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ATA DA DÉCIMA (103
) SESSÃO ORDINÁRIA DO TERCEIRO (3°) ANO LEGISLATIVO DA 

DÉCIMA SÉTIMA (173
) LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIQUETE. Aos 

dezessete (17) dias do mês de junho do ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de dois 
mil e dezenove (2019), as dezenove (19) horas, realizou-se a sessão acima anunciada. O Senhor 

Ver. Mário Celso de Santana, DD. Presidente da Câmara Municipal de Piquete, constatando pelo 

livro de presenças a existência de "quorum" regimental, com a presença de todos os Senhores 

Vereadores, invocando a proteção de Deus para todos os presentes, declarou aberta a sessão e 

convidou os Senhores Vereados para que ficassem em pé para entoarem o Hino de Piquete. Em 
seguida solicitou a senhora Secretária que fizesse a leitur~ da ata da 9a sessão ordinária realizada no 

dia 03/06/2019. Como não houvesse quem desejasse apresentar emendas à referida ata, a mesma foi 

colocada em única votação, aprovada por unanimidade e assinada pelos Senhores Edis. Em seguida 

solicitou a senhora Secretária que fizesse a leitura dos documentos constantes do Expediente, os 
quais foram os seguintes: 1) Of GAB n° 235/19, de autoria do Executivo Municipal, respondendo 

às Indicações n°s 31, 32, 33, 34 e 35/19, todas de autoria do Ver. Heloizio dos Marins (Arquivar); 2) 
Of GAB n° 236/19, de autoria do Executivo Municipal, respondendo à Indicação n° 30/19, de 

autoria do Ver. Santana (Arquivar); 3) Of n° 050/19, da Águas Piquete, respondendo ao 

Requerimento n° 052/19, de autoria do Ver. Heloizio dos Marins (Arquivar); 4) Da Câmara 

Municipal de Piquete, balancete analítico relativo ao mês de maio de 2019 (Arquivar); 5) Projeto de 

Lei Ordinária CM n° 01/19, de autoria do Ver. Santana, que estabelece limitações ao corte do 

serviço de fornecimento de água no âmbito do Município de Piquete- SP (À Comissão de Justiça e 

Redação); 6) Comissão Especial de Inquérito - Termo de Encerramento (Arquivar); 7) 

Requerimento n° 057/19, de autoria do Ver. Claudinei (Para ordem do dia); 8) Requerimento n° 

058/19, de autoria do Ver. Santana. (Para a ordem do Dia); 9) Requerimento n° 059/19, de autoria 

do Ver. Santana (Para a ordem do dia); 10) Requerimento no 060/19, de autoria do Ver. Santana 

(Para a ordem do dia); 11) Requerimento n° 061/19, de autoria do Ver. Claudinei (Para a ordem do 

dia); 12) Indicação n° 037/19, de autoria do Ver. Terraninha, sobre a necessidade de, na entrada da 

Expo Terra 2019, Festa do Tropeiro e Festa do Peão, especificamente nos dias 12, 13 de julho, 

(sexta e sábado), seja solicitada a doação por parte do público de um quilo de alimento não 

perecível. Os alimentos seriam doados pelo público, de forma voluntária, sem a obrigatoriedade, e 

destinados ao fundo social e entidades sociais da cidade e a cobrança seria nesses dias por ocasião 

de ocorrerem shows a nível nacional e pelo fato de serem dois dias de grande movimento (À 
consideração da Sra. Prefeita); 13) Indicação n° 038/19, de autoria do Ver. Terraninha, sobre a 

necessidade de ser construída uma lombada ou redutores de velocidade na extensão da Rua General 

Waldemar Brito de Aquino (À consideração da Sra. Prefeita); 14) Indicação n° 039/19, de autoria 

do Ver. Terraninha, sobre a necessidade de serem colocadas lixeiras em alguns pontos da cidade (À 

consideração da Sra. Prefeita); 15) Indicação n° 040/19, de autoria do Ver. Heloizio dos Marins, 

sobre a necessidade de arrumar a telha da quadra poliesportiva, no bairro Vila Esperança (À 

consideração da Sra. Prefeita); 16) Indicação n° 041119, de autoria do Ver. Heloizio dos Marins, 

sobre a necessidade urgente de arrumar o vazamento de água na Rua Dona Honorina de Brito com a 
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Rua Capitão José de Brito no bairro Vila Esperança (À consideração da Sra Prefeita); 17) Indicação 
no 042/19, de autoria do Ver. Heloizio dos Marins, sobre a necessidade de serem adotadas as 
providências para encaminhar a máquina retro-escavadeira na estrada que dá acesso à estrada 
Manoel Pinto, em frente a casa do Sr. Genésio (À consideração da Sra. Prefeita); 18) Moções n°s 
027, 028 e 029/19 de autoria do Ver. Heloizio dos Marins (Para a ordem do Dia); 19) Moção no 
030/019, de autoria do Ver. Heloizio dos Marins. (Para a ordem do dia). Em seguida o Senhor 
Presidente disse: "Passamos agora para o segundo momento da sessão. A palavra estará franqueada 
aos Vereadores inscritos para o uso da tribuna. Solicito à Senhora Secretária, que então faça a 
chamada dos Vereadores inscritos". Inscrito para falar o Vereador Professor Doni cumprimentou a 
Presidência, a Senhora Vereadora, demais Vereadores, i~~emautas, ouvintes da Rádio Natureza FM, 
público presente e iniciou a sua fala dizendo: "A minha vinda a essa tribuna hoje é em primeiro 
lugar, quero parabenizar a todos os Vereadores, pelos homenageados de sexta-feira. Acho que vocês 
foram muito categóricos e acertaram em cheio nas pessoas a serem homenageadas. Quero agradecer 
aos funcionários dessa casa, que nos ajudaram lá, para que tudo ocorresse em perfeita ordem. Quero 
parabenizar o Vereador Christian, que já faz tempo já, que vem pedindo lá para a senhora Prefeita, e 
conseguiu um parquinho lá, para o pessoal do bairro Jardim Josefina. Apesar que eu também estive 
lá conversando com a Prefeita, pelo mesmo item. Aliás, nós estivemos lá conversando. Quero já de 
início agradecer ao Tuca, ao senhor Vicente e a todos que foram lá na praça João Pessoa, mais 
conhecida como Praça da Mina. Fizeram a limpeza, não vou citar nome das pessoas que estiveram 
lá, porque eu posso me esquecer de alguém. E aí vou me sentir injusto, em fazer isso. Quero 
agradecer aqui também a Prefeita, que hoje esteve lá na mina lá, junto comigo, observando lá. E eu 
acho que eu consegui convencê-la a fazer a reforma que o povo, o munícipe lá da Vila Célia vem 
pedindo há muito tempo. Então, hoje começou as obras lá. Eu falei na última sessão que depois do 
dia 15, provavelmente, a obra ia começar. E acho que eu acertei em cheio, hoje começou a obra. 
Quero falar uma coisa, que há bem pouco tempo alguns munícipes vieram ao meu encontro, e 
muitos naquela sessão, em que tivemos para aprovar ou reprovar as contas da Prefeitura. Quero 
dizer a todos, que por enquanto, eu não encontrei ninguém na rua falando que eu fiz certo ou que eu 
fiz errado. As pessoas estão me parabenizando pelo meu ponto de vista. Por aquilo que eu falei aqui 
nesta tribuna. Nós podemos errar e nós podemos acertar, só o tempo vai dizer isso. Então, algumas 
pessoas me pararam, e algumas pessoas me indagaram somente sobre isso. Agora me indagar se eu 
estou certo ou errado, até agora ninguém me indagou ainda. Mas eu acho aquilo que eu falei. E se 
eu estiver certo, eu vou vir aqui e vou falar que eu estou certo. E se eu estiver errado, eu vou vir 
aqui e falo que estou errado. Quero colocar uma coisa, que vieram me indagar no sábado à tarde. 
Vieram me indagar por que a gente não faz, novamente, a mesma coisa que aconteceu o ano 
passado. Um projeto de lei nessa Casa para proibir de ter desfile na cidade. Eu vou colocar bem 
claro para todos a minha posição. Eu nunca gostei de desfile cívico: Sempre participei na escola 
porque a gente era obrigado. Mas posso falar para vocês uma coisa: sempre eu estive lá 
acompanhando as minhas filhas. Eu nunca gostei. As minhas filhas sempre gostaram. E eu, como 
pai, acompanhava minhas filhas. Se a maioria prestar atenção, quando a gente é jovem a gente tem 
uma opinião. E quando a gente tem filho, a gente passa a ter opinião daquilo que nossos filhos 
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gostam. Se a gente observar lá, quem observou sábado, e sábado eu fiquei prestando bastante 
atenção, o desfile, além de ser um desfile cívico, é uma hora onde os pais se sentem orgulhosos de 

I ver os filhos participando de alguma coisa. Eu acho bonito as crianças desfilando. As crianças 
1 vestidas de bichinho. As crianças homenageando, igual a minha escola homenageou a Vila 
1 Vicentina. Quero deixar aqui os meus parabéns a diretora Cláudia e ao professor Marinho, que é 
' professor de artes lá do Darwin, que tão perfeitamente programaram o desfile da escola com uma 
perfeição enorme. Eu achei muito bonito. Quero falar de novo aqui. Eu não gosto, mas a gente tem 
que respeitar opinião de todos. Nós não estamos aqui para representar uma parte, nós estamos aqui 
para representar todas as partes. Quando a gente vê os filhos participando de alguma coisa, eu 
principalmente posso falar para vocês, eu me sinto orgulhoso. Posso até não gostar daquilo, mas eu 

I 

me sinto orgulhoso. Eu nunca gostei de dança, mas quando as minhas filhas dançavam na escola eu 
ficava igual eu falo 'babão'. Ficava lá babando. Na minha época a gente não tinha máquina 

