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Prquck. 1n\1".1t1 o a pr11kç.111 l ~us pnrn tod11s os 11rcscntcs d "I· 1 ... \' ~ J • · · • <.<. .1rnu li '\Cita u s1•so;i\u 1·111 
,,-gu1u.i. o cr \lan11 l eb11 e Sant.1na. Pres1d1•nt1! da Ciirnara .:011, i·' 1u s. 1 v' · ' ui º' · c.:n 111r.:' .:rcados u 
fic!rt'tn em~ p;irn ento .. 1rcn111 H1nv de Piquete \1111s a e'1'cui;ão do rcfcndii l ltn 1 s: p .• • • d-,.... . . . ... 1. .. . . . l • ''. r rc~1ucnlc rollX'1U em unr(a l~(ussà(l a at.1 u.1 10- sessão 11rd1nana e .:01110 n·\o h•>tl\.. .1 • • . • • i.;,sc 11uen1 ue,.:1.1~s..: 

apresen!ar en1cn~as a retenda a1n, li ~nesn1a toi colocada cm única vn1nçi\o, Uj)Hl\.'11\la pur 
unruunudad~ e ;u;s1nad3 pel11s Senhores Edts f'n1 seguida. 11 Sr Pres1dcnh! sohcllilll a Ver l\.lnnn 
Lu1za /\1oreun ;\eta R11x1 rv. Iª Secrctana. que tiJ'C:~5e n leuurn dos docun1.:nh>s cons1antcs di• 
Expediente. os quais foram os seguintes. 1) Of G 1-\8 nº .J 1.J 17. datado de 1 O l ll 17 da l'rcfclla 
\lun1c1pal de Piquete. respondendo ao contido no Olic10 ,,~ .J 12 17 dcs1a Casa de 1 eis .: 
comunrcando que está autori1ado ao Pregoeiro da Prefeitura atuar na realização d\\ Pregão u ser 
realizado por este Legislat1\o no próximo dia 20 do corrente mc!s (.\rqut\ar): 2) l)fic10 Gt\B nº 
:i 15 17. de au1ona da Prefeita ~[un1c1pal de P1que1c:. respondendo ao contido no Rcqucrimcnt11 nº 
120 2017. do Ver Claudinei de Moraes {Arquivar), 3) Convite dn Preferturn Municipal J..: 
Guarnnnguetà. convidando para a Sessão Solene de entrega do Título de Cidadania Hon\'lrana a11 
E'\mo Depu1ado Estadual Pe. Jose Afonso Lobato. dta 26 1 O 2017 (arquivar); 4) Co111un1cauos nºs 
Cl'.! 185702 2017 e Ctv1 185703, 2017. informando sobre a hberaçiio de recursos tinancciros d11 
programa FNDE para Piquete (ARQUIVAR); 5) Balanceie ;-\nalít1co de Controle de Custo <ln 
De4;;pesa Empenhada Segundo os ltc:ns (Arquivar). 6) Requeri1nento n" 122117. do Ver Helo1110. 
para que seja oficiado a E\.llla Sra. Prefeita Municipal. pedindo-lhe rnformações sohre quando ~erá 
lrberado o estadio municipal da Vila Cnstiana? {Para a Ordem do Dia). 7) Requerin1cnto nº 123 17. 
do Ver Heloízio, para que seja oficiado a Ex1nn. Sra. Prefeita Municipal. pedindo-lhe infonnuçõcs 
sobre ltberação do campo do Estrela e quando o refendo estad10 sera liberado aos esporti'>tas 
piquetcnses? (Para a Ordem do Dia): 8) Requer11nento nº l'.'4 17. do Ver Santana. para que se.ia 
oficiado a Exma. Sra Prefeita Municipal. pedindo-lhe que seJa informado atro\es da Secr,1anu 
!v!unicipal de Negócios Jurídicos. as seguintes informações: a) Qunntos ser\ 1Jorcs mu111cip;us 
entraram com ações trabalhistas a partir do ano de 2013 até a presente da1a" b) Qual o \alor Jado à 
causa em que cada uma dessas ações e. em caso de condenação. qual o \ alor reconhecido por 
sentença? e) Solicito cópias de todos os precatórios trabalhistas que ja fornrn rnscntos para 
recebimento nos exercícios de 2017 e 20 J 8, confonne anunc1udo pela l''\1110 Pref~11a .:111 cntre'vista 
concedida â Rádio Mctropohtana; e d) Solícito 1nlonnações acerca dos processos 1mbalh1stas qur.: 
foram p;iaos mediante acordos rcah1ados nos processos lrabalhrstas a,1uizados a partir de 2013 
(Para a O;dem do Dia); 9) Indicação nº 1 l ltl7. datado de 11 10 17. do Ver Helo1110. para que sc,1a 
oficiado a Prclcita Municipal de Piquete, ind1cnndo a necess1Jadc de realizar a l11npl!za nn Rua 
Benedito Ah.es Primo. na Vila Esperança (A consideração da Senhora Prefi:ila~; 10) lnd1.c~ção nº 
112117. datado de 11/10/17, do Ver l leloiz1o, para que sc1a oficrndo a P~ctc1ta Mun1c1pal de 
p· · d. d e ·s dade Je realizar a Junpeza c1n toda a e'tensao da Rua Jo.iqurm 
S i~ucht~, inM icahn do a an~~J ~~ ~ão los\! (A consideração da Senhora Prcleitt1 ); 11 ) Moção nº 78/ 17, de 

t.:rdp 1m ac a o. n • d R · t (." · 1 de PillU ·t • 09 1 o 17 d v Rodn ,0 para que seja oficiado ao Cartório e egt~ ro 1v1 i.: e. 
aprescnt~do ºMo;~~ de Ap~a~sos deste 1 egislall\ o, pela 1nic1at1\ a cm inccnti' ar a 1.:itura, colocando 
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naquele local uma pratel~ d H n º .VS) 
d o -.ira e hvros • 

Ordem o ia). 12) Moção nº 79 . que podem ser lidos ou lr > • 

l•pam1nondas José Alv.;s M . 117, de 11110117, do Ver é:.1aud1 \~,Ldos pelos mu11i~1pcs {Para a 
deste Legislativo. pelo cxc~r.c1ra. Poiic1ul Civil de Lorcna/SP, a r~~1.' ~ara que SCJa ohc1ado ao Sr. 
ncsla propositura( Para a Ord~~t~ tr~1u l ho d1.:sl.!nvolv1do como 11~h~~:1ad.~lhe Moção de Arluusos 
qm: seja oficiado.ªº ~r \\:anderleº1· nem). l 3d) Moção nª 80117, de l 1110h7 º~om~chrvoCslapdrcs..:ntados 

d A 1 ,. reira e Arit p 1 · . • . au mc1 , para 
MO\àO. e p' ausos deste Leg1sla1tvo, pelo C\cclº· o ic1al C1v1I de llaJuba!MG, apresentado-lhe 
~oll\Os apresc.ntados nesta propositura( Para a Ord ente tra~alho desemolv1do como policial pelos 
'Vc_r. Claudrne1. para que seja oficiado ao .r cm~oDm), 14)Moçãon°8Lt17.dell l lO.t7, do 
llajul>a/~1<:J. apresentado-lhe Moção de A ~u Vinicius Marques MartmeL, Poltc1al Civil de 
descm olvido como policial pelos molivos p , sos deste Lcg1sla11vo. pelo excelente trabalho 
15) Moção nº 82/17 de 11/10/17 d V , apresentados nesta proposítura(Para a Ordem do Dia) 
'fáxeira Noronha 'Pol1ci'aJ e· :l od cr _Claudinei, para que seja oficiado ao Sr Diego Almei~ 

' iv1 e ltaJubá/MG d h • L egislat1vo, pelo excelente trabalho d . • apresenta o-1 e Moçao de Aplausos deste 
propos1tura(Para a Ordem do Dia) l 6e)s~volvid~ c~mo policial pelos motivos apres~ntados nesta 
~c·a oficiado ao Sr Dan 1 , .. ' oção a 8J~17, de 11 10. 17, do Ver Claudmei, para que 

J 
1 

d L 1 0 Susiru Aaddad, Policial Civil de 1ta1ubaMG. apresentado-lhe Moção de 
Ap ausos este eg1slattvo, pelo excelente trabalho desenvolvido corno policial pelos motivos 
aprcse_ntados nesta pr~pos 1~a(Para a Ordem do Dia); 17) Moção nº 84117, de 11/10!17, do Ver. 
Claudme1, para que SCJa oficiado ao Sr. Arthur Goulart da Cruz Lima, Policial Civil de ltajubâJMG, 
apresentado-lhe M~ção de Aplausos deste Legislativo. pelo excelente trabalho desenvoh ido como 
pohc1al pelos mollvos apresentados nesla propositura(Para a Ordem do Dia); A seguir, o Sr. 
Presidente franqueou a pala\Ta de confonnidade com as normas regimentais. Inscrito para falar o 
Ver. Heloizio cumprimentou os presentes. os mtemautas e os ouvintes da Rádio Nature1.a FM e fez 
o seguinte pronunciamento ''Quero parabenizar hoje nesta Tribuna todos os festeiros lá da Festa de 
Nossa Senhora. no bairro dos Marins. Foi uma festa muito bonita. contou com a participação dos 
moradores e vários munícipes de nossa cidade. Quero parabenizar de modo especial o Padre 
Fernando pelo apoio e incentivo às festas religiosas e que mrnto conLribuiu para o êxito da festa de 
Nossa Senhora, no bairro dos Marins. Quero também agradecer de coração todos os p1quetenscs que 
paruciparam da nossa festa. Estive na semana passada na Prefeitura cobrando mais uma \ez a 
colocação de uma cortina ou de uma película de msulflln:i nas Vans que le\'am as pessoas que fazem 
hemodiahse em Guaratinguetá ou Taubaté Na se,1a-fe1ra. mclus1\'e, ~u fui ~dff n?'nm~nte esse 
' [ 1 s Edn· ld ião cobrei dele a referida proteção, pois não e fac1l 1r de l 1quete a 
.e cu o ao r a o e na ocas S . • ns parecem esquecer esses detalhe~ 

