que não seja desviado um centavo para 
outro serviço porque eu vou cobrar, vou fiscalizar. Espero que ela realmente atenda ou quem sabe 

: ela recuse, vamos aguardar. Eu tenho em mãos um documento, o Oficio GAB nº 084/17, de 
20/02/2017, de autoria da Prefeita, encaminhando cópia do Memorando nº 10117, da Secretaria 

, Municipal de Administração e Patrimônio e foi informado pelo Sr. Mário César Boró, Coordenador 
, de Unidade da ONG-Pró Vida, que administra a nossa Saúde, lamentavelmente anexou ao referido 
: documento uma planilha de qualquer jeito, não dá para ler, está ilegível, realmente um descaso com • 
•esta Casa de Leis. O referido oficio entrou nesta Casa dia 03 de março de 2017, aguardei uns dias, : 
: pedi a Secretaria da Casa que me desse uma copia do documento, fui até a Unidade Básica de Saúde ' 
. de nossa cidade, conversei com o Secretário Municipal de Saúde sobre o assunto, ele me forneceu : 
· outro documento com letras em tamanho normal, legível, porém, tudo de qualquer jeito. Então, , 
estou entrando com um Requerimento para que seja oficiado ao limo. Sr. Mário César Boró, : 
Coordenador da Unidade de Piquete da Organização Social Pró-Vida, detentora do contrato de ! 
gestão firmado com o Município de Piquete para atuação na área da Saúde, bem como para a · 

, Prefeita Municipal para que apresentem, no prazo legal, as informações, bem como as cópias dos 
documentos que aqui também são solicitados com relação à referida Organização. Agora, se estão 

: pretendendo enganar alguém nesta Casa não é este Vereador que vão enganar, pois irei cumprir o 
: meu papel de fiscalizador, vou cobrar e denunciar caso for preciso. O Ver. Santana teceu outros 
: comentários sobre o assunto e comentou que a Prefeitura respondeu ao contido no Requerimento nº 
i 153/2017 de sua autoria, encaminhando cópias dos processos administrativos sobre o Carnaval ! 

: 2017 em Piquete, sendo que deu uma lida na documentação e achou por bem iria encaminhar ao 1 

' Ministério Público aquelas informações e solicitar as providências cabíveis, pois pelo que observou 
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, tinha muitas coisas erradas e, também com relação ao seu Requerimento de nº 154/2017, a Prefeita 
• respondeu que não houve gastos por parte da municipalidade com o evento denominado 
"Carnafolia", realizado no dia 18/02/2017 na Praça Duque de Caxias, sendo que na propaganda da 

• festa publicada nas redes sociais, existia o brasão da Prefeitura Municipal, tendo enganado como se 
, explicava tal fato? O Ver. Santana disse ainda que iria encaminhar todas as documentações ao 
1 Ministério Público para que apurasse a respeito e se a Prefeita estivesse errada que cobrasse dela, 
. pois aquela Vereança ninguém iria enganar. O ver. Santana agradeceu a atenção de todos e encerrou 
· as suas palavras. Em seguida, o Sr. Presidente suspendeu a sessão por quinze minutos, findos os 
, quais reabriu-a na pauta da Ordem do Dia. Decorrido o tempo regimental, o Sr. Presidente reabriu a 
' sessão e pediu a Sr". Malu, 1 ª Secretária que fizesse a leitura dos documentos constantes daquela 
: pauta, a saber: 1) Parecer nº 10/17, da Comissão de Justiça e Redação, com relação ao Projeto de, 
. Emenda a Lei Orgânica nº 01/17, datado de 17/03/17, de autoria do Ver. Rominho, e subscrito pelos : 
Vereadores Santana e Malu, que altera o artigo 214 da Lei Orgânica do Município de Piquete., 
Inscrito para falar, o Ver. Claudinei deixou claro que estava apenas fazendo uma alteração no artigo 
214 da Lei Orgânica do Município e não aprovando um beneficio para os maiores de sessenta anos. 
Como não houvesse mais quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada 

1 

: em 2ª votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 2) Requerimento nº 52/17, datado de ' 
: 12/04/ l 7, do Ver. Santana, para que seja oficiado ao limo. Sr. Mário César Boró, Coordenador da ! 
. Unidade de Piquete da Organização Social Pró-Vida, detentora do contrato de gestão firmado com o • 
i Município de Piquete para atuação na área da Saúde, para que apresente, no prazo legal, as • 
' informações a seguir, bem como as cópias dos documentos que aqui também são solicitados com 
· relação á referida Organização. O autor justificou a matéria e disse esperar contar com o apoio do 
Plenário para a aprovação da sua propositura. Como não houvesse mais quem desejasse falar sobre 

· a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por 
•unanimidade. 3) Requerimento nº 53/17, datado de 12/04/17, do Ver. Santana, para que seja i 

' . oficiado a Sra. Prefeita Municipal de Piquete, para que apresente, no prazo legal, as informações a ' 
. seguir solicitadas, bem como as cópias dos documentos que aqui também são solicitados com 
referência ao contrato firmado entre o Executivo e a Organização Social Pró-Vida. Como não 

. houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação 
: e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 4) Requerimento nº 54/17, datado de 12/04/17, da Ver" 
' Malu, para que seja oficiado a Sra. Prefeita Municipal de Piquete, para que adote as providências 
' necessárias que permitam ao município se beneficiar do Programa de Regularização Fundiária 
Urbana, execução pela Fundação ITESP, vinculada á Secretaria Estadual da Justiça e da Defesa da , 
Cidadania. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi ! 
colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 5) Moção nº 26/17, de , 
autoria do Ver. Rodrigo, para que fosse oficiado ao Sr. Celso Torino, apresentando-lhe Moção de : 
Aplausos deste Legislativo, pela iniciativa de mandar, ao Jornalista Milton Neves, informações do : 
Esporte Clube Estrela para que o mesmo publicasse em seu site, divulgando Piquete. Como não i 
houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação 
e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 6) Moção nº 27/17, de autoria do Ver. Rodrigo, para que 
fosse oficiado ao Jornalista Esportivo Milton Neves, apresentando-lhe Moção de Aplausos deste 

·Legislativo, por ter publicado em seu site "Terceiro Tempo" a camisa comemorativa do Centenário 
· do Esporte Clube Estrela, bem como breve histórico do time. 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 , 
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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, 17 de abril de 2017. Centésimo 
nonagésimo terceiro ( 193º) ano da Independência, centésimo vigésimo sexto (126º) ano da 

, República e centésimo vigésimo quinto (125º) ano da Emancipação Político-Administrativa de 
' Piquete.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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