· fotográfica direito. Aí depois apareceu a máquina fotográfica, a gente teve condição de comprar, 
nós começamos a tirar foto, hoje nós temos a nossa mão o celular: filma, grava, tira foto. Hoje os 
pais se sentem orgulhosos disso. Agora nós não podemos aqui e eu acho que até é inconstitucional a 
gente quer fazer uma lei para poder acabar com isso. Aí, as pessoas ficam com raiva da gente, sai 
falando aí que a gente não quer fazer as coisas. De novo, eu vou falar: gente, nós não estamos aqui 
representando nem A, nem B. Nós temos que representar a população inteira. Assim como eu posso 
não gostar, eu acho que tem muita gente que gosta. Eu estive participando da trezena de Santo 
Antônio. Alguns padres que estiveram lá pegaram o dedinho e colocaram bem na ferida. A gente 
tem que começar a ter mais amor no coração e a observar mais o nosso próximo, a se colocar no 
lugar dele. Vou falar mais uma coisa que eu não gosto. Desde pequeno, eu tenho, não sei se é fobia, 

1 alguma coisa ou medo, mas eu não gosto de foguetes. Não gosto. Já vi amigos meus se machucarem 
1
1 com foguete, mas nem por isso eu brigo com ninguém por causa de soltar foguete. Tem uma coisa 
que desde quando eu fui para tàculdade eu aprendi, com relação aos animais. Barulhos muito altos 

li afetam os animais. Principalmente aos pássaros, muitos morrem. Cachorros saem correndo para 
, baixo e para cima pela rua e são atropelados, se perdem. Mas nem por isso eu vou brigar com 

I 

ninguém por causa disso. Agora, se você acha que você é contra, que você não gosta, então acho 
melhor você, em vez de vir procurar nós Vereadores, para falar essas coisas, procurem as pessoas, 

I vai conversar com as pessoas. Eu acho que nós temos coisas melhores na cidade para gente poder 
i trabalhar do que com relação a isso. E vou dar a mesma opinião aqui, que eu dei para a própria 
pessoa. Se você não gosta de desfile, não leve seu filho para desfilar. Ninguém é obrigado a fazer 
nada daquilo que não queira. Então, não precisa ir. Quero deixar aqui os meus sinceros parabéns a 
todos os diretores, professores, funcionários. Quem esteve lá. Pais, mães. Quem esteve envolvido 
com o desfile. Mais um ano que eu me surpreendo. Achei muito bonito. O povo, pelo menos um 
pouco do povo, né? Respeitou o desfile desde o seu começo até o final . Nós que somos professores, 
nós sabemos o trabalho que dá para a gente montar um desfile daquele. Eu posso falar para vocês. 
Eu não ajudei muito. Eu queria até ajudar mais. Uma, porque eu não entendo nada daquilo. A 
maioria de quem organizou, tenho certeza, são os professores de educação. De educação não, 
desculpa, de arte. É que mudou o nome, antes era educação artística, agora é artes, e algumas 
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pessoas que tem noção daquilo lá. Que confesso a vocês, que quando eu vejo na rua as crianças 
ensaiando, eu acho que não vai dar nada certo, mas quando coloca todo mundo lá na Avenida, sai 
tudo muito bonito. E a gente tem que vir aqui, e eu venho, dar parabéns. Mais um ano, parabéns. De 
novo, eu posso falar da minha escola: a diretora Claudia está de parabéns, o Professor Marinho está 
de parabéns, os outros professores todos da escola, como os funcionários e alguns pais que foram lá 
nos ajudar, estão de parabéns. Hoje mesmo eu fiz um comentário na sala dos professores, quando eu 
vi um aluno fazendo um desenho, pendurado lá na parede do muro da escola. Confesso que a hora 
que eu olhei, eu falei: Meu Deus do céu, o que será que vão fazer com isso? O desenho começou a 
ter esboço, esboço, e quando terminaram... Ainda bem que eu não falei nada, senão ia queimar 
minha língua. Que coisa linda. Eu acho que por hoje era só o que eu tinha falar. Boa noite a todos". 
Inscrito para falar o Ver. Guilherme (Terraninha) cumprimentou a Presidência, a senhora 

1 Vereadora, demais Vereadores, intemautas, ouvintes da Rádio Natureza, ex-Vereador João Inácio, o 
'Moita' e iniciou seu pronunciamento dizendo: "Queria aqui reforçar e parabenizar mais uma vez, 
né, a cidade, pelos 128 anos completados no último dia 15. Parabenizar a todos que participaram 
das comemorações, das festividades da nossa cidade. Mas o que me traz a tribuna hoje é que nesse 
dia 17 está completando exatamente 6 meses, que eu estou aqui como Vereador junto vocês. E eu 
acho que eu não poderia de deixar passar esse dia. Vim falar um pouco desses seis meses, que eu 
consegui fazer algumas coisas, consegui aprender. E agradecer a vocês pelo carinho e pela troca de 
conhecimentos e o apoio que vocês tem me dado aí. Para mim é uma honra estar aqui como 
Vereador da cidade. É uma realização de um sonho. Por ser um sonho tàmiliar, desde o meu avô, 
passando pelo meu pai. E que hoje eu estou tendo a honra e a felicidade de estar realizando. Nesses 
seis meses que eu estava aqui, que eu estou aqui, estava não, que eu estou aqui, eu fui a São Paulo, 
estive conversando com alguns deputados, fiz alguns pedidos e estou esperando aí para que 
tenhamos a felicidade de ser contemplado com algo. Fui convidado também para fazer parte de uma 
frente parlamentar, para implantação do Hospital Regional aqui no Vale histórico, que ao meu 

li ponto de vista, vai ser muito importante para a cidade. Só para nossa não, mas para todas, né? Para 
, gente aqui de Piquete, eu acho que com esse hospital mais perto, vai diminuir alguns custos de 

I 
viagem e vai conseguir também atender mais pessoas. Para a cidade, fiz alguns pedidos, tanto para 
Prefeita Teca, quanto para o Vice-prefeito Xeroso, quando ele esteve à frente. Graças a Deus, 

/ alguns foram atendidos e alguns outros, ainda espero que sejam, né? Mas a gente devagar a gente 
1 vai caminhando, com os pés no chão, sem querer dar um passo maior que a perna. Sempre fazendo, 
ouvindo a população, para que esses pedidos, essas solicitações dela, possam ser atendidas, né? 
Porque não é para mim, é para o povo Piquetense. Uma das coisas que eu tenho sim até prazer em 

1 falar, é que fiquei feliz na semana passada, que eu fiquei sabendo que a CIRETRAN, quando eu 
assumi, logo os seus funcionários me procuraram para falar dos problemas que eles estavam tendo 
lá com o prédio. E que eles estavam por um fio de deixar a cidade. Fui lá conversei com eles, veio 
um representante maior, um chefe deles aqui, conversou comigo também e ele perguntou o que eu 
podia fazer. Eu falei: 'eu vou tentar ver o que pode ser feito, mas eu não garanto nada'. Ouvi, tirei 
foto, registrei as coisas tudo, que eles me expuseram para mim, lá no dia. Montei um Ofício, mandei 
também para o meu deputado, do meu partido, para ver o que ele conseguiria com a secretaria 
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responsável, né? E pedi também a senhora Prefeita, que voltasse a olhar para esse órgão, porque 
como eu disse, eles já estavam por um fio de sair e para cidade iria ter muita perda. Que até alguns 
impostos poderiam deixar de ser arrecadados. E para depois tentar a volta seria mais complicado. E 

1 semana passada eu perguntei para o rapaz que eu tenho contato e para a Prefeita também, eles 
1 falaram que acabaram de finalizar a planta para a reforma e vai ser lá na fábrica de plástico. E que o 
convênio, também, já está prestes de ser assinado. E o rapaz agradeceu, a mim, que se eu não 
tivesse marcado a reunião deles com o Executivo, não tivesse participado, dificilmente isto estaria 
acontecendo e provavelmente a CIRETRAN já não ~estaria mais no município. Em aparte o Ver. 
Prof. Doni disse: "Eu fiquei sabendo que lá na antiga fábrica de plástico, acho que vai começar as 
reformas. Parece que vai vir um Poupatempo para Piql!ete". Retomando a fala o Ver. Guilherme 

(Terraninha) disse: "Isso. Em uma conversa que eu tive com senhor Eduardo e o Juliano, eles 
falaram que no novo modelo do CIRETRAN, dava, no novo sistema deles de trabalho, dava para 
incluir várias outras modalidades, para estarem fazendo outros documentos, tipo de carteira de 

identidade, levar o PAT- Programa de Atendimento ao Trabalhador- junto. É essa informação que 
eu tenho também, que seria assim um mini Poupatempo. Seria o mais certo, mas no meu caso, eu 
queria falar do CIRETRAN mesmo. No caso de documentação de veículos nessa parte. O Ver. 
Professor Doni deu os parabéns ao Ver. Guilherme (Terraninha). Este agradeceu. Em aparte o Ver. 
Claudinei disse: "Só para fins de esclarecimento. Todas as CIRETRANs hoje, ela é sistema modelo 

Poupatempo. O que precisa é de espaço. E como esta conseguindo esse espaço agora, inclusive, a 
CIRETRAN de Piquete correu o risco sim de ir embora daqui, por falta de interesse do Executivo 
do nosso município. Quando o Agnaldo assumiu, o Xeroso assumiu a prefeitura, a gente já tinha 
conversado, inclusive o local que iria à CIRETRAN. Seria onde era o Terrana. Quando a Prefeita 

retomou, ela cancelou essa situação também. Depois o Xeroso novamente, conversando, já haveria 
numa conversa proposto para o DETRAN, para o diretor do DETRAN, a instalação da CIRETRAN 
no prédio da J Armando. O que estava faltando e provavelmente agora já foi acertado, eram as 

.

1 

contrapartidas, quem iria fazer o que. A prefeitura entraria com uma parte e o DETRAN com outra . 

. Então, estava tendo esse impasse e provavelmente, agora, já foi resolvido, porque realmente eu 
estou sabendo que está indo lá para aquele prédio. Agora, o modelo de todas as CIRETRANs é 

Poupatempo. Não adianta a gente se iludir que daqui a pouco vai estar fazendo um monte de coisa. 