Guará ou a Taubalé com o sol batendo na cara. • o que as pcsso. da 1. 
1 

além da doença. arn so rem com esses 
que são de total 11nportâncin para aquc as pt!Ssoas que 

1 
Sr Ednaldo que não cm para 

problemas de fácil solução para a Prefeitura '?cixe
0
i bem c arodyart~unº bel11 a nossa Secretaria de 

1 âo sofnda uero pe ir ' m11n e sim para a nossa popu aç , · . . •sidência do Sr Marcos que mora 
D · 1 · ·mana pac;sada esuve na rc. e~cm oh imento Soc1a , pois na s1: · · . S 1. t> •1 esse cidadão aào tem uma perna e 
naquelas casas con~truídas pela Prefoitura no bairro anta sa .i: '. ·chc RS 70.00 de Bolsa Famllia e 
ele me disse que sua renda mensal é muito pequena. s~~ espod s.,'.. rc',o Social. Gente eu Jique1 com o 

• ,. 1113 cesta básica o unu • 1 , . 1 • 
eles ganham um mcs sim e um mes nao u " ·1 · E sempre me coloco no ugar uessas 

d · d·1qucla 1am1 ia u · , • 
rncu coração apertado. (iquc1 com mu110 o , Assistente Socml que olhasse com mais ut~nçao 
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. ç. · iunhas cnhranças sim Pelo encarecidamente a 

' ~ ~ l p.ir:i css·1s pessoas 1 · · "°' amrnre ~obre o Recinto de festas IJllt.' li;,·;~ 1 . <l' 11~ 1 s necessitadas í)uero aqu1 comentur 
ah ex1stentes Ju di~se ª''UI • r 'P 1 . . t 1.I 

0 iniixdindo ª" Jl<;s~•Oa\ d!' usarem as quadra' 
· · ., c e 1 ll, sou c:ontra caso hb.:re para u prática de e~ rtcs fechar a uclc 

((1C31 n~ dezc111\1 hl)!Us, f'\1rquc cu tenho c:crtcza que se cstendcr··in 
0 

hora· po 2:. h q t · . . - . . · · ~ no para as , oras n1u1 as 
pe~·o:i:. 1ral1 ~rnt1c:ar esportcs nesse horano la Eu lenho certeza que a próxima adm1ni<;tração vai 
h~rar aquek local p::irn a prnhca de es"'1rtes a t>ret·c1·1a atual me d 1 1 1 f' 1 

• • • • • · 1·~ . • 1sse que aquc e oca va1 1car 
fechado. prect!-3. llc:ar fechado. Em partes ate concordo. mas não e fechando aquele local que vamos 
acabar com as arogas. co1n a pratica da criminalidade. Já falei em sessões anteriores, façam um 
plane.ramenro. a ~c:'Cret~na de_ Esportes l'unc1ona dentro do Recinto de Festas, então, até o horário 1 
comercial tem gente ah para liscah7.ar. depois desse horário coloca um íunc1onáno e com ceneza a 
população \'31 gostar e agradl!Cer Apresentei nesta sessão um Requenmento perguntando quando o 
Campo de Futebol da Vila Cnstiana sena liberado, sendo que antes das eleições pintaram o muro so 
para ale!,'TaT os moradores daquela Vila e agora aquele can1po está abandonado e a população está 
perguntando quando sera inaugurado e liberado para a prática de csportes. Com relação às estradas 
rurais, Vossas Excelências. nobres Vereadores, são minhas testen1unhas que não canso de pedlí 
melhorias. maqu1narios. tampas nos bueiros e. infelizmente, nossas estradas rurais, estão 
abandonadas, cheias de buracos. Dias atrás arrumaram uma estrada para vaca passar e as estradas 
rurais la do meu bairro nada fazem. Acho que tc111 algunia coisa errada aí, será que vaca, carro é 
mais 1mponanre do que o ser humano? Eu deixei bem claro para a Prefeita no Gabinete dela que 
quem não anda com a mentlfa não tem medo. Já cansei de falar aqui tambem. não adianta ter 
maqu1nanos modernos e ficar parado, não poder atender a comunidade rural. Quero esclarecer e 
espero que a população me entenda que tenho boa vontade para ajudar. 1nas está faltando apoio do 
E"<ecutho, do Secretariado da Prefeita, caso contrário às coisas não andam não se resolvem Estive 
ontem na cidade de Delfim Moreira no velóno de um amigo do meu filho e fiquei bastante 
impressionado co1n a péssima situação daquele trecho de estrada Aquele trecho de estrada está 
cheio de buracos e realmente precisa ser reforinada o mais rápido possível e se1n interditar 
totalmente aquela estrada não tem como a firma trabalhar Precisamos snn cobrar que os serviços 
sejam feitos o mais rápido possível, que a firma trabalhe dia e noite para não prejudicar aqueles que 
usam diariamente a estrada, pois os serviços são de suma importància são Peço ta1nbém desculpas 
àquelas pessoas que não concordam com o meu posicionruncnto, mas as pessoas que usam 
d1anamente aquela estrada sabem muito bem do que eu estou falando. 1\cho ainda que os sei'\ 1ços 
só devem ser realizados no próximo ano, no tempo da estiagem, pois agora, já esta chegando o 
período das chuvas e fica inviável mexer co1n terra. O Ver J-Ielo1zio teceu outros co111entários sobre 
o assunto e encerrou as suas palavras. Inscrito para falar, o Ver Prof. Doni cu1nprimcntou os 
presentes, os 1ntemautas e os ouvintes da Rádio Natura.a I·M e fez o seguinte pronunciamento: 
"Quero em nome da Prof" L úc1a cumprnnentar todos os professores pçlo Dia do Prolessor ocorrido 
onteni. Quero parabenizar tarnbém o Ver Christian e a Ver" Mnlu pela festa do Dia das Crianças 
que os mesmos reali:1.aran1 e o Vice-Pn.:fe1to Xcroso pela fcsla que ele realizou para as crianças no 
estacionamento do seu Supermercado Vieram me perguntar por que a Prefeitura não fez uma festa 
para as cnanças e respondi qut: t:u era um mero Vereador e quetn tinha que responder a respcno cra 
ª Prefeita da cidade. A Prefeita sempn.: JOga que o Vereador tem que cobrar dos seus Deputados 
recursos linanccrros para a nossa cidade c. a meu ver. a Preferia devena ter cobrado seus Deputados 
: cons~guir recu~o para fazer uma festa para as crianças de Piquete. Então, quem te\ e a 
P0 rtunidade de lazer urna festa para as crianças de nossa cidade fica aqui os meus parabens e 
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e pero que no prox1mo ano mais pcssoa5, mais co1nerc1antes. 1nclus1ve a Prefeita faça uma feSta 
bem llOrllta p:am ns nossas cnanras r u1 · 1 ·' ·' · d · 