1 

Não. Vai fazer, vai fazer a CNH e também o documento de carro. E mais um detalhe, também. Já 

I tem uma situação já pré-estabelecida quanto a identidade. Já foi feita uma reunião com a 
responsável pelo setor de identidade de Guaratinguetá, com a Prefeita e com a responsável de 
Piquete e também o setor da identidade esta indo para o local. O ideal seria que fosse também junto 

da CIRETRAN. Mas vamos aguardar o que vai acontecer. Mas todos os modelos hoje de 
CIRETRAN, eles são conhecidos como Poupatempo. Obrigado". Continuando sua fala, o Ver. 
Guilherme (Terraninha) disse: "Disponha. Então, como o senhor Vereador falou, esse é o novo 

modelo que eles estão trabalhando, né? E quando eu fui indagado pelo pessoal que me chamou lá da 

reunião, exatamente como ele falou, tinha umas conversas do ano passado com a Prefeita. Aí, logo 

I 
depois o Xeroso assumiu, propôs para eles lá no Terrana. Aí, viram que não era viável, depois 
propôs também no J Armando. E parece que foi urna conversa assim, mas pelo que eles me falaram, 
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' depois não ouve conversa mais. Nenhum do Poder Executivo procurou-os para dar continuidade. 
Então, onde eles, eu fico muito agradecido, por eles terem me procurado e apesar de eu ter feito um 
mínimo de esforço e que não é muito isso para população, é de extrema importância, porque caso 

1 não ficasse aí a população iria ter que se dirigir para Cachoeira Paulista para estar fazendo a 
regularização de documentos, essas coisas iriam complicar bastante. Mas estou feliz também, pois 
agora nesse novo modelo de serviço deles, pode ser que agregue mais funções, para beneficiar a 
população. Quero aqui também parabenizar o Senhor Marquinhos. Ele é de Lorena, organizador de 
um campeonato. Queria agradecer a ele por ter trazido as finais aqui para Piquete no dia de sábado. 
E que posso também falar que eu tive um pouquinho de influência nessa vinda, porque também 
logo quando eu assumi o professor Bião me pediu ajuda para ver o que conseguiria dar para ser 
feito, em relação ao Esporte. E ele falou que estava interessado em participar desse campeonato. 
Corri atrás, a Prefeitura disponibilizou a inscrição deles e eles participaram desse campeonato. E as 
finais vieram agora para cidade, no dia de sábado. Infelizmente, o time perdeu, pois como se diz, 
né? Eu não posso deixar de agradecer ao Executivo, por ter cedido o campo, mas também não posso 
deixar de criticar os mesmos, pela falta de iluminação no campo. Porque para mim, eu fiquei muito 
entristecido, pois um cara que esta organizando a competição, não é nem da cidade, traz os jogos 
para cá, e um jogo que precisa ser realizado no finzinho da tarde, o último jogo, que precisou ir para 
os pênaltis, já estava no finalzinho da tarde e acabaram que o que os meninos lá cobraram os 
pênaltis no escuro. E eu acho que é uma falta de consideração, poderia ceder pelo menos uns 1 O 
minutos de iluminação, não sei por que ainda, não vou entrar em detalhes, mas eu vou procurar 
saber isso. Mas a gente tem que saber elogiar e criticar também, né? Como eu falei, infelizmente, o 
time de Piquete era participante desse último jogo e eles acabaram perdendo, mas tá bom. No mais 
tudo certo. Eu gostaria, também, de deixar um recado à população de 60 e 64 anos, entre 60 e 64 
anos, que utiliza o transporte público Metropolitano, comum e regular. Que desde terça-feira 
passada, está com gratuidade. Que vocês só precisam comparecer à rodoviária, lá na cabine da 
Pássaro Marrom acompanhados de uma cópia do RG, CPF ou CNH, uma cópia do comprovante de 

I residência e uma foto 3/4 para estar tendo passagens grátis para Piquete-Lorena, Piquete-Cruzeiro. 
E como eu tàlei no começo, estou muito feliz de estar nesses seis meses aqui como Vereador. E que 
a população de Piquete possa contar comigo aí para qualquer coisa que estiver precisando. Se tiver 
ao meu alcance, com certeza eu não vou medir esforços para fazer. Uma boa noite a todos". Inscrito 

1 para falar o Ver. Heloizio, cumprimentou a Presidência, Vereadora Malu, companheiros 
Vereadores, intemautas, ouvintes da rádio natureza, público presente, tem um só e iniciou a sua fala 
dizendo: "Gostaria de agradecer algumas coisas, mas também fazer umas críticas, pois faz parte da 
Democracia e faz parte da Política. Está entrando uma indicação da Estrada Manoel Pinto, que é 
uma estrada longa, e esse trecho, que há quantos anos, foi uma vez só a máquina nessa estrada. E 
quando veio, a ponte tinha caído. Hoje existe uma ponte nova, mas quando a ponte estava caída era 
tão dificil a gente governar junto. Porque quando foi para a máquina ir fazer e aplainar uma estrada 
lá, que até hoje eu não falei isso aqui, a máquina subiu aqui para Barreira, passou lá para o Seiqui e 

I 
desceu para minha casa. E a ponte não caía. Sempre eu dizia, passava caminhão carregado de areia. 

I E o que aconteceu, que até hoje, eu acho que a Prefeita não sabe. Ela fez essa volta inteirinha e 
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acabou o pequeno serviço e desceu para ponte quebrada e veio embora. E eu sabia que não 
quebrava. Agora esse trecho de estrada é perto da casa do meu irmão que faz hemodiálise. Tem 
mais ou menos, uns 200 metros de estrada. Foi sábado, eu encontrei um motorista, um carro, nesse 
trecho. E o trecho é muito inclinado. E lá é muito dificil, tanto para quem está subindo quanto para 
quem esta descendo. Quem está descendo voltar para trás e quem esta subindo voltar para trás. 
Ainda mais pessoa, meio que não tem, muita facilidade para voltar de ré. Aí o cara ainda me 
cobrou, que sabe que eu sou Vereador. E é o fato dessa indicação que está aí. O que que acontece? 
Quantos anos faz que a máquina não passa? No barrànco, ano por ano, vai caindo um pouquinho, 
vai ficando no meio da estrada. E hoje só passa um carro nesse trecho de 200 metros. Se você 
encontrar bem no meio, você volta 100 metros para trás~ou outro tem que voltar para trás. E neste 
trecho tem um bueiro entupido. Estou pedindo nessa indicação uma retroescavadeira para fazer esse 
serviço lá. Porque não adianta mandar patrol. Também já fiz várias indicações, talvez até 
requerimento sobre a estrada Geraldo Ferreira. De fato tem até um sobrinho dele, neto dele, que foi 
candidato da Teca. ô gente se vocês verem a estrada do candidato da Teca. E sempre eu faço meus 
comentários ao candidato dela: 'a estrada esta imunda' . Agora, puxa vida! Uma máquina nova 
dessa. Nós já estamos chegando, já estamos em junho. Eu acho que era para estar quase pronta às 
áreas rurais. E todos os lugares que precisava, essa máquina era para estar terminando o serviço do 

I 
nosso município. Apenas está começando. Também tem uma estrada ali no Manoel Bastos, ali na 
Figueira, no Cantagalo, que ela sai lá no Santiago, lá no bairro do Quilombo. Essa estrada está seis 

I anos impedida. E ~ssa estrada sai ali do Manoel Bastos e ela vai até o Cantagalo. E dali para lá ela 
esta abandonada. E o que eu estou pedindo aqui. Vamos reabrir essa estrada, porque é um atalho 
muito grande. E foi feito essa estrada, foi posto cascalho nesse trecho. Agora, porque que não dá 
continuidade até lá no final? Vai deixar acabar tudo que existe no nosso município? Não pode. Essa 
estrada tá abandonada igual a do Pompilho aqui. Também quero falar da escola dos Marins. As 
mães me procuraram um mês atrás, e estão querendo reabrir a escola para as crianças. Quero pedir 

I 

para nossa Prefeita, nossa Secretária de Educação, que tenha coração. Dizem as mães que têm umas 
11 crianças para estudar na escolinha. E hoje existe uma lei do governo, que o aluno tem que 
estudar na escola mais perto. E de fato, o que as mães me dizem e eu também já, eu já vi, muitas 
crianças passam mal. Da vômito no caminho, e para evitar essa situação, as crianças não tomam 
café de manhã e vem em jejum. E até, de fato, está feito um abaixo assinado das pessoas do bairro 
inteiro, para que seja reaberta essa escola. Porque antigamente, quando fechou a escolinha, eu acho 

I -

que fechou com seis ou sete crianças, hoje existem 11. E tudo existe a boa vontade, os 
entendimentos. Antes de fechar a escolinha dos Marins, um dia eu falei para nossa Prefeita, eu falei: 
'Prefeita, por que que a pessoa que cuida da escola ela não pode fazer a comidinha das crianças?' 
Para evitar o carro ir 20 poucas vezes levar merenda para as crianças. Ainda falei para ela, 
conversei com a nutricionista e ela falou: não, pode sim! Ela mandava comida semanal, lá. Fazia 
comidinha, as crianças comiam quentinho, na hora e não precisava carro da merenda escolar ir todo 
dia naquela distância. Também quero agradecer a nossa Prefeita, que eu fiz, não sei se foi indicação 

1 ou se foi requerimento, nessas duas sessões passadas aí, ou três. E colocaram, eu pedi, um caminhão 

1 

de cascalho, lá na estrada que dá acesso ao Clube de Campo. Fiquei sabendo que colocaram. Até eu 
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mandei umas fotos de poça d'água, quando chovia bastante. E eu fui lá e vi. Pessoas não I 
conseguiram passar sem molhar o pé na estrada. Até eu acho que essa semana se der eu vou dar 
uma volta por lá, para mim ver como ficou. O que eu sempre digo: eu não esqueço de nenhum canto 
nosso município. Às vezes, as pessoas daqui da cidade falam: 'O Heloizio tá sumido'. Falei: 'não'. 
Só se eu vir morar para cá, que eu venho quatro ou cinco vezes na cidade de Piquete, por semana. E 
corro os trechos inteiros do nosso município. Mas também quero fazer uma cobrança aqui verbal. 

I 
S. e puder, dar uma limpeza no bairro São José. Tá dificil o negócio lá. Porque que sempre eu digo: I 

quando é no tempo dos comícios: 'Nós vamos fazer tudo, meus amigos!' Ninguém fala que não faz, 
mas quando senta numa cadeira de poderoso aí, daí é do meu jeito. Não pode, eu não penso assim, 
sabe. Também quero falar um pouquinho aqui da aprovação de conta. Vi meu companheiro aqui 
falar da aprovação de contas aqui, porque, talvez, que eu votei contrário a essa aprovação de contas. 
Volto falar que quero deixar essa palavra para nossa população de Piquete. Em 2014, o Rodrigo, 
Moita, participava da gestão junto comigo, anterior dessa. Era a CAB nesse tempo já, nas águas 
Piquete e daí fizemos reunião aqui. E a CAB esteve aqui. Daí cada um fazia suas perguntas. Fiz 
uma pergunta para CAB, sobre o tratamento de esgoto. E responderam para mim que tinha no 
contrato até 2016 para largar tudo certo no nosso município e nós estamos em 2019, continua do 
mesmo jeito. E quero deixar isso aqui para a população, se achar que eu estou errado, se eu estiver 
certo, quero deixar a critério dela. Quando que vamos parar de pagar esse tratamento de esgoto sem 
ter? Eu acho injusto, por quê? Todo mundo sabe que o assalariado de nossa cidade é pequeno. Tem 

I muita gente em frente de trabalho, muita gente desempregada. E pagar por aquilo, que faz 6 anos 
que estão pagando e até hoje não viram o resultado. Eu acho injusto. Eu tenho que pagar por aquilo 
que eu devo, não por aquilo que eu não devo. Também quero agradecer o Edvaldo, por um convite. 
Convidou eu, e faz tempo que ele esta me convidando, para nós jogar um futebol, no Vila 
Esperança. E sábado deu tudo certinho, graças a Deus, fomos, para nós disputarmos uma 
brincadeira lá. Aí cheguei lá, fiquei até meio emocionado, até com a perna meio mole, sabe? Eu 

1 
cheguei no vestiário dele e tinha 24 jogador vestido de Botafogo. Falei: 'Ah, oh, boniteza'. Vieram 

I para ganhar mesmo. Mas graças a Deus, fui muito feliz no meu futebol, com meus amigos. Quero 
agradecer profundamente, do fundo do meu coração meus atletas. Tivemos uma vitória j 

inesquecível, o placar foi de 3 a O, meu amigo. Quero agradecer a todos, que não estou com o nome 
de todos aqui, sério. Mas foi bonito demais. Agora quero fazer uma reclamação de lá também. O 

1 campo, uma beleza o gramado, mas o vestiário, meu amigo. Eu fiquei envergonhado com aquilo. Eu 
fiquei envergonhado. Pedi para eles mandarem no meu WhatsApp, para mim, a forma que estava lá, 
que eu esqueci de tirar foto. Aquilo, jamais eu trazia um time para frequentar o outro vestiário 
daquela forma que estava. Eu acho que nosso esporte, de nossa cidade, tem que ser valorizado. Que 
todo mundo sabe disso. Todo mundo tem problemas, mas você entra no futebol, para jogar futebol e 
esquece tudo. Você quer correr atrás do adversário. Não tem água. Tomara que gente da Prefeita 
esteja assistindo, talvez ela também. O vaso sanitário está uma imundície. E peço para ela. Eu vou 
marcar mais um jogo lá, vou chamar gente de fora, para divertir com nós e até mesmo os times de 
Piquete. Porque hoje eu estou velho já, com 53 anos, mais gosto de participar. Desde os meus oito 

I anos me divirto no futebol. Agora quero voltar lá, se Deus quiser Teca, com aquilo arrumado. 

I s 
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Porque meus amigos, vocês precisam ver o mau cheiro. Em aparte o Ver. Santana disse: "Isso, 
porque ela alegou para o Tribunal de Contas, que ela cuida do patrimônio público, heím?" 
Continuando a sua fala, o Ver. Heloizio disse: "Pois então, daí eu volto a repetir. São coisas 
pequenas: colocar uma água lá, limpar aquilo. Cobro, também, da nossa Secretaria de Esporte, 
porque daquele jeito é dificil gente. É dificil. Não tem uma água para tomar um banho. Depois nós 
saímos para cidade depois para beber um guaraná e nos divertir com os amigos que nós 
conseguimos wna vitória, suados, daquele jeito. Também quero parabenizar Piquete, pelos seus 128 
anos. Que deus abençoe a nossa cidade. Deus abençoe nossa cidade, nossas famílias, todos nossos 
munícipes. E por hoje é só isso. Boa noite a todos". Inscrito para falar o Ver. Christian 
cumprimentou a Presidência, demais Vereadores, púbJico presente, Moita, boa noite a todos. 

1 

Intemautas, ouvintes da Rádio Natureza 107.9, que propaganda, heim? E iniciou seu 
1 pronunciamento dizendo: "Minha Tribuna vai ser curta hoje. Vim aqui apenas para parabenizar a 
I cidade pelos seus 128 anos. Também parabenizar todos os eventos que aconteceram na nossa 
cidade, em razão ao aniversário, tá? Cultos, missas, eventos. Eu tive um probleminha em casa, meu 
moleque estava meio doentio, meu pequeno, não podia deixar de ficar com ele, para estar 
acompanhando as solenidades. Então, eu peço perdão àqueles que sentiram minha falta. Mas eu sei 
que meus companheiros estiveram lá, nos representando e quero agradecer a todos pela pelas 
melhoras que deram lá para os meus moleques lá, para o meu moleque. Deixar claro aqui que 
estamos juntos. Bom, hoje mais ou menos umas 30, 40 pessoas para variar me procuraram, para 
falar a respeito de água. Ausência de água, novamente. Eu quero deixar claro aqui, que eu fui atrás 
dos responsáveis. E é sempre a mesma coisa. 'Ah teve um probleminha na bomba. Esta com 
problema não sei aonde'. E deixar avisado, que eu estou entrando com o Projeto de Lei, para 
próxima sessão se tudo der certo, para solucionar um probleminha que vem tendo, com respeito às 
contas, que estão vindo caríssimas, né? Hoje, já tem esse Projeto de Lei, em algumas cidades do 
Brasil. Estive conversando com um Vereador de Blumenau, olha a distância, mas hoje com a 

I 
internet se faz tudo, né? Peguei essa ideia dele, no Projeto de Lei que obriga que a empresa coloque 

1 
um aparelho antes do hidrômetro. E pode ter certeza, quando acaba a água assim, quando a água 
volta, aquele ar vem que vem arrebentando. E muitos dizem que aquele ar não roda o reloginho. Só 
que os especialistas já comprovaram que roda seis vezes mais rápido que a água, ou seja, às vezes, a 

I conta vem aquele absurdo, né? E você esta pagando pelo ar. É igual Vossa Excelência falou, Sr. 
1 Heloizio. Pagar por uma coisa que não tem. Então, estou entrando com esse projeto, vou entrar 
I 

provavelmente na próxima sessão. O Ver. Heloizio pediu um aparte. Que foi concedido. Assim, 
disse o seguinte: "Na gestão do Carlos, o Carlos tocou sobre isso aqui, esse hidrômetro que esta aí, 

1 entra ar no cano e o relógio vira sim ... É o que você está dizendo aí". Continuando o Ver. Christian 

I 

disse: "Quero acrescentar também aqui, e deixar os meus agradecimentos à Prefeita Ana Maria de 
Gouvêa, pela colocação de aparelhos de academia ao ar livre, no bairro Josefina. Parabenizamos 

I 

também, o Vereador Doni, que estava lá comigo fazendo um pedido na prefeitura, né? Não é uma 
grande coisa assim, mas já é alguma coisa, para quem não tem nada, né? Por último, a respeito de 

I uma postagem que eu fiz essa semana, a respeito de uma limpeza que foi feita aqui na sua rua atrás 
I do mercado. Por que me procuram na rua e falam. Poxa, eu vejo algwnas pessoas criticando, a 
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' I maioria graças a Deus me elogia, mas algumas criticando e você não responde. Eu não respondo 
pelo simples fato de dar crédito a quem merece crédito. Pra quem não tem crédito jamais eu entrarei 
nessa desse mimimi, tá? A minha resposta eu vou dar trabalhando. Quanto mais reclamação houver, 

I 

quando mais mimimi houver, mais trabalho eu vou apresentar. Quanto ao bairro São José Sr. 
Heloizio, que o senhor mencionou a respeito do bairro São José. Quero dizer ao senhor que essa 
semana já está agendado, quinta ou sexta-feira, está indo um mutirão para lá, para o bairro São José. 
Em aparte o Ver. Heloizio disse: "O mutirão vai para lá quarta-feira já. Eu nem citei isso aí do 
mutirão. Mas quarta-feira vai lá já, tá bom?" Continuando o Ver. Christian disse: "Certo. Então, 
essa semana agora, esta indo para lá esse mutirão. E com certeza, farão o que precisa ser feito, lá. 
Fazer as limpezas. O que precisar ser feito lá, eles vam<?,s fazer. Irá bastante gente. Eu acredito que 
se o pessoal passar uns dias lá acho que resolverão os-problemas daquele povo esquecido, né? 