y co uauo ums atras quan o sena reah1ado outro ~estival de 
Voo l.1~:~ e tai~llér~ respondi que niiu era o Vereador que r< .. ~olv1a aquela questão, pois o munic1p10 
1111hn S~i.;rcta11.1 d~ 1 unsmo quc111 iria c.lcc1d1r ~obre a rcahz.ação de fcs11val de voo 1i~re. de 
l.1111pconatos de futt!bol e outros c\cntos cm nossa cidade Agora se fosse compelência do 
1 ~g1slull\ o orga111.r.ar esses e\ entos, com certe1.a, seriam plancJados co111 antccedi:ncia e seriam 
r.:al11:u.los co111 o c111pcnho de todos os nobres Vereadores Quero deixar bem claro que os 
Vcrc.ulores fa1cn1 o possível e o 1mpo~sivcl para apoiar esses eventos, mas a competência é do 
p,,<Jcr f: \C1:utl\ n, da Secretaria d..: Turismos de nossa cidade. 1 Joje à tarde saindo da escola, os meus 
alunos n1c pcrguntaram quanto tempo cu não 1a na quadra soc1ecy do Vila l:.sperança, aquela quadra 
do João Mona Eu, depois que opcre1 o joelho, fui obrigado a ficar afastado das quadras e faz três 
anos mais ou menos que não vou aquela quadra Então, assim que os meus alunos falaram da 
quadra cu fui ate lá \enficar a situação em que a mesma se encontrava e fiquei bastante surpreso, 
pois aquela quadra esta totalmente abandonada, o gramado smtético em alguns locais está faltando. 
outros soltos, ao 1nvcs de colocarem resido de borracha acho que colocaram areia. um verdadeiro 
descaso. Não sei como runguém não se machucou ah. pois do Jeito que está é impossível praticar 
esportc naquela quadra. Espero que a Prefeita mande alguém da Secretana de Obras verificar a 
p~ss1ma situação daquela quadra, antes que alguém se machuque feio lá, porque depois a Prefeita 
diz que não sabia de nada e joga a culpa na pessoa que usa ou empresta aquela quadra Espero ainda 
que não fechem aquele local como fizeran1 com a quadra society do Recinto de Festas. Estive 
ontem também lã no bairro da Vila Cristiana, reduto da Ver" Malu, mas eu sempre estou naquele 
bairro porque minha sogra e minhas cunhas moram lá e geralmente nos rinais de se1nana eu estou 
na Vila Cnstiana Os moradores do final da Rua Dario Vieira (rua sem saída) 111e chamaram ontem 
reJ\ind1cando a colocação de um guard-raíl na rua de ci1na, Rua José Al\cs Primo porque eles estão 
com medo, principalmente, do Caminhão da Made1re11a do Trevo descer o morro e perder o freio 
mdo de cheio nas casas ali da parte de baixo. Respondi aos moradores que iria apresentar um pedido 
a Prefeita na próxima, pois a competência da colocação do guard-ra1I é do Poder Executivo. Em 
aparte, o Ver Claudtne1 sugeriu que fosse colocado um limitador na parte de cima. pois asstm 
caminhão não podena passar, não iria descer aquele morro. Em aparte, a Ver" Malu disse que o final 
da Rua José Alves Fi lho subindo para a Rua Clementina era 1nuito estreito, mal dava para passar 
um carro de passeio e uma moto juntos. A Ver" Malu disse que a seu ver a solução para aquela rua 
tra fechar para o tráfego de veículos, ricando a passagem apenas de pedestres, acn:sccntando que o 
Vereador devcna encaminhar para o Executivo o pedido e a Secretana competente quem iria achar 
a melhor solução. Continuando o seu discurso, o Ver Prof Don1 disse: "Acho que deven1os nos 
reunir, d1scut1r melhor o assunto e depois encaminhar o pedido à Secretaria de Obras Sei"\ 1ços e se 
for o caso conversar pessoalmente com o Secretáno tv1un1c1pal de Obras, porém, espero que tenham 
consenso de ir ate o local verificar à respeito e acham a melhor solução paro o referido problema 
sem prejudicar os moradores daquela rua, sendo que alguns munícipes tem carro e precisam chegar 
ate as suas rcs1dênc1as. Eu acho que é melhor tentar solucionar o problcn1a do que tentar jogar a 
culpa em algucrn, achar um culpado. Continuando l\S suas palavras, o Ver. ProC Doni leu um texto 
de P~ulo l·rcirc - '"Verdades da Profissão de Prolessor", en1 ho1nenagcm ao Dia do Professor, 
Ocorrido no dia anterior, tendo co1nentado ta1nbén1 sobre as palavras de carinho recebida da sua 
~lha mais velha que 1nuito lhe en1ocionou O Ver Prof Doni teceu outros comentários sobre o 
~~tunto; cncerr?u as suas palavras agra~ecendo a atenção de todos. Inscrito para falar, o Ver 

audinc1 cumpnmentou os presentes, os 1ntcmautas e os ouvinte~ da Rádio Natureza FM e fez o 
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seguinte pro~uncinincntu ''Quero lllll'tal a 1111nha ínlu l'ttt11pnmcn1ando os nohrcs Vereadores Prof 
Dt•nt e Prof R1>dng11 NUlll'S e a l'r11t• l u..:1a pcln ll1u tlo Professor ucurndo untem c todns os 
Proti:ssores de nossa ..:1Jad..: e"' 1'111t..:s~1•11.·s IJlll' p.1s,11r111n pela nossa \11<la renho que deixar aqui 
reg1~trado a falta de cfctl\11 da l'ohc1a f\.h li tar não ~o c111 P1qucle, 111u~ no geral, ou SCJa, e111 diversas 
ciJat.lt.:s do J·,t.1d11 Ul' Sih1 l'a11l11e. 111ti:l111nc111c, 11'111 lem previsão paru uhcrtura de concurso publico 
parn cna~ilo d.: 1111\11~ ,,1gus 1 lntc, par;1 li' Scnhon:s tcn:m uma 1de1a, os concursaJos Jo Iº 
L'lllU:Ur<O d..: 2013 l!'t;l11 tà1..:nd11 AcaJ1.·111u1 d.: Policia agora, cstc uno e cada dia que passa lica pior 
e c11m a J"<''~rbrhdade da upro,,1çà11 t.ln "º'ª r..:forrna da Prcv1dcnc1a, muitos J>ohc1a1s que tinham 
tempo :-;e llf"l'cntara1n. c1lmphcando u1nda n1a1s a snuoção Piquete tc111 uma nova Escn\ã, que ,e10 
para o lui,'11r do J·sl'O\àll ,\dc1n1r qu..: Ílli cmhum sendo qu..: desse ulttmo concurso que t1.""c "..:10 
DJ"."llª' uni F"cn\ Ü(I para u cidade de Cruzeiro. A srtuaçào da crdadc de Scbas!Jão esta bem 
rornphcaJa. s..:ndti qut: quase toda a l:-.qu1pe da DIG foi presa por estar en,oh ida com o trafico de 
cntofJX'IX'Otes. cotão. sem a reahz.açào de concursos públicos para criação de novas vagas, fica 
d1fie1I awnentar o efetivo nos mun1cip1os. São situações que acontecem não só na Policia. mas em 
t1wlos º' scgrncntos Para os Senhores terem uma ideia. em nosso rnwlicfp10 daqui a três anos no 
max1mo. \ào se aposentar dois fw1cionários, o Marcos e o Robson, sendo que só vai ficar eu, no 
sen1ço de rua. uma situação bastante caótica. Em aparte, o Ver. Prof Doni disse que no ano 
p:i.ssado foi apro,ado em Brasiha uma Lei onde o Estado e a União não podem alterar o seu 11m1le 
d~ gasto por '1nte anos. Disse que a APEOESP perguntou ao Govt:mador do Estado de São Paulo 
como ina ficar a Educação com a aprovação da referida Lei e aquele Edil, analisando a situação 
caouca da Policia. ficou pensando també111 o caso da Segurança Pública como 1na ficar. Jª que o 
Estado não poderia alterar o seu l 1 tnite de gastos durante vinte anos. Continuando o seu discurso, o 
\c:r Claud1ne1 disse: "O Exmo. Sr. Governador Geraldo Alck111in, que pretende ser Presidente da 
Republica, propôs a PI 920/2017 que congela os investiinentos públicos no Estado. aungrndo 
diretamente todos os senidores e a população em geral, que poderá sofrer ainda mais com a 
precariedade no atendimento dos serviços públicos. O Governador está propondo o congelamento 
porque tem interesse de receber beneücio do Governo Federal para parcelar o que ele de' e para a 
Umão cm mais parcelas. A meu ver o Governador Geraldo AJckmin nunca este\'e e ne1n esta nem a1 
com o funcionalismo Estadual, e espero que e le não ganhe para Presidente da Republica. nosso 
mumctpro não tem representante do PSDB e acho bom não ter 1nesn10. caso contrnno ~ena nluno 
~ohrado por m1111 que alem de Vcn::ador sou func1onario publ ico cstadunl l'.ssa e. 1nfehzn1ente. u 
snuação dos pohc1a1s do Estado de São Paulo e niio tem pi.!rsp.:ct1va de melhora futuramcnte 1 u 
~stou na Policra há vinte e sett anos e nilo espero 1nelhoms pois esh1111os hú quatrll 11nl1s ~i.:m 
reJ10s1ção salarral, então, é hastante complicado l'rn npnrtc. o Ver Santana teceu ~X'queno 
comcntáno sobrl! o assunto e disse cstav<1n1 pr..:tendendu uun1cntar a contribu1ç;io dcsl:ontadu dos 
func1onanos publrcos estaduais ('onltnllando o scll d1st·ursu. o Ver l'laud1n..:1 disse lambem: "Essa 
contribuição já foi re-a1ustad11 não fa1 n1urtu tc111pu e cstào pretcn<lcnull rea1usta-la novamente, é um 
absurdo 11m aparte, o Ver l'rur 1)0111 disse que uquela contnhuu;ilo lbt reajusta cerca de oito anos 
a~ms. passou de 50.o para l l~·ô e agoru eslavun1 p1c1cnde1H.ln aun1l·ntar pura 1-lºo Em seguida o Ver. 
Claud1nei continuou a sua explanação d11cn<lo "'()que 1c111os 4uc ra1er ~cobrar os nossos direitos 
na Justiça e é o que eu pretendo fazer, e espero que o Sucessor do Alcktnin, caso tenha que pagar 
~guru preca tório para nós não venha dizer q~e foi herança. maldita Q~ando resolvi sair candidato a 
ereador no pleno passado. achei que as corsas senan1 d1 lcrcntes, pois pretendia fazer um trabalho 

em conjunto con1 o l"-.xecuti\ o ..: seus Secretários Municipais. para tentar fazi.:r o município crescer 
s~ desen\olver principalmente na área do Turismo, atender a zona rural como necess!la, enfíin: 
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fsrcr uni truhalhn \·1sando o cn:scirn1.:nto e dcse . 1 ,., unl!I rcuruào e para 1111m (ll)Ucla reunião"' .1·. TI\. o \llncnto de no,so mun1c1p10 l·nt;10, pur11c1pc1 
"' ,..>ucna s1.r o ponto crucml • d • , · "'o do 
\ cr l~i1111ul,1 , tn<los ns outros Vereadores estavarn 1rescnles . • scn o que, cn!n a excc;ça. 