1 

Infelizmente. Está bom? Por hoje, no mais é só. Agradeço a todos os ouvintes aí. Uma boa noite a 
todos". Inscrito para falar o Ver. Claudinei iniciou a sua fala dizendo: "Senhor Presidente, senhores 
Vereadores. Sem público presente, somente o ex-Vereador, Moita, que está presente na sessão, 
internautas, ouvintes da Rádio natureza FM, meu boa noite a todos. É triste e lamentável. Eu fiz 
uma postagem dessa e fizeram B.O. contra minha pessoa, que eu estava difamando e ameaçando a 
pessoa. Mas é triste e lamentável, a gente ver a falta de interesse pela população, para vir à Câmara, 
para saber o que o Vereador está fazendo, quais as atitudes do Vereador durante o seu mandato. Por 
isso que eu falo. Cobrança a gente tem bastante, mas muitas delas sem fundamento. Sem nenhum 
fundamento. Ninguém sabe o que você tá fazendo aqui. Ninguém tem conhecimento. Ninguém se 

'I preocupa em vir para a sessão, para saber de que forma o Vereador está agindo. Alguns vão ouvir 
na natureza FM amanhã, outros pela internet, mas são poucos. Mas depois, querem criticar. Aí, fica 
dificil. Aí, fica dificil. Não tem o que responder para quem critica e que não participa. A população 
tem que participar mais, tem que cobrar mais, tem que estar ativa. Porque quando a população não 
cobra. .. quando a população não cobra, não está ativamente cobrando, é fácil se esquivar e se 
esconder de certas coisas. Poderia muito bem ficar quietinho ali na mesa, nem vir para Tribuna. 
Ninguém vem aqui mesmo, porque que eu vou me preocupar, vou me desgastar. Só que não é 
assim, né? A gente tem que tomar atitude. A questão do desfile cívico, como o Vereador Doni 
falou. Tudo nessa vida tem uns que criticam e outros que valorizam. Eu não consigo entender, 
porque quem acompanhou pelo Facebook, várias postagens do desfile, de professores, pais de 
alunos. Então, a gente quer entender e quer acreditar, que as pessoas que estão ali participando 
gostam de participar. É isso que a gente entende, mas sempre vai ter aquele um que vai criticar. 
Como nós Vereadores aqui, tem muita gente que não se criticam, mas não vem participar. Não vem 

I saber o que está acontecendo, mas é fácil falar mal do Vereador Claudinei. É fácil criticar a postura 
do Vereador Claudinei. Mas não vem na Câmara para saber qual a postura do Vereador, ele não 
procura o Vereador para tomar conhecimento do seu trabalho. Então, é isso que acontece. A questão 
da CIRETRAN, até vou fazer uma colocação aqui. Eu fiquei muito preocupado com essa situação 
da CIRETRAN. Quando a Prefeita não estava na Prefeitura, eu cheguei argumentar com o Xeroso, 

1

1 

porque com ele eu tenho acesso. Com ela eu não tenho. É simples isso. Veio uma equipe do 
DETRAN de São Paulo e fez um laudo. Em um laudo, um laudo do DETRAN de São Paulo, 
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dizendo que a CIRETRAN não poderia ficar mais ali, pelas condições daquele prédio. E a princípio 
iriam embora, todo mundo ia embora. Fecha a CIRETRAN, porque hoje em dia está fácil fechar as 
coisas, mas ninguém sabe o trabalho que teve lá no passado para abrir essa CIRETRAN. E a 
primeira CNH expedida aqui na CIRETRAN de Piquete foi do nosso amigo Cariri, que era Prefeito 
na época, que trabalhou para que pudesse ter a CIRETRAN em Piquete. Eu me lembro, eu estava lá. 
Inclusive, eu fui o primeiro encarregado da CIRETRAN, da 2093 CIRETRAN de Piquete. Eu tenho 
o prazer de falar isso. E a satisfação de falar isso. E a primeira CNH batida na máquina por mim, foi 
do Senhor Cariri. Teve um trabalho muito grande na época para conseguir trazer a CIRETRAN para 
cá, que melhorou a situação da população para tirar CNH, para fazer a documentação ali. A 
documentação já fazia, mas a CNH ninguém poderia f~~r aqui, teria que ir para Lorena e fazer lá, 
porque não existia a CIRETRAN. E quando eu fiquei sabendo que a ideia era ir embora mesmo, 
Vereador Guilherme, ia embora, porque para eles é indiferente. Pega, junta tudo e vai embora. Me 
doeu muito, por saber a luta que teve naquela época do Prefeito Cariri. E a gente, para não 
atrapalhar mais, acaba-se ou melhor, acaba recuando, para evitar o pior. Porque se a gente vai lá, 
bater de frente, de repente vai tirar, e vai ajudar acabar mesmo, para dizer que foi o Vereador que 
tirou. Espero que tudo isso se concretize. Porque, infelizmente, eu particulannente, me desculpe, só 
vou acreditar nas coisas dessa administração depois de pronto. Não nego aqui que a minha vontade, 
como político, é ver ela fora da prefeitura, como eu fiz, quando eu vim aqui e votei para caçar o 
mandato dela, porque para mim não serve para o nosso município. É o sétimo ano que ela está como 
Prefeita, para mim, está extasiada a cidade. Agora a população tem que ficar esperta, porque agora, 
até aonde vai ter a obra, ela já tá indo. Como foi lá na vila, na Pracinha, lá perto da casa do 
Vereador Doni. Ela já estava lá, estava lá hoje, ontem, não sei que dia que foi, fez uma postagem 
junto com um funcionário, para dizer que vai ter obra ali. Então, agora ela vai começar a fazer isso. 
Agora, eu ela não engana. Me desculpem, tudo que ela fizer daqui para frente, só bobo para 
acreditar que não é por intenção eleitoreira. Quem teve 7 anos, não fez, porque que vai começar 
agora, que tem eleição ano que vem? Em aparte o Ver. Santana disse o seguinte: "É engraçado, que 
agora vai aparecer para fazer essas obras como Vossa Excelência acabou de anunciar. E nós vimos 
também na rede social, mas o que foi apontado pelo Tribunal de Contas, relacionado ao esgoto do 
município, ela não exige dessa CAB o que tá no contrato. Porque que ela não faz cumprir esse 
contrato? E apareça com essa obra. Mas não. É conforme o senhor acabou de falar. Ela quer mostrar 
para a população que agora chegou a hora de fazer. É lamentável, mas fazer o que, né? Espera-se 
tudo. Muito obrigado". Continuando sua fala o Ver. Claudinei prosseguiu: "Eu vou continuar com 
meu posicionamento, não vou mudar. Ela vai cansar de ouvir de mim que eu quero ver ela fora da 
Prefeitura. E as coisas estão andando em São Paulo, já tem mais um posicionamento lá, do 
desembargador. Talvez, isso esteja preocupando ela, porque ela mesmo anda falando aos quatro 
cantos aí, que está correndo o risco de tomar mais uma rasteira. Mas Vamos aguardar o resultado. 
Agora nós estamos aqui hoje, nós estamos no meio do terceiro ano, dois anos e meio. Vamos 
colocar assim. Ela nunca atendeu ninguém aqui, porque que ela começou a atender agora? Porque 
que ela começou atender o Vereador? Só que para mim, eu tenho um pouquinho mais experiência, 
um pouquinho mais de visão. Eu não sou bobo. Se ela não quer me atender, estou me lixando para 

11 



CÂMARA MUNICIPAL DE PIQUETE 

Ata da 1 oa Sessão ORDINÁRIA Realizada em 17/06/2019 

ela. Porque ela não esta deixando de atender, ela tá deixando de atender o que a população me pede. 
Acha que eu estou preocupado dela não atender uma limpeza? Ou outra coisa qualquer que eu peça? 
Eu não. Não estou preocupado com isso não. Eu pego lá meu pedido e vou mostrar para quem me 
pediu. Aqui, está vendo aqui ó. Eu mandei para lá, ela não atendeu. É ela que não está atendendo, 
não sou eu. Não posso fazer o serviço da Prefeitura. Eu não sou Executivo, eu sou Legislativo. Eu 
não vou mudar meu pensamento hoje, porque ela começou a achar que é boazinha. Mentira. Ela não 
engana. Não me engana. E essa loucura dela agora, para agradar um ou outro, é porque ela quer do 
lado dela. Ela tem interesse. Eu conheço a senhora Prefeita. Eu conheço. Eu fiz campanha com ela. 
E depois dessa primeira campanha com ela, eu não apoiei mais. Ela sabe o porquê. Mas ela 
consegue, ela tem uma lábia tremenda e vai agradar mesmo. E os senhores Vereadores, aproveite, 
quem está sendo atendido, para pedir mais coisa. Aproveita enquanto está aberta a porta, porque 
daqui a pouco fecha de novo. É só ela desistir do que ela tem mente, porque daqui a pouco, a hora 
que ela ver a situação, do jeito que está evoluindo, ela vai desistir e vai falar assim: 'Oh, besteira eu 
ficar perdendo tempo de agradar alguém, meu grupo não tem chance mais'. Eu posso queimar 
minha língua. Mas ela, quem ela apoiar, não ganha mais eleição em Piquete. E quem estiver do lado 
dela vai para o mesmo buraco que ela. E eu vou estar aqui para mim ver. Pelo menos até dia 31 de 
dezembro do ano que vem, eu ainda vou estar aqui. Depois da eleição de outubro, talvez alegre, 
talvez triste, mas com a consciência tranquila que meu dever eu cumpri. Com a consciência 
tranquila que em momento algum, ela jogou um docinho na minha boca e eu engoli. Com a 
consciência tranquila que comigo não cola esse tipo de atitude. E boa sorte para ela. E boa sorte 
para quem acompanhá-la. Eu votei para cassar o mandato dela. Ou melhor, aqui, só quem não 
votou, para cassar o mandato dela foi Vereador Rodrigo e o Vereador Guilherme, que não estava 
presente na época. E o Vereador Santana também, que não votou, porque não estava, ele não pode, 
ficou impedido, porque ele é o denunciante. Eu não vou me esquivar desse direito, mesmo porque, 
porque eu já vi que a atitude que a gente teve aqui, já tem respaldo. Já teve respaldo aqui no fórum, 
já teve respaldo do Ministério Público em São Paulo. E já tem o encaminhamento para decisões, 
pelo desembargador. Agora, vamos esperar o resultado. Será que até o final do mês sai? Não sei. 
Será que ela vai sair o ano que vem? Não sei. Mas se for favorável a Câmara, eu vou voltar para cá 
de novo e falar para os senhores, agi corretamente. E agora eu votei contra, as contas dela que 
estava aprovada pelo Tribunal de Contas, justamente por ter o apontamento que nós cassamos o 
mandato dela, que um deles é o abandono prédio público. Ah, não tem abandono. O Vereador 
acabou de falar aqui, do vestiário lá do campo. Estava cheiroso lá, né? Tinha peixe japonês boiando. 
Água escorrendo para tudo quanto é canto. Em aparte o Ver. Heloizio disse o seguinte: "Não, e 
pode todo mundo ir lá e ver a situação que se encontra lá, viu? É lamentável". Continuando o Ver. 
Claudinei disse: "Vereador, eu vou falar uma coisa para o senhor. Vai ter gente que vai lá e ainda 
vai falar que o senhor é mentiroso. Vai ter gente que vai lá e vai vir aqui vai falar que você é 
mentiroso". Complementando a sua fala o Ver. Heloizio disse: "Não Vereador, eu devia ter tirado 
uma foto e trazido. Que eu não gosto de contar mentira, sabe? Eu não lido com mentira, eu não 
ganho dinheiro com isso. Eu sou uma pessoa que, eu perco com a verdade, mas não quero ganhar 
com mentira. Obrigado, Vereador". Continuando o Ver. Claudinei disse: "Eu quero ver até quando 
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vai a limpeza da cidade. Que ela gostou, porque ela viu que o Xeroso, deu uma tacada boa, aí. Foi 
bom para ele. A população agradeceu a limpeza. Então, ela chegou: 'Ah, vamos manter isso aí'. Só 
não deixou abrir o recinto, mas a limpeza ela esta mantendo. Não sei se foi agora, para o aniversário 
da cidade, vamos ver até o final do ano. Vamos falando aqui, que daí ela fala: 'não, vou tapar a boca 
do Vereador Claudinei e eu vou continuar limpando'. Graças a Deus. O município precisa mesmo 