1 ão e pensei "corn essa n1ulher nilo vai ter .1• .. .. · nias me engam.:1 e v1 que nilo unha 
~1 U\ , . • . , con' 1.:r sa 1 realmente não me enganei está sendo 
,,,,J m.111c1ra , nao ti.:111 con\i.:n;a i.:om a Prefeita ela faz 0 noss<> rnu · ' - .1 
(I · .• 1 .1 • . • • • n1c1p10 uma cxtensao ua casa 
d·I 1 da esta t'Uluant 11 uo nossu n1un1c1p10 como se losse 0 qui· it 1 d d 1 . d •. . _ · 1 a a casa e a limpa quan o quer 
mt'.'lndo bem entende 1 ssa reunrao aconteceu antes da noss·i poss • " d d ' 
'1-· · · • .. e e a conversa 101 no senil o e 
nchar uma solução p;ira ª nossa cidade, 0 que ~odcna ser l'e1to para melhorar a nossa cidade assim 
qUL' h' •·.1sscn1lls _posse_- ,sendo que <: nosso V r~c-Prefcito la1nbé1n estava presente. Eu disse bem 
n,.,1m .' ,ca .r Prclella f refeita o q~c a populaçao cobra e pede para os Ven."adores é merda para 0 
prefl'llUra fazer" ftrando o Ver. Romulo, os demais l::.dis estavam lá naquele dia e não me deixam 
~nt r ~ repito uqui ho.rc o que a população pede é muito pouco, são serviços básicos e simples de 

rt'"'I' .:r Somente os moradores do bairro São José foi quem solíc1tou calçamento porqu..: aquele 
halrro ha tempo~ sofre com a falta de calçan1cnto. Ein aparte, o Ver. Helo1zio disse que fez um 
requenmento pedindo a retirada de entulhos e móveis velhos na Rua Benedito Alves Pruno na Vala 
Esperança e ate aquela data seu pedido não havia srdo atendido Disse ainda que o ex-Ver. Mona na 
restào passada fez um pedido idêntico e também não foi atendido. Disse que tal fato era um descaso 
do Poder Execun,·o Continuando o seu discurso, o Ver. Claud1nei disse '·Quando eu falei na 
reunião que tivemos que os pedidos da população não era nada para a Prefeitura. que eram pedidos 
SIIllples e de fácil solução, eu me lembro bem as palavras do nosso Vice-Prefeito Xeroso que deixou 
claro que "aquelas coisas vão ser comigo, eu vou estar nas ruas, então, limpeza. rellrada de hxo. 
pmtura, tampa de bueiro, esses serviços básicos vão ser comigo, voc~s Ven::adores vão "1r 
coa\ ersar comigo. A Prefeita vai ficar no Gabinete, vão correr atrás de verbas para o município e eu 
\Ou ficar na rua atendendo a população'·. Só que na ocasião a Prefeita foi bem direta e disse ao 
nosso Vice Xeroso que não era bem daquele jeito, porque não era tudo que ele ina rcsohcr. pois a 
Prefeita era ela Então. depois daquelas palavras, depois daquela reuruão. depois daquele dia. eu '1 

que as c.:oisas não iriam mudar. A Prefeita não respeitou a presença dos Vereadores e deu aquela 
bordoada no Vice. o Vice que contnbuiu para que ela fosse reeleita /\ Prefeita tinha que agradecer 
o Vice Xeroso que levou voto para ela e ao Carlos por ter sa1do candidato. porque se o Carlos não 
sai candidato, a Prefeita perdia as eleições. h foi dessa 1naneira que a Prefeita respondeu para o 
Xeroso, Vice d..:la, ou 'eJa, a Prefeita desmoralizou o Vice na frente dos V..:readores ali presentes e 
ela não teve constrangimento ali,'Um, fot curta e grossa Eu no lugar do Vice pcnsana ni1l \eze~ 
porque ele me disse tantas coisas que acontecerain naquele sentido 111as eu não posso con1enta_r aqui 
sem a auton1.ação do Xeroso porque se ele tivesse autorizado eu falaria sim. l\1as e lamcnta\el l1 

que ~tá acontecendo, só que a Prerc1ta está falando que são os Vereadores que estão perseguindo 
ela Ninguém está perseguindo ningué1n. o que se fala na l'nbuna e o que acontece de \erdade em 
DOSso rnl!n1c1p10. Publ rearam hoje nus redes soc1a1s que uma mãe lc\ ou seu ti lho de quatro anos 
para consultar na Un1dude Bâs1ca de 1.iaudc o 1nédico atendcu a cnança, passou un1a receita. a mãe 
foi ate a farmácia da rcl~rida 1 n1dadc de Saudl' para pegar o remédio "Albendazol -lOOmg", porém, 
0 refendo mcd1camcnto estavn vencido. urn absurdo. l)epo1s a Prefeita sai talando que o Vereador 
está perseguindo ela que o Vereador é 1naldoso. Onde esta o Secretário de Saúde, o func1onáno 
responsá,el pelo setor po1' e 1nad1n1ssivel entregar um remédio vencido a quein quer que seja 
~;cgou ao 1neu conhecimento que estava .raltan<lo nied1ca1nentos para !iipertcnsão, diabetes no 

spnal, mas eu que\11one1 o Sccretano de Saude no 1n1c10 do ano e me disse que era por causa <lo 
Proeesso lic1tatóno e se comprometeu u me ligar, porem, até a presente data ele não me procurou 
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n.1 ra e,clarc:ccr melhor o assunto. talvez porque ele nao me co h. . d . 
r . tal ' ne s , 1 n t.:ce, scn o qu.: ia nos esbarramos 
110 ho~p1 e m e quer e e 111e cu1npnmcnlou_ AllCSar de qu" 0 nosso ... t. · d 

5
·. . d · 

1 tr h • . · ~ .,ucre ano e au e e 1ne10 
,eco n1esmo, e e en a no osprtal nao cu1npr11nenta ninguéin ncin 0 ~ · . 

· 1 s que ali estão Em . . s unc1onános multo menos os 
rnun1c pe . . , aparte. o Ver Prof Don1 disse que este~c no hospital na semana 
Pas~ada com sua esposa e uma criança linha acabado de ser atendida e 0 m d · b t 1 · ,, . J _ . e 1co receitou cn1e ac1 . 
n'io tinha na 1armác1a o hospital, a mae saiu para comprar na ... armác a artt. 1 • 

• • " 1 p cu ar nao encontrou, 
ela '.citou o mcdi~o. tr~ou _?Or outro medicamento, também não tinha no hosp11al, foram procurar 
nas larrnac1as da cidade e n~o encontraram e pela terceira vez a inàe voltou 0 medico receitou outro 
remcdío que lambem não tinha ne1n na J11nnácia do hospital e nem nas farmácias locais. o Ver 
Prof Doni teceu outros comentários sobre o assunto e disse ser absurdo tal fato Conunuando 0 seu 
di)curso, o Ver Claud1nei disse ... Nã~ faz o dever de casa. não cumpre o que. te1n que cumpnr, é 
um descru;o total e com a saude nao se pode bnncar, é coisa séria, faltar medicamento ér 
inadmissível. l)ias atrãs u1n inunicipe me procurou pedindo que eu arruinasse lilas para leste de 
diabete porque no hospital não tinha para fornecer aos pacientes. Então, não é só remédio que está 
faltando não e tudo e com certeza e uma situação bastante complicada e prectsamos saber o que esta 
acontt:eendo O Rot.ary conseguiu 150 kits para teste de hepatite C e a Secrctana Mun1c1pal de 
Saude em conlato com o Rotal)1 e marcaram a realização dos testes para o dia 28 de outubro 
proximo. Espero que realmente esses testes sejam realizados e que não haja nenhum imprevisto 
porque caso não forem realizado terão que ser devolvidos. Quero deixar regístrado na integra á 
r~sposta dada pela Prefeita com relação ao Requerimento de 1ninha autoria que diz o seguinte 
Tendo em \ISta o conttdo no Requerimento nº 12012017, recebido no dia 04 de outubro do corrente 

e d~ autona do Vereador Claud1ne1 Luiz de Moraes, cumpre-nos informar a esse LegtSlatt\o, de 
modo especial ao Edil requerente que no 1nês de selc1nbro recebemos da Fábrica Presidente Vargas
l\181.:.L, proposta para negociação do prédio do antigo Ginásio industrial Estamos em negociação. 
mclusi\'C com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente para uso daquelas instalações Quanto à 
piscina, o campo e a pista de corrida, a IMBbL, no 1nomento, não tem interesse em disponíb1ltzar 
aqueles próprios para a Prefeitura Municipal". Então, van1os aguardar a resposta da IMBC:L com 
relação ao assunto. A exigência da Prefeitura para pegar os referidos prédios é despejar quem esta a 
frente dos mesmos. Boa noite a todos, por hoje é só". Inscrita para falar. a Ver' Mal u 
cumpn1nentou os presentes, os intemaut.ns e os ouvintes da Rádio Natureza fM c fez. o segutnte 
pronunciamento "Quero hoje aqui falar da vergonhosa adn1ínistração que a nossa Prefeita faz em 
nossa ctdadc. Aproveitando o gancho do Ver Claud1nei sobre a tàlta de remédios na farmac~a do 
hospllal, quero dizer aqui que para a nossa Prefeita a Saúde e a Educação v~o bem obngado. S? qu~ 
ni!o e bem assim, não é isso que a população fala Sobre a falta de medicamentos no hospital e 
verdade e, 1nclus1ve hoje, a minha sogra foi até o hospital, foi atendida, o médico passou um xarope 
e não tinha o xarope na farmácia do hospital. Na oportunidade, tinha outras pessoa.~ no, hospital 
n:clainando sobre a !alta de medicamentos e realn1ente é lamentavel porque tal lato vcn1 
acontecendo desde o inicio do ano. Pergunto aqui para o nosso Secretario Municipal de Saúde e 
para a nossa Prefeita porque nilo tem rcm~dio no hospital? Qual o n1olivo? t\ Prefeita fica se 
vanglonando que a Saúde e a Educação de Piquete estão às 1nil n1aravilhas, mas ndo é be1n isso que 
a l>Opulação encontra no hospital e nas no~sas escolas. Prefeita quando a Senhor1 for à n1idia fala a 
\"erdadc, fala o que realmente acontece en1 nosso n1un1c1p10, não fica enganando as µ<.'Ssoas, pois 
aqui nínguén1 ~ bobo Com relação a saída dos veículos da Saúde.: que leva1n as pessoas para 
consultas e exarnes fora de Piquete.:, c.:les sae1n multo cedo por volta das duas da 111anhã e na maioria 
das \e1es com retomo somente u noite, e muito complicado e cansativo Com relação ns pessoas 

7 



" CAMARA MUNICII>AL DE PIQUETE 
\ta da .,O' Sessão ORDINARIA 

Rcah1.ada cm 1611 O 2017 
Presideo e 

F·I nº ;2( j 
que 'ão làzer hemodtalise em Tauhaté essa su . • · '"mana um rapa7 me nr . 
,00,cr'a~~e co1n o Secrctano Municipal de Saúde ,. ocurou e me pediu que eu 
ir.itain as pessoas mutto mal, n•1o aJudani <ts. pesso~rq~e os motonstas que fazem o referido traicto 

•1 • . · · ª esccr ou subir nos vc1culos as pessoas mal ,cntan1 e cs Jª saem com o carro eles nt1o tcr11 0 menor r. . ' · . . s , · · d S· · . . espello co1n as pessoas Então eu espero que o nosso • ecrctano e audc con\.ersc co111 os motorista . .1 • • 
. • . d , s, pors uo JCllo que está não pode ficar 

pois as pessoas que usam o carro a Saudc é porl1ue precisain m ·t . · . . · 
· · é d · • u1 as vezes estão bem debilitados e 

0 mín11110 que prcc1s1.1111 e rcspc rl o () nobre Ver J Jeloizio c•t' d d . -·' " cansa o e pedir a colocaçao de 
uma cort1nu na Van e até agora 11e11h111na prov1dênc1a foi tomada a rcs 1 1 d . . . . . per o. rca mente um escaso 
101al co111 os nossos mun1c1pcs. A Prclctta se vangloria também dticndo q e d da 

d • 1, · ti • · , . u a mcren a scTVJ nas 
c,c0 1,1s e 1quete e re ~renc1a no V,tlc do Para1ba, mas que merenda é i:ssa? Merenda estragada? 
Chegou ao meu conhec1me.nto que dias atrás os alunos da ETEC conicram merenda estragada e 
fornn1 parar no hospital HoJe mes1no conversei com o Presidente Ver Santana e ainda esta semana 
'11l11º' fazer uma \tS1ta nas escolas e fiscalizar a merenda, pois também chegou ao meu 
conhecimento que na semana passada foi servido por três vezes pão para as crianças no lanche da 
tarde. \anando_ de mel para gele~a, um absurdo, i~so não e merenda que se sirva As cnanças 
prcc1~am de alimentos mais saudave1s, agora laranja com casca, pera verde, dura. isso não pode 
acontecer. O meu filho estuda na rede municipal e muitas vezes levam essas frutas para a casa Em 
apane, o Ver. Prof. Doni disse que sen1pre achou que a merenda da rede 1nun1e1pal fosse melhor do 
que a do Estado, mas pelo que a nobre Vereador falou, a do Estado era be1n melhor Continuando as 
suas palavras. a Ver" Malu disse: "Eu fiz ano de Técnico de Nutrição conheço uin pouco do assunto 
~ a meu \'er, a cnança precisa de al11nentos saudáveis, ela precisa de proteínas, de carbo1dratos para 
ter cncrgia. mas carboidrato de fonte boa. Piquete é estampado para as outras cidades como um 
paraíso, porém, a única Alice desse paraíso e a Prefeita, só ela acha que tudo em nossa cidade está 
as mil maravilhas. Em aparte, o Ver Santana disse que a Prefeita tempos atrás usou uma Radio da 
região e disse que não nasceu para ser brux.a e sun uma fada madrinha. Em aparte. o Ver. Rodrigo 
disse que tinha duas crianças matnculadas na Escolinha Piloto e todos os dias ta buscá-las na 
escola, e essas duas crianças estão comigo como filhos e elas chegavam a sua residência bem 
alimentadas Disse ainda que qualquer denúncia referente à alimentação escolar tinha que ser 
apuradu sim. 1nclus1ve aquele Edil no mandato passado tomou à frente de situações complicadas na 
co11nha por causa de visitas constantes que ele fazia para fiscalizar a merenda escolar Disse que 
linha uma filha 1nenina que aprendeu comer brócolis, cenoura, tomate e alface na escola, e às vezes 
quc~llonava para saber justamente o que estava1n servindo coino merenda na escola Disse que cra a 
sua filha que falava que comia estrogonofc, carne e verduras, mas não queria deixar a interpret~ção, 
8 1de1a de que era um proced11ncnto generalizado, que a merenda estava cem por cento. falou 
lambém que estava relatando o que unia n1enina de seis anos lhe tàli\\ a. u1na menina que todos os 
dias ia a escola e era sua filha mora\ a com ele Continuando o seu discurso, a Ver" ~1alu agradeceu , 
0 aparte do Ver Santa e do Ver. Rodrigo e disse que a merenda sen ida como almoço ei:a boa, 
sendo que se referiu ao lanche da tarde <lado na escola. l)isse que chegou ao seu conhecimento 
também a situação de uma moça que há cinco meses esta\ a tentando corn seguir uma cesta básica 
no 1 undo Social porque estava passando rior necessidades e não conseguia ajuda alguma. Essa 
moça usou as redes soc1a1s para pedir ajuda, pois já estava cansada de ir até o fundo Social e fazer 
tal rc1v1ndicação. Segundo essa 1noça ela foi até a Prefeitura conversou corn a Prefeita e a Prefeita 
nncntou que ela fosse até o Fundo Social, sendo que ela foi até o Fundo Social e segundo ela lá no 
1 undo Social fo1 enrolaram. tendo sido maltratada tambcn1. Eu vou oficiar à Secretãna do 
Descn, oh 1m1:nto Social e pedir infonnações sobre quais os critérios usados para que a pessoa 
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receba cestn bã-s1ca. Chegou ao meu conhecimento que as pessoas estavam recebendo mês sim mês 
não, un1n snua~'ão bastante. compl~cuda, poi~ como essas pessoas estão fazendo para comer no mês 
que nllo rccchc1n a cesta bas1ca Como cu lalct, não são eles que estão passando necessidades. não 
silo eles que estão ficando se111 a cesta h;is1ca, então e muito fácil ignorar. As pessoas que trabalham 
no 1 undo Social precisam se st:ns1bil11ar co111 a situação do próximo, das pessoas mais necessitadas. 
prcc1san1 tratar co1n respeito e educução as pessoas que vão ah pedir ajuda A população precisa ser 
tratada co111 respeito e educação porque é o povo que paga os salános dos Sccrctános Municipais e 
0~ subs[dios dos Vereadores e da Prefeita. precisamos ter mais consideração com a nossa 
mun1c1pahdade As pessoas procuram o Vereador para pedir aJu~ . pois quando vão no fundo 
Social são 1naltratadas. não recebcn1 a devida atenção que merecem . E Jament.ávcl essa situação e eu 
qucnn estar la na hora que eles tivessem atendendo mal uma pessoa, que cu ia fazer um boleum de 
ocorrência como fiz lã no hospital. pois estava defendo os interesses da população. Quero 
p.lmbcnizar o meu companheiro de Plenário Ver Chnsllan pela festa do Dia das Crianças que ele 
fez no seu bairro. ao Vice Xeroso que também fez uma festa muno baeana para as crianças no 
c~1ac1onamento do seu supermercado e aos moradores de diversos bairros que tambem 
proporcionaram com recursos próprios festas para as criançadas. E a Senhora Teca, porque não fez 
uma fc~ta para as crianças? Co1n cerca de trezentos reais se faz uma festa legal para a criançada. 
Senhora Prefeita. a senhora ganha be1n, para que ficar guardando dinheiro, vai 1norrer e deixar tudo 
a1, não custava fazer wna festa legal para co1ncmorar o Dia das Crianças Em aparte. o Ver. 
Claudinc1 con1entou que falou sobre o remédio AJbendazol, um remédio indicado para Lratar 
infecções causadas por vermes e parasitas, sendo que ele havia dito que aquele remédio era um 
antialérgico. A Ver" Malu teceu outros co111entános sobre o assunto e encerrou a sua explanação 
agradecendo a atenção de todos. Inscrito para falar. o Ver. Santana cu1npnmentou os presentes. cm 
especial o ex-Ver João Inácio dos Santos e o Senhor Jorge Lui1 Daniel os, 1ntemautas e os ou\1ntes 
da Radio Natureza FM e fez o seguinte pronunciamento: ··Quero iniciar a minha fala tratando de um 
assunto que chegou ao meu conhecimento e que está se tomando cõn1ico, ou seja. que eu estou 
querendo administrar a nossa cidade. Quero deixar bem claro que cu não concorri ao cargo de 
Prefeito e quem confiou em mim. quem votou em mim foi para que eu ocupasse o cargo dt: 
Vereador nesta Casa de Leis para que cu pudesse legislar e não para executar Agom se ela esta em 
ato de desespero, pois tudo que se fw aqui na Câmara ela já corre pedindo "'pi nico ... então. que1n 
está espalhando essa conversinha está co1nplcta1ncnte equivocado até porque cu não pretendo apoiar 
essa Prefeita nunca, pois tenho caráter. d1g111dade, eu t1\e un1 berço e cu não me vendo com 
pro1nessas de ser Prefeito apoiado por ela, isso nunca. Ja1na1s. As n1inhas 'ão ficar re!,>istradas nos 
anais d~ta Casa de Leis e as pessoas que contiaran1 em 1n11n, que \Otaram en1 mim. que me 
elegeram podem ter certeza que cu tenho dignidade e carater, \OU cumpnr o meu papel de 
representante do povo da melhor maneira possive;:I e;: Jamais 'ou me corron1pcr Fu falo e assumo o 
que eu falo Jainais vou me esconder atrás de pro1ncssas A Prefeita 101 na rádio e fnlou que ela tem 
precatonos no valor de 400 mil reais, tuna herança rnaldita e eu concordo e urnn herança maldita 
que ela assumiu dela mesma. Só que ela ni\o 1e111 <I coragem, não te1n dignidade de falar que a maior 
parte das ações é da gestão do e\·Prcli.:1tn Múno que só nparec..:u _en~ .2013 , 2014_ e 2015. Peço 
d1:sculpas ao ex-Prefeito Mário. mas cu tenho que dar non1e aos bois, 1a que a Prcfc11a 1ns1ste t:n1 
falar nu herança nialdita que recebeu. poré1n não fl1lu de quen1 ru fiz urn lcvanta1nento de todos os 
prei.:atános que a nossa Prefetlo l1.:in e leu u seguir a sentença ?~ Senhora. Juc~1nur~ .Teodoro.~ª 
Fonseca, a saber· "l)epo1mento pessoal da n.:cla1nante pcrantc ao .1u1z do M 1n1steno do_ 1 _rabalho A 
Prefeita ern urna reunião dis~e que dana urn c111\: e depois 1nandou c1nborn Que n Prcle1la tena d1t1• 
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que o concurso foi anulado e todos tena1n l(lH: ser ma d 
Jcpoente fazer wna carta para declarar que n·l ·1 h n ª.dos cinhcua <)uc a Prefeita pediu para a 
cnn11nal Que con1 isso a Prefeita lena dito ~~e ~~:e~:~~~pado d:ss~ lraudc para cvttar processo 
Lllll processo cn1n1nal e durante 0 tenlpo todo ., Pre" ta t porque estava livrando a depoente de 