1 de limpeza. O Ver. Heloizio pediu a fala novamente: "Mais uma falínha. Eu esqueci de dizer aí na 
tribuna, sobre a limpeza do nosso asfalto, sabe? Também quero agradecer ela dar continuidade, 
naquilo que o Xeroso começou. E também quero fazer um pedido, se ela não começou ainda, que eu 
quero que seja um serviço braçal. Que quando o Paulo Nóia começou, ele começou a passar 
máquina para limpar a beirada do asfalto com a Patrol. E não pode. Que até eu falei para ele. 
Quando iniciou o serviço por aí, eu falei: 'Não, para com isso aí, que você tá arrancando os olhos de 
gato tudinho da pista. E hoje, quase a metade da pista tudo tampado os olhinhos de gato, de tanto de 
terra que veio em cima do asfalto. E hoje, precisa ser um serviço braçal de enxada que tira aquilo. 
Porque tem lugar que está meio metro de terra, que tampou em cima do asfalto. E daí vai 
diminuindo o asfalto. Obrigado, Vereador". Continuando o Ver. Claudinei disse: "Ela disse que não 
vai para rede social, mas agora apareceu na rede social. E para falar mentira. É isso que é triste. É 
isso que é triste, porque ela se julga a pessoa mais certa do mundo. Não fala mentira, não ofende 
ninguém, não tem falta de educação com ninguém. Atende todo mundo na Prefeitura, que isso é 
mentira, calúnia, que fazem dela. Ela disse que comprou agora dois pontos de ônibus para o 
município. Será que ela esqueceu que eu falei aqui na Tribuna? Inclusive está anotado aqui. Dia 3 
de maio, se os senhores quiserem entrar no Portal de Transparência e ver lá, que você não tem nada 
com isso, a compra foi dia 3 de maio. E ela não estava na Prefeitura. Então, não foi ela que 
comprou, quem comprou foi o Xeroso. Ela devia ter pelo menos um ... né? E dizer: 'Olha, eu já 
deixei mais ou menos engatilhado. Pelo menos mentia diferente. Ela esqueceu que existe um portal, 
não é? Eu acho que ela esqueceu que existe um Portal de Transparência. Então, só para 
conhecimento da população, 03 de maio. Quem quiser entrar no Portal da Transparência lá, 
empenhado, R$ 9.000,00 e alguns quebradinhos. Eu tenho no celular, se os senhores quiserem, eu 
passo pros senhores depois. E eu lembro que eu falei aqui: O combate extensivo à dengue, limpeza 
dos bairros da cidade: Santa Isabel, Centro, Vila Cristiana, Raia, Santo Antônio. Guias limpas e 
pintadas, da entrada da cidade até a Avenida Luiz Arantes Júnior. Atendimento dos munícipes, em 
17 dias 100 pessoas. Compra de dois abrigos de parada de ônibus, um será instalado na Avenida 
Major Pedro, o outro não tinha um local correto ainda. Turismo, ele trabalhou. O secretário 
Mariomar estava de adjunto, já deu início a um monte de coisa lá que estava tudo parado. E que nós 
tivemos que votar aqui, senão nós iriamos prejudicar o município. Eu tenho consciência de tudo que 
eu faço aqui. Eu não esqueço não. Algumas pessoas falam que eu votei para colocar essa empresa, a 
Águas, a CAB. É só levantar dentro aqui do arquivo. Eu fui voto contrário à concessão. Meu voto 
foi contrário à concessão, se eu não me engano, o meu e o da Vereadora Evelize na época. Nós 
fomos contrários à autorização para concessão, a Câmara aprovou, ninguém votou aqui para colocar 
a CAB no município. O que foi votado nesta Casa de Leis, naquela época foi a autorização para 

· concessão de autarquia para cuidar de água e esgoto do município. Embora eu votei contra, por 
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algumas coisas que eu já tinha ouvido. E não me arrependo até hoje. Agora o que aconteceu depois 
disso é que como veio projeto para cá, sem fazer análise do que podia e o que não podia, depois de 
aprovar a concessão, depois de feito a licitação, descobriram que a Lei Orgânica não autorizava a 
concessão. Aí como que vai fazer? E a responsabilidade do Vereador, daí naquele momento? Aí sim 

eu votei para alterar a Lei Orgânica, porque naquele momento eu tive responsabilidade com o 
município. Já estava tudo feito. Se nós não fizéssemos isso aqui, o município poderia pagar uma 
multa tremenda. Agora é fácil alguém vim falar besteira por quê? Porque não tem a capacidade de ir 

procurar e ver o que está escrito, o que foi que aconteceu. Então não me preocupo. Eu tenho, 
quando eu venho aqui falar, eu falo aqui em pé e me mantenho lá sentado. BR-459 já tem gente 
falando besteira. Que não ia sair a obra, que não sei o quê. Eu não me esquivei em nenhum 

momento. Eu assumo a responsabilidade. Eu vim aqui nessa Câmara, quando teve uma Audiência 
Pública aqui, que veio o pessoal do DENIT, que veio representante da empresa, sobre a obra. Se 

i está na situação que está, o culpado de tudo isso é uma ação que foi impetrada contra o fechamento 

da estrada na época. Que paralisou a obra aí, por quanto tempo. Agora quem foi o irresponsável que 
entrou com isso? Quem foi o irresponsável que encabeçou tudo isso? Foi o Vereador Claudinei? 
Não. E a obra está aí. Oh, já reiniciou. E logo, logo, nosso trevo vai estar modernizado, com mais 

segurança. E alguns detalhes que precisam e vão ser feitos na obra. Vão ser feitos. E eu continuo 
mantendo meu posicionamento. Eu lutei para ter essa obra. Eu briguei lá em São Paulo. Eu 

conversei com os deputados. E fomos atendidos. Só que isso é uma satisfação para eu Vereador, na 
minha função. Não estou preocupado se eu vou postar amanhã, depois de amanhã. Se vai aparecer, 
se não , vai aparecer. Ela devia agradecer o que ela arrecadou de impostos aí, com essa obra aí. 
Agora, se está demorando, a culpa é dela, que acabou perdendo tempo. Como está perdendo 
sempre, né? E vamos aguardar o resultado. Quero parabenizar Piquete, pelos seus 128 anos. E 
desejar uma boa noite para todos. E até a nossa próxima sessão. Que logo, logo agora a gente entra 

em recesso, então próxima sessão é só em agosto, né? Boa noite a todos". Inscrito para falar o Ver. 

I
, Santana cumprimentou a Presidência, senhora e senhores Vereadores, ouvintes da Rádio Natureza e 

, intemautas e iniciou sua fala dizendo: "Na pessoa do ex-Vereador João Inácio dos Santos, meu 
\ cordial boa noite. Seja bem-vindo. Quero iniciar minha fala parabenizando a toda população de 

I 

Piquete, pelos seus 128 anos que foi marcado agora, nesse sábado, e dizer a todos, que o Poder 
Legislativo espera que um dia a situação no nosso município melhore, porque do jeito que está não 

1 dá. Parabenizar o senhor Vereador Marcos Guilherme, pelos seis meses que o senhor completa 
I 

I nesta data. Espero e acredito no seu potencial como político. Que o senhor obtenha muito sucesso. 
1 O Senhor foi muito bem-vindo. E no que tiver ao nosso alcance, para que o senhor consiga obter 

êxito na vida política, pode contar conosco. E da mesma forma já dizer ao Senhor, que da próxima 
vez que conseguir um evento aí, com a prefeitura, pede para os jogadores aí, com celular ir ligar a 
lanterninha, entendeu? Porque é uma vergonha para o nosso município. Cedeu o espaço público, e o 
senhor vai me perdoar, não tem que agradecer, é obrigação dela. É obrigação dela ceder, que ali não 

é a casa dela. É um bem público, certo? E esta ali para atender quem quer que seja, que vai lá para 
utilizar, para fazer esporte. Não vai lá para praticar bagunça nenhuma. Agora ela cede o espaço e 

depois deixa na escuridão, fazendo com que o senhor acabe até passando vergonha. Eu quero 

14 



" CAMARA MUNICIPAL DE PIQUETE 

Ata da 1 oa Sessão ORDINÁRIA Realizada em 17/06/2019 

I 

mandar um recadinho para ela. E faço minha vossas palavras Vereador Claudinei, porque eu 
também, jamais vou negar o meu posicionamento aqui dentro desse Plenário, com relação a essa 

I situação que o município atravessa. E no tocante a essa péssima administração, no tocante a senhora 
1 Ana Maria de Gouvêa, porque para mim não passa de uma lamentável e vergonhosa situação, na 
j qua_l ela colocou todo povo do município. Institucionalmente falando, essa Câmara sempre busca, 
1 mmto embora eu não concorde com a atual Prefeita, mas a gente cumpre um papel constitucional e 
ela demonstra em suas atitudes, mn total desrespeito para com Poder Legislativo. Então, vou dizer a 
ela e aos senhores, aos pares, que aqui hoje se posicionam apoiando essa administração, que ela não 
esta me ofendendo não. Ela esta sim, ela esta ofendendo o Poder Legislativo do município. Ela esta 
faltando com respeito conosco, porque lamentavelmente, para os senhores tomarem conhecimento e 
também a população, nós fomos convidados, assim como partiu um convite daqui, para a atual 
administração, para participar dos eventos comemorativos, a data de emancipação político 
administrativa. E pasmem senhores. Lá na praça, no sábado pela manhã, por lá cheguei e ela 
determinação e ordem dela, não era para que eu participasse do hasteamento da Bandeira. Que 
vergonha. Ela não estava me envergonhando não. Ela não sabe o imenso prazer e satisfação que ela 
me deu, de poder estar ali civicamente e ver a bandeira ser hasteada, de maneira respeitosa, como 
militar que sou, tomar minha posição de sentido e cantar o hino nacional brasileiro. Agora ela está 
pensando que dessa forma ela vai nos afetar, ela vai me ofender, não. Eu estou aqui na condição de 
representante do povo. Então, ô Donana, não se esqueça disso não, viu? Que quanto mais à senhora 
fizer, vai ser de grandiosidade, porque a população sim saberá reconhecer essa falta de educação, 
essa falta de respeito, que a senhora tem para conosco. Eu quero me dirigir a ela e também aos 
senhores, porque eu gostaria muito que realmente aqui dentro houvesse mais comparecimento. 
Compréendo, que a grande maioria aqui tem seus afazeres, respeito, mas na minha humilde 
concepção, eu acho que não custaria nada, se a gente puder dar uma passadinha aqui e verificar o 
que está acontecendo. Como que está o desenrolar da Câmara. Cumprir, pelo menos, uns 10, 15 