· u iei cs ava con1 nr dl! deboch • • • · 
hurn1lhada com o torn 1rõn1co com que loi tnllada'· Esse é ·' e e que i.c sentiu 

S nh . . o ucpo11nento da Senhora fucvmara 
então e ore:., con10 essa Preferta trata quc1n quer que sei a qu, t • t · • ' "P . , e cn a entrar no caminho dela 
1\gora a sentença ortanto se cons1d..:ra de que o réu na pessoa d· p 11 ·1· · a rc etta e seus Assessores 
PrJUcou ato 1 1etto ao 1nt11rudar a autora e não 1ngrressar com aç~ .1 

1 1 "º e assinar uec aração que 
supostan1ente a l\Tana de um processo criminal além de ironiiar a del· da · ã • • · 1ca e ate ent o incerta 
situaçao de desemprego dos concursados. Nesse aspecto cabe a 1ndeni7.ação por dano moral pois a 
rcclamant~. C?nsr:ang1m.ento e prejuízo de orde1n emocional decorrente de conduta atrib~ida ao 
reclamado E bnncadc1ra porque ela ~ão. ten1 a dignidade de falar na rádio isso que eu acabei de 
ler. a sentença dada cm favor da funcionaria Jucymara Teodoro da Fonseca. Essa funcionàna fo1 
dtspensada em 2013 e quem estava à frente da nossa Prefeitura era ela mesma. a Prefeita atual Tem 
outra aqw, Dr \\'1lson Cândido da Silva, Ju11 sentenciante em nome de Fernanda Aparecida Rosa. 
hso Ver Claud.Jne1 é porque eu estou perseguíndo, sou perseguidor Depoimento da Senhora 
h:rnanda: "Na reunião a Prefeita debochava dos funcionários dizendo que teriam que fazer um 
docu1nento dizendo que não participaram da fraude. F. a Prefeita ria dos funcionános e dizia que: 
"receberia um café antes de sere111 dispensados". Isso aqui é brincadeira, e brincadeira de mau 
gosto. e o cúmulo do absurdo. "'Na reunião a Prefeita teria dito que receberiam uma carta que teriam 
oportunidade de defesa em processo ad1n1n1strativo. A conduta do reclamado é absolutamente 
1rrei,'Ular e certamente resultou em sofrimento desses trabalhadores. E com maior ênfase à 
reclamante. tendo em vista o seu estado de saúde comprovado Neste contexto ficou pro,1ldo e 
caractcnzado a conduta lesiva do reclamante passível de gerar danos psiquices e morais alegados na 
inicial que deve acarretar ii.xação de inden1zação inclusive para que a conduta do reclamado não 
mais se repita". E, infeli11nente, não adianta, ela não toma vergonha na cara e continua tratando o 
munlc1pc, o func1onáno da n1esma fonna. Eu não sei quando essa mulher vai tomar vergonha na 
cara Vamos ver a hora que ela sair do cargo, tenninar o mandato dela, se ela vai ficar "indo a~ui na 
Câmara para encher o saco Fra isso o que ela fazia quando não era Prefeita. quando ela não unha o 
poder nas mãos. Era dessa forma que ela estava fazendo antes de ser reel..:ita. ela se mostr~lu ao 
santo. Conforme eu falei, ela também falou na rádio, são pala\ ras dela. ela disse que ·eu não sou 
bruxa, eu sou urna fada, eu não faço milagres"'. Então Prefeita, n1ngul!n1 quer que a Senhora faça 
milagres, queremos apenas que a Senhora cumpra o que lhe couber A Senhora ten1 o dever e a 
obrigação porque a Senhora é empregada cio povo assi111 con10 nos que esta1nos ~xcrcendo a 
Yereança nesta Casa de Leis Foi o povo que nos elegeu. o povo cohra. o p-0\0 exig..:, 0 Pº' 0 

merece ser tratado co1n respeito e dignidade e não da forma que u S..:nho_ra 'em tratunuo ª ~ossa 
população A Senhora disse que 400 mil a Senhora ina de1xnr de tn\cstir na area da sa.ud1:, ina 
deixar de comprar remédios. Como Vossas Excelências tàlaram aqui ntibre ~er. Claudinc1_ e nobre 
Ver" Malu, a nossa saúde está urna \-ergonha Falando em saúde, ou SCJ3: eu en~aminhei ao 
M1n1sténo Público aquela denünc1a da ONG Pró Vida que receb..: 185 nul reais e l~sllina~cl~ente 
esta fàltando remédio na rede pública de nossa cidade. O repr..:sentando do Minrst..:no P~hlico de 
nossa cidade instaurou Inquérito Civi l Público e a Donana e1n ato dcsespera?or. ela_ 1111pctrou 
recurso para lentar barrar esse Inquérito Civil, só que o referido processo ele foi encam1nha~o ao 
Conselho Superior do Ministério Público t: pode ter certeza que ela será enquadrada ~a 1n1:lrob1dade 
adrn1n1stratJ\a com prejuízo ao erário publico de acordo con1 o artigo 10. Entao St:nhorns e 

10 



,.. 
e AMARA MUNICIPAL DE PIQUETE 
i\lll da 20" Sessão 0RDINARlA R Pr~idei}Je 

cahi.ada em 16 102017 H n ° ol.6 y 
senhores e "ergonhoso o que a , d. - . gente eMa passa d 
0 po cr na mao e faz o llUe hciii 11 0 porque ela é c1111ea ela demonstra que está com 

1 entl'nue ni\1 . h esperança que uma 1oru 1s~o, ai ac l • ' 1 respcnu 111nguém !'ode ter certeza e eu ten o 
n 1Hr SL' 1 ku~ · de comentar aqui 4ue u l'icl\!1tu foi . 