1

1 

minutinhos de expediente. Porque no dia 12 de junho, agora passado, eu participei de uma 
Audiência Pública, que tratou-se lá, foram duas, as metas fiscais e sobre a saúde. O Vereador 
Claudinei, Vossa Excelência pronunciou aqui. E senhores, o senhor foi muito feliz em comentar, 
referente à situação na qual ela citou e ela comentou. E lá também não foi diferente. Eu gostaria que 

I ela, eu sei que ela tá assistindo, se ela vai comentar, se os aspones dela irão tecer qualquer tipo de 
1 comentário a meu respeito. Por mim é indiferente. Mas é vergonhoso. Ela se dirigiu a uma emissora 
I de rádio, ela dá entrevista para outra. E dizer que do retorno dela a população lá estava esperando e 
a recebeu com beijos e abraços. Faça-me um favor. Você quer enganar quem Prefeita? ô Teca, 
toma vergonha na cara Teca. Poxa vida! Você massacra a população, você judia do povo. Você vem 
com mentira? Você veio falar que você tem aceitação. Seu índice de rejeição no município é de 
73%. Seja clara com o povo. Para de enganação. A senhora esteve lá, como quem me antecedeu 
aqui na Tribuna comentou. No dia do desfile, foi quase uma hora, quase uma hora ela usando a 
população para fazer política, palanque eleitoral. E olha, vai ficar registrado, não esqueço, daqui uns 
dias, ela vai proibir a população de ser atendida no hospital. Porque esta passando uma crise no 
País. É mentira em cima de mentira. Se eu estou errado, não foi ela que está falando que o único 
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município que não esta endividada é o nosso? Porque ela herdou uma herança maldita e ela sanou 
toda dificuldade do nosso município, financeira. Então, porque que ela vai lá e faz aquele discurso? 
Para mim é inaceitável, porque a população tem que respeitar e evitar ficar indo no hospital 
Vereador Junhô. Quem tem plano de saúde, não vai no hospital não. Então, se o senhor tiver plano 
de saúde e passar mal, o senhor tem que morrer no meio do caminho. Não vai no hospital não. 
Senão você vai morrer, porque o senhor não pode ser atendido ali. Que absurdo. Daqui uns dias, 
vamos aguardar os acontecimentos. Se é que ela vai permanecer no cargo, né? Não sei. Ela tem 
tanto respeito com a cidade, que o exército brasileiro encaminhou um documento para ser entregue 
a liga do Câncer. Ela esta muito bem viu, senhores. Muito bem. Inclusive, tem gente lá do próprio 
gabinete, que me passou. Ela pegou o documento do Exército Brasileiro e jogou no lixo. Jogue-se 
isso no lixo. A pessoa que me informou tirou do lixo e entregou lá para Dona Vera. Que está 
extremamente chateada com essa situação. Olha como ela trata a população do município. E isso 
porque ela alegou na entrevista que ela ficou lisonjeada, que estava todo mundo lá. Receberam ela 
com beijos e abraços, quando do retomo. Aí ela vai escandalosamente, e fala que o surto de dengue 
não foi durante o período dela. Ela fala que o vice-prefeito, durante a gestão dele, ele afundou o 
município, no tocante ao transporte de pacientes da rede pública. Que ele danificou todos os 
veículos. Estou apresentando requerimento. Eu quero e eu vou querer saber. Eu quero as notas 
fiscais. Eu vou fiscalizar. Ontem, primeiramente, eu preciso, também, me desculpar junto aos, os 
evangélicos do município, porque eu não estava bem de saúde e fiquei impossibilitado de 
comparecer no culto. Pedi à secretaria que fizesse contato com o senhores, mas chegou ao meu 
conhecimento que o Poder Legislativo não se fez presente. E nesse momento, aproveito para pedir 
desculpas aos irmãos evangélicos. Não foi porque eu não quis ir, pelo contrário, eu não estava bem 
de saúde. Inclusive, minha esposa também não está bem de saúde até hoje. E eu quero dizer a ela, 
que ontem ela usou o microfone da igreja. Ali é um Templo Sagrado, é a casa de Deus. E ela deixou 
um recadinho lá, para que a população e principalmente pafa os agentes políticos, pensem de forma 
coletiva, conforme ela está pensando agora, né? Na coletividade. Junto com alguns. E que tenhamos 
mais amor no coração. Ela deveria antes dela fazer esse pronunciamento, ela deveria se olhar no 
espelho e verificar as atitudes que ela toma e o que ela fala. Pois não condiz com a mesma pessoa. 
Ela fala uma coisa e age de outra maneira. Então, Prefeita: Pense um pouquinho. Pense um 
pouquinho nas suas atitudes. Eu estou apresentando na Casa um Projeto. Ele dispõe sobre o corte do 
serviço de fornecimento de água. Já encaminhei para comissão. E assim que a gente retornar do 
recesso, nós iremos discutir esse projeto, aqui no plenário. Espero poder contar com o apoio dos 
pares, porque é um projeto que vai trazer uma melhoria e uma melhor maneira da gente cobrar essa 
autarquia, Águas Piquete. que escandalosamente, também, somente assola nossa população. Eu, 
Vereador Donizete, no dia 13, nós estivemos numa palestra, na Escola de Especialistas da 
Aeronáutica. O Poder Executivo, também se fez presente. E lá o presidente do Tribunal de Contas, 
bem como o membro do Ministério Público do Tribunal de Contas, foi bem claro com relação a 
você iniciar uma obra e não terminar e já, imediatamente, querer promover uma nova. Conforme, 
Vossa Excelência pronunciou aqui, eu espero que ela tome um pouquinho mais de consciência. 
Lógico que não sou contrário a essa obra aí que vai ser realizada. Pois coloque lá uma plaquinha, 
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! coloque lá valores, a empresa, a duração da obra, porque eu vou lá fiscalizar. Para que ela não deixe 
cair no esquecimento igual à obra lá na pista de skate do Vila Esperança, na qual o Vereador 
Heloizio mencionou aqui, que está abandonado lá o vestiário. Então, que ela se lembre bem, do que 
foi falado lá, pelo presidente do Tribunal de Contas. Não são palavras minhas. Já foi orientação do 
próprio Presidente da corte. Quem estava presente lá sabe perfeitamente o que eu estou falando. E 

1 ela não é boba. Então, eu já estou avisando, que eu vou fiscalizar. Eu vou fiscalizar e vou cobrar. É 
da minha alçada e é o meu dever como Vereador. Vou lá. Vou fiscalizar. E se encontrar 
irregularidade, irei denunciar diretamente ao Ministério Público. Da mesma forma senhores, 
respeito todos os pares, que votaram pela aprovação das contas dela. Só que os senhores não 
observaram que, além do nosso esgoto, que está sendo derramado aí no rio que corta o nosso 
município, isso é crime ambiental, e isso não foi levado em consideração. Mas diga-se de passagem, 
não é? Pois já é matéria vencida. Tem um agravante lá também e esta se repetindo agora. E está se 

I repetindo agora. Que o Ministério Público já instaurou uma Ação Civil Pública, relacionada a esse 
mesmo ano, na qual as contas vieram para cá, no tocante a Festa do Peão de 2016. Já está sendo 
investigada. E quem quiser me acompanhar, eu já estive sexta-feira, estive hoje, e amanhã 
novamente lá estarei na licitação para festa desse ano. Estão querendo me enganar? Não vão. Não 
vão. Eu gostaria que os pares me acompanhassem e que realmente prestassem atenção na fonna que 
as coisas lá se desenvolvem. Porque, inclusive, a população, é Audiência Pública. Qualquer pessoa 
do município pode ir lá participar e cobrar, assim como eu estou fazendo. Porque eu só estou 
observando. E eu tenho já muita coisa errada, que eu estou vendo. Por que não se respeita edital. O 
que se coloca no papel não é cumprido. Então, ali a gente já vê que o negócio é totalmente 
diferente. Eu gostaria que a população se fizesse presente ou que um dos Senhores ou mais 
pudessem exercer, realmente, o papel de Vereador. Ir lá e fiscalizar e se fazer presente. Exigir que 
as coisas sejam feitas dentro da lei. Não, mas eu acho que blá, blá, blá. Para com o blá, blá, blá. 
Achismo para mim não existe. Vai ter que cumprir o que está no papel. Fugiu da regra, eu vou em 

1

1 

cima. Hoje eu levantei o endereço que uma empresa apresentou. Está tudo certo. Não estava tudo 
certo não. Vim para esta Casa e fiz uma pesquisa aqui. Senhor Presidente é uma residência no meio 
do mato. Viu ô Prefeita, toma cuidado, pois amanhã eu estou aí de novo, hein? A visa o seu 
pregoeiro. A visa a ele que eu já levantei. Então, não tem dessa de habilitar não. De facilitar as 
coisas não. Está errado, está errado. Não participa e acabou. Sai fora. Vai embora. É dinheiro 
público. É dinheiro da cidade. Eu vou fiscalizar. Eu não estou inventando coisa aqui não. Eu só 
estou aguardando o resultado. Eu só estou aguardando o resultado disso daí, que com certeza, já 
avisei lá ... Se não cumprir, da forma que tem que ser cumprido, Ministério Público. E uma coisa 