1
, . · 

1 
lfuiscr e dias mi.:lhores virão. Eu ntlo pos~o deixar 

'1 ~ ·' • 111prcsa C 11 R 4'9 e que era ordem c:--1,n:ssa tJll, 11 ecarc l que esta li11cndo a manutenção da B • . . e n () cr.1 rxw1 li . 
trabalhar. Absurdo. como se Ptnuetc nft ' ª inna pegar mais nmguem de Piquete para · ., "º t1\cssc dcscm d p:u de lam1lra pa~sando necessidad, C prega o, como se nossa cidade não ll~csse 
,,..nsa, ela acha que pode làz~r 

0 
e 

1
omn fot falado aqui, é o quintal da cao;a dela. então. ela 

r · que 1Cm entende o q • 1 • E •t é · Putihc1), u :-.1ag1stratura toma as de\ ida .. • uc e a quer ~u espero que o ,. m1st no 
. t 11130 ~11k ficar Com t 'ia à ~ rirov1dcnc1as e socorra o nosso povo porque Jo JClto que 
l'' ' _ d d .1 Vc • ç. 0 ao bairro santo Isabel. a Scnhorn Ulizabcte Dotta cu sinto mas ela 
~.ibc que nao epen e ua creança po • ·' , ·d . ' · r ,. ... ' rcm, ucs e o 1mc10 do nosso mandato eu fiz contato eu pedi 
111a, u rc1e1ta nao quer atender os Vere d , - · · . . ' ' · . a on:s e nao vai podar aquelas arvores que la se encontram 
te .iuc c·ua na cabeça de nlg · . • a "' • _ ' . uem. ate que mate alguém, a1 sim, ela acorda. A Prefeita tàla que a 

Admmtstraçao dela e boa. que tudo ela pode. então Prefeita, toma vergonha na cara e vai na radio e 
fala la so_bre a ação que a Senhora perdeu do Sr Gustavo Ferreira, da ação que a Senhora perdeu do 
cnhor Edson Ta1oba Porque esses assuntos a Senhora não comenta não fala na radio? O Ver 

lkloino comentou sobre as vacas nas mas, sendo que esse fato a Prel~ita sempre cobrava quando 
não unha o poder nas mãos, ela vinha aqui na Câmara e cobrava dos Vereadores da c!pm:a, ela 
cobra' a do Prefeito anterior, agora está largado e fora os buracos nas nossas \ias públicas Com 
rclai;.io a piscina da l,.ábrica, eu espero que ela não queira assumir aquela área que o Coronel 
Elcazar esta tentando paS$ar para aJguem porque Já chegou ao conhecimento dela que tem pessoas 
mtercs5adas. então. ela Já quer correr na frente para ela trancar. confonne ela fez com o Campo de 
Futebol do Estrela. F. agora. ela vem com desculpinha que tem que despejar quem está usando as 
prox1m1dades lá. porque ela vai correr atrá$ de recursos financeiros. Ela está querendo enganar 
quem? Para de ser cmica. para de demagogia. de hipocrisia. pum com isso. seja dcccnte. toma 
\1!rgonha na cara. Ao nosso Vice-Prefoito Senhor Agnaldo, quando aqui cheguei em meados de 
1990 para exercer a função de Policial Militar eu conheci. Vossa Excel~ncta como ~drciro que foi 
trabalhando. buscando seu objetivo e hoje e um empresano bem s~ced1do _que, mfeltzmcnk'. _:'ossa 
Excelência por ser uma pessoa de caráter bondosa. _Yossa fxccknc1a nao pr:stou ~ . atençao cm 
.. _ Vo E. ·1· 

1 
n·a apoiar para Prefetta. Por mfehc1dade, \ ossa 1 xcelenc1a toi enganada e. ,_... ssa xcc enc a 1 • \' 1• 1• " 

· · d qu->ncias Chegou ao meu conhcc1mcnt0 que ossa :xcc cnc1a 101 Ja esta senun o as conse " · · , . . 
d

.d s dela "St"o ni·tndando mais l\UC l' l1l'Ssl1 \ 1ce-Prete1t'' A ordem e um pe t o e que os asponc ~- •1 
' . • . 

..,._ d y d 1 e nem 1~0 11ouco o V1ce-Prcte1to, isso e ordem de um asponc dela, ..., aten er crca ora gum ' . 1. 
ld S , hm ~ ti~· fo1111hn dcccnh:, o Senhor constttu1u uma mda 

gonha. Senhor Agna o. o • cn • 1 • 1 ·' · · Senhor conquistou o que o Scn 1m km m.ie com o seu suor, o 
em nosso munic1p10. 0 - • hunillh·rndo não filJUC ai sendo iogado de d d • . ' entilo, nilo l 1qut se ' , . 
não depcn e e ninguc.;mj 

1 11 11 
Vicc dela na l!Cstill1 passnda, que ela usou somentc para 

o corno el.a fez com o Dr. ~1~ e;' ClauJmci bem-c11lol'llll h11JC aqui, naquela reunião que 
ta e depois chutou. Como_ 

05 
garras p·im 0 m1~s11 \'tl·c-Prefcllo, porem, ~o ele não 

, da Jª mostrou · • antes da nossa posse • .11 tempo Al!om Sc.:nlwr A~naldo se elu não cumpriu 
1 • · tudo tem o 'i; -· -enxergar, lamc..:nta"e , mas . ~· .111101 não dt1 cnganou o Pº' o dizendo quc o Sc.:nhor 

1 à • ganou so o .,~ · a palavra dela. e o ,,. o cn . ·ir·i fon Senhor Agnaldo o Senhor não merece ser 
. . d Prefeitura P• ' '· • h - · . . o Prefeito da porta a r •<s·i llllmilhaçao, o Sen or nao precisa disso bla lcz · . passar po e.;,,.• . ~ 

0 Senhor nãoprectsa · l ·it·i .. uoora ela esta cuspindo no Senhor. Se ela nà\1 esta 
' ... a e ser e.! e.: .. "" = . . para conquistar a sua conftanç · clhll antes que seja tarde, compareça nc!'ta 1 nhum1, dê 

ce um cons ' 
o valor que o Senhor mc.:re ' 
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. f·I n.º ..26'!' 
c1~nc1a ao po' o Graças a Deus pcl . d d 
aud1énc1a na terça-feira após ·1s scssõ ~ ria ~º1 o nosso amigo l·erre1ra filho que tem uma boa 

' · · · es cg1s at ivas a popula ,. li ' 
nesta Casa de Leis Então cu tenho c •rt • çao ica sabendo o que acontece aqui 

1 · ' e ela que se o nosso v f> • C'' arcl·1mentos aqui nesta 1 nhun·i u po 
1 

_ . · · ice- rcle1to filesse os devidos 
t , d d , pu açao vai con1pare... . con 11:c1m..:nto e tu o o qul! l!sta acontl!ccndo 0 cc1 cm massa e vai ton1ar 

. • • . onana a Senhora sa"'. ;1qu1 a toa nao. entao. vou tra7.er :.\ tona uu vou Ir . • 
1 

• "" que cu tmbalho. não estou 
quc o Surenncrcado Produtor nilo foi ii;stalado a;i:er ª0 eon teci i~ento da cidade inteira o porqu.:! 
Si:nhora para de ser hipócrita. 11110 lica na rádio ~~a~~s~ob:un i ci pio. F1que1 sabendo hoje, então, a 
ii.1 .1 An11ando. l!U descobn teni uin ••inpresa· . 1 . steira que não tem ninguém interessado 

· " no e e e vai vir aqui T ta bé . 1 p.1ra a Scnhora de Bras1ha, a senhor anie aguarde eu não tenh • em m_ . m uma coisa me hor 
pclo povo e 'ou trabalhar até 0 fim d c1at' 