I ainda, não vai dar tempo de eu falar tudo. Mas, não sei, né? É impossível alguém aqui falar para 
mim. Tem mais licitações aqui. Pode ter certeza que na primeira sessão de agosto estarei trazendo 
para esse plenário os absurdos que eu já levantei. Eu venho para cá, não tem hora para entrar e não 
tenho hora para ir embora. Mas eu não estou aqui à toa. Eu estou aqui, eu estou buscando 
informações e estou fiscalizando. Mais um absurdo. Uma aberração. Eu gostaria de saber dela, é 
aquele novo posto de gasolina na entrada lá do bairro Santa Isabel. Está parado. Porque será hein 
senhores? Não se inaugura. Será que vai trazer algum risco para ela? Deixo aqui o questionamento. 
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I E que durante esse recesso, os nobres pares, só um minuto pra terminar senhor Presidente por 
gentileza, raciocinem um pouquinho. Eu vou deixar também uma frase. Que eu estive pensando 
muito sobre ela hoje. Em virtude de todos os fatos que vêm ocorrendo na nossa cidade. Referente à 

1 dois dias. O dia de ontem e o dia de hoje. É fácil senhores. O ontem, ele não contém o H. E o hoje, 
I sim. E como pode? Com o passar desses dois dias, as pessoas mudarem de personalidade? Muito 
1 

obrigado, senhor Presidente". Como ninguém não houvesse mais Vereadores inscritos para o uso da 
Tribuna, o Senhor Presidente perguntou para os senhores Vereadores se poderiam tocar direto a 
sessão. Usando da palavra que foi concedida Senhor Presidente, o Ver. Professor Doni, disse: "Só 
uma 'colocaçãozinha'? O senhor falou a respeito do dia 12. Da presença. Da não presença, 
desculpe, do senhor, lá com os evangélicos". O Senhor Presidente respondeu: "Dia 13. Dia 12 foi na 
Escola de Especialistas da Aeronáutica". Prosseguiu o Ver. Doni disse: "Então, foi dia 13, desculpa. 

1 

Dia 13 a Câmara me ligou e pediu se dava para eu ir". Continuando o Senhor Presidente disse: "Eu 
1 pedi à secretaria que fizesse contato, em virtude da minha impossibilidade". O Ver. Doni então 
respondeu: "Eu também não pude ir, porque eu tinha um compromisso com a Matriz de Santo 
Antônio. E compromisso esse já tinha sido finnado há vários dias. Eu, então, não pude participar". 
Em seguida o Senhor Presidente disse: "Eu agradeço Vereador. Inclusive, eu recebi esse retorno de 
Vossa Excelência. Muito obrigado. Eu solicito, então, a Senhora Secretária que faça a leitura da 
ordem do dia". 1) Requerimento n° 057119, de autoria do Ver. Claudinei, para que seja oficiado ao 
Ilmo. Sr. Rômulo Kazimierz Luszczynski, Secretário Adjunto do Turismo, solicitando-lhe que 
preste as necessárias informações e esclareça quais foram os contratos referentes ao fornecimento 

I
, de medicamentos que supostamente foram cancelados pela gestão de Agnaldo Almeida Mendes. 
Usando da palavra o Ver. Claudinei disse: "Senhor presidente, senhores Vereadores. Eu já falei até 
na Tribuna na outra sessão. Eu fui cobrado a respeito disso. Porque é uma situação que foi colocada 
na rede social. Foi falado que foi cancelado um contrato de fornecimento de medicamento e os R$ 

~ 100.000,00 foram utilizados para resolver esse problema. Porque que eu estou pedindo? Primeiro: 
em sã consciência, eu não sei e eu queria descobrir qual gestor consegue cancelar um contrato 

1 
existente em menos de 20 dias. Primeiro, você só vai cancelar algum contrato se ele, o contratado, 
não está cumprindo com as obrigações. Mas para isso, o contratante, ele tem por obrigação de 
notificar o contratado. E isso leva tempo. E depois, como que utilizou esses R$ 100.000,00 dentro 

I desses 20 dias? Cancelou de um e utilizou o dinheiro do outro. Qual a licitação foi feita nesse 
1 prazo? Como que comprou medicamento com esse dinheiro? Então, são situações que nos coloca 
I . 

em xeque aqui na Câmara. Então, eu preciso dessas informações. Por isso eu fiz o requerimento. E 
já cobrei na outra sessão. E agora eu estou oficializando esse pedido para que a gente possa ter uma 
resposta para isso. Mesmo porque eu vou responder para quem me cobrou. E nós sabemos que 
quem estava na administração na época era o Xeroso. Nesse período, como diz na publicação, a 
administração provisória, e quem estava na secretaria era o secretário Marcos, que inclusive, esteve 
aqui na Câmara e se colocou à disposição dos Vereadores para qualquer dúvida, durante o tempo 
que ele ficou lá. Então, acho que a gente tem obrigação. Como ele teve o respeito pelos Vereadores 
de vir aqui, se expor, colocar o posicionamento dele, se colocar à disposição de todos os Vereadores 
para o que precisasse lá, no período que ele ficou. A gente tem por obrigação de dar uma resposta a 
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respeito disso. Eu acho que é uma situação séria. E a gente não pode brincar com esse tipo de coisa, 
porque são nomes de pessoas que estão colocando. Eu, por simplesmente ter feito uma publicação, 
triste, lamentável, eu fui colocado junto com outros em um B.O. de ameaça e difamação. Então, as 
pessoas não se preocupam se vai provar ou não. E vai jogando. No meu caso já está sendo 
resolvido. E depois eu vou tomar minhas providências posteriores. Então, está aí o requerimento. Se 
os senhores entenderem que devem votar favorável, a gente vai aprovar e vai para lá e vai vir a 
resposta. Se os senhores entenderem também que não deve fazer essa indagação, fiquem à vontade, 
para votar contra". Prosseguindo o Senhor Presidente 'disse: Continua em discussão o requerimento. 
Como não houvesse mais quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada 
em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 2) Requerimento n° 058/19, de autoria 
do Ver. Santana, para que seja oficiado a Exma. Prefeita Municipal de Piquete, requerendo que seja 
encaminhada a esta Casa de Leis a atual ocupação dos cargos comissionados deste Executivo 
Municipal, informando, cargo, nome dos ocupantes e respectiva formação profissional. Como não 
houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação 
e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 3) Requerimento n° 059/19, de autoria do Ver. Santana, 
para que seja oficiado ao limo. Sr. Secretário de Saúde de Piquete, solicitando-lhe que preste 
informações a respeito dos 15 veículos danificados da Secretaria de Saúde, encontrados pela 
Senhora Prefeita Municipal quando reassumiu o cargo, evidenciando um fato absolutamente grave. 
Usando da palavra o Ver. Santana disse: "Esse requerimento, eu achei por bem confeccioná-lo, em 
virtude do que já mencionei na Tribuna. Faz com que ela apresente a esta Casa, esse conserto que 
foi feito, conforme o senhor Presidente acabou de mencionar, pelo o governo provisório, do então, 
na ocasião, prefeito Agnaldo. Se em 23 dias ele conseguiu destruir 15 veículos na Secretaria de 
Saúde? Eu acho incrível, porque a Secretaria de Saúde, se eu não me engano, acho que são 12 
veículos, que compõem a Secretaria de Saúde. Então, aqui eu quero saber, se realmente ela fala a 
verdade ou ela vai continuar sendo mentirosa. Eu espero, então, que ela trave um pouquinho a boca 
dela e não fique indo na rádio e falando besteira e acusando os outros. Porque a administração dela 
não é essa total maravilha, como ela falou na emissora de rádio. Então, fiz o requerimento, vou 
querer saber. Se realmente ela apresentar as notas fiscais e comprovar para mim que o ex-prefeito, 
temporário, conseguiu destruir a frota, pode ter certeza que será encaminhado para o Ministério 
Público também. Muito obrigado, senhor Presidente". Como não houvesse quem mais desejasse 
falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário 
por unanimidade. 4) Requerimento n° 060/19, de autoria do Ver. Santana, para que seja oficiado ao 
limo. Sr. Secretário de Saúde Piquete, solicitando-lhe que preste as informações contidas e lidas no 
citado Requerimento, esclarecendo, mediante apresentação de documentos. Usando da palavra o 
Ver. Santana disse: "Senhores, mais uma vez achei por bem fazer esse requerimento, em virtude 
desse governo provisório, que foi comentado. Para que a atual, depois, não culpe o vice, de ser 
incompetente. O vice, de fazer com que a farmácia do nosso município esteja no total caos. Eu 
quero saber. Eu quero que ela me informe, que ela me apresente. Tudo que está sendo distribuído 
ali, porque ali está a Deus dará. E no dia 12, nessa audiência pública de saúde, senhores, eu fiquei 
assustado, em virtude de números que foram apresentados. E infelizmente, a população não 
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comparece. É convocada, mas não comparece. E pelos números que nos apresentaram na Audiência 
Pública. Pasmem! Nosso município agora é referência senhor Presidente, é referência na região, 
mudou da água para o vinho, Vereador Heloizio. Mudou, acabou, não tem mais crise na saúde. O 
atendimento aqui é fácil. É algo de causar inveja aos demais Prefeitos. Eu não vou citar nome aqui, 
mas acreditem os senhores, ela chegou a mencionar a situação vexatória de um colega dela, vizinho 
nosso aqui, do nosso município, que está numa calamidade pública à saúde. E Piquete não. Está 
uma maravilha. Então, vamos ver o que que vem diante disso aqui. Muito obrigado, Senhor 
Presidente". Como não houvesse quem desejasse mais falar sobre a referida propositura, a mesma 
foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 5) Requerimento n° 
061/19, de autoria do Ver. Claudinei, para que seja oficiado a Exma. Sra. Prefeita Municipal de 
Piquete, requerendo que seja encaminhado a esta Casa. de Leis o procedimento licitatório (caso 

1 
tenha sido realizado) e as notas fiscais correspondentes aos gastos realizados como o evento de 

I Motos ocorrido no dia 25/05/2019, na Praça Duque de Caxias, organizado pela Prefeitura 
Municipal. Usando da palavra o Ver. Claudinei disse: "Como todos sabem, o cidadão