0 inedo. eu lu1 eleito para trabalhar 
. d . 1 0 meu man o. E, como não poderia passar cm branco ela 

e~ta p1ntan o JUnta a li,'TeJa uma aparência de santidade ela não e· b . ã 1 b d • 
~ . d ·c1ad • ruxa n o, e a esta uscan o uma 

apart:ni;'.a e san~ e. so que essa aparencta não garante a sincendade de coração Então Donana, 
não ~e esqueça di~so não Obrigado pela atenção e boa noite a todos· Como não hou>esse mais 
nenhum Edil tnscnto para falar naquela noite o Sr Presidente Ve s ta d sã . . , - , r an na suspen eu a ses o por 
quinze minut~s A se~ir, decorrido o te~npo regimental o Sr. Presidente reabnu a sessão e pediu u 
Ve~ Malu: 1 Secre~ána que fizesse a leitura dos documentos constantes da Ordem do Dia. a saber 
11 Requerimento n 1 2~/ 1 7, do Ver. 1-Ieloizio, para que seja oíiciado n Exma. Sra. Prefe11a 
Mun1c1p~, pedindo-lhe 1nfonnações sobre_ quando será liberado o fstád10 Municipal da Vila 
Cnsuana C~m~ não houvesse que1n desejasse falar sobre a refenda propositura. a mesma foi 
colocada em u1JJca votação e aprovada pelo Plenário por unani1nidade. 2) Requenmento nº 123 17. 
do Ver. Heloizio, para que seja oficiado a Exma. Sra. Prefeita Mun1c1pal, pedindo-lhe informações 
sobre hberaçào do campo do Fstrela e quando o refendo estádio será liberado aos espon1stns 
p1quctenses? Como não houvesse quem dese1asse falar sobre a referida propositura.. a me:;ma foi 
colocada em única votação e aprovada pelo Plenáno por unan1m1dade. 3) Requcnmcnto nº 124 17, 
do Ver Santana. para que seja oficiado a Exma Sra. Prefeita Municipal, pedindo-lhe que seja 
informado aLraves da Secretaria Municipal de Negócios Jurid1cos, as seguintes informações a) 
Quantos servidores municipais entraram com ações trabalhistas a partir do ano de 2013 ate a 
presente data? b) Qual o valor dado à causa em que cada uma dessas ações e. em caso de 
condenação, qual o valor reconhecido por sentença? Xc) Solic1to cópias dl! todos os prccatonos 
trabalhistas que já foran1 inscri tos para recebi1nento nos exercícios de 2017 e ~O 18. confonnc 
anunciado pela Exma. Prefeita cm entrevista concedída à Rádio Metropohtana; e dl Solicito 
informações acerca dos processos trabalhistas que foram pagos 1ned1antc acordos ri:ahzados nos 
processos trabalhistas a1u1z.ados a par1ir de 2013. Como não houvcsSl' quern dese,ta.,sc falar sohn: a 
refenda propositura, a mesma foi colocada e111 única votaçào e a pro\ ada pelo Plenano por 
unanimidade. 4) Moção nº 78117, de 09110117, do Ver. Rodngo, para que seja olic1ado ao_ Cartório 
de Registro Civil de Piquctl!. apresentado tvloçiio de Aplausos deste Lcg1slat1\ o, pela 1n1c1at1\ u cm 
incentivar a leitura. colocando naquele local uma pratcle1n1 de 11, n1s quc podem ser lidos ou 
trocados pelos munícipes. Como nüo houvesse quem dl!sCJasse falar sobre a refenda proposnura, a 
mes1na foi colocada em única votação e aprovada pelo Plena no por u11<1n1m1d.ade. 5) 1\1\oçào 11º 

79/J 7 de 11/10/ 17 do Ver ( laud1nc1, para que scJa olic1ado ao Sr l~ pa1n1nondas José Ahes 
Morc:ra Policial civil de Lorena/SP. apresentado-lhe Moção de /\plau~os dcsh.: Legislativo, pelo 
cxcl.!Jcnt~ trabalho desenvolvido con10 policial pelos motivos apresentados ncsto propositura. Co1110 
nilo houvesse quem desejasse fàlar sobre a r~f~nda proposllu~a , a ,,n1cs~a foi colocada cn1 ú11

1

1l"il 
\utação e aprovada pelo Plenário por unan1m1dade 6) Moçao n 80. 17 de 1 1 1 O 17, do \ cr 
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cali7.ada em 16 10'2017 11 n º ;lhf 
(Jaud1nCI, para que SCJa oficiado Un S W 

apresentado-lhe Moçilo d..- Apl·iii· ·1
1 anJcrlci Pereira de Bn10 l'ultc1al ('11111 de Jta1uha 11-tG, 

• ~c1-, t. l.!~IC 1 • ' 1 • Poh1:1al p..-J11s motivos uprc~cniaJos . . cgis ativo, pi;lo cxcelcnlc trnnalho Jcscn~uh ido como 
~cillr.: a rcli:nda propositura 11 111 ... 111 nc1 ~1.i propns11ura C11mn nilu houvesse quem dcsc_1asse talar 

• '·' ti n1 1:olnc.;"1da • · unan11nr1.bdc 7) l\Juçdo n" x 1. 17 de l I/ 1011 · cm umca vota~àn e nprov;ida pelo Plenano por 
\'inic1us Marques Mauinci l'ohci 11 l' 1 d 7 do Ver C luud1nc1, para que SCJU oficiado ao Sr 

! •,IL' Lcg1slatf\o. pelo e'>cclcnlc, '1 11
1111., c llaJuhâ/MG. oprcscu1adn·lhc Mnção de Aplausos 1 '· .ra '" 10 ucscnvol d 1 ,.,.,3 11n11ios1tura. Con10 nilo 111111 , . . . · 111 o cnmu po 1cial pelos mot1~os apresentados 

0~,. .esse.; quc111 descias· f: J 1 f 
1 11J11Cada c1n untea , nta\:àn • . . se a ar so ire a rc crida rropos1tura. a mesma 
.~'~O 17 do Ver. Claud111e1 e. ·•)1111\ada pelo l'lcnano por unanimidade 8) Moção nº 82; 17, de 
Pohttal Cl\il de JtaJuhá. MG ~ ~~r:. tiuc seta oficiado ao Sr Diego Almeida Te1xe1ra Noronha. 
trnb.'llho dcscn\ohido com~ p 1: cntadn-lhe Moção de Aplausos deste 1.cgislatl\o, pelo e:itcelente 

d 
. po retal pelos motivos apresentados nesta propositura Como não 

hOU'C''c quem eseJassc talar sobre ar·" .... · . . · c1ertu.J proposttura. a mesma foi colocada em un1ca ~oiação 
e apro,ada ~lo Plenano por unan1m1dadc. 9) Moção nº 83, 17, de 11 110 17, do Ver Claudinet, para 
que ..eia oficiado ao Sr Dan1lo Sus1ni Aaddacl Policial Civil de ltaJul>álMG, apresentado-lhe 
~k•çõo de Aplausos deste Lcg1slat1110, pelo excelente trabalho dcsenvol~ ido como pohc1al pelos 
rnOll\OS apresentados nesta propositura Como não houvesse quen1 dcSeJru.~c falar sobre a refenda 
pmpoMtura, a mesma foi colocada em uruca votação e aprovada pelo Plcnáno por unanimidade. 10) 
Moçao nº 84 '17, de 11/10/17, do Ver, Claudinei, para que seja oficiado ao Sr Arthur Goulart da 
Cruz l 1n1a. Policial Civil de llaJubá/MG, apresentado-lhe Moção de Aplausos deste Legislan,o, 
pelo excelente trabalho desenvolvido como policial pelos motivos apresentados nesta propositura. 
Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em 
wuca votação e aprovada pelo Plenano por unanimidade. Como nada mais hou,csse para ::.er 
tr.1tado naquela sessão. o Senhor Presidente in\'ocando a proteção de Deus, agradcrcu a presença de 
todos os munictpes dando por encerrada a sessão e para constar fot la~rada a presente ata que, 
depcns de lida e discutida for JUigada conforme, será aprovada e n'stnada ~los Senhores 
Vereadores Piquete, 16 de outubro de 2017. Centésimo nonagcs1mo qumto ( 195º) ano da 
·~dependência, centésimo vigésimo oitavo ( 128°) ano da República e centesimo \tges1mo sexto 
rl26º) ano da Emancipação Poliuco-i\dminislrativa de Piquete.-.-.-.-.-· - • · - • • • • - • - - - · - · · · · 
.................. - -- - ---- - .... --............... -.-....... -.-.-.- -.- ·-.-.- - ,- -.·.- ............. ------............ --- - -.- -. . ' . . . . . ' . 

Vl•R MÁRI<> · L-\~ l . f:11 ANA (S;\N'TA!-J \) 

~ r 

Vl·R RC >MUI e l Ki\lll\lll·RZ l USll'ZYNSKI lROl\UNHO) 

• 

VER MARlr\ 1.UIZA 
RA NETA RlílI'IRO lMALU) 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PIQUETE 
\ta da 20ª Sc,c;llo <>Rl)INÁRIA Rcalizltda em 16, 10 2017 

©:@R> ?:>:;> 
Vl ·l{ L'llRISI IAN UCll(lA PIET R< 

/~ 

VER Cl.i\UDINEI T.IJIZ DE ~IORAl:S 

fe, - ~-----' / 1 
/ 

VER JOAQUIM ALVES DA SILVA JÚNIOR (JlJNI IÔ) 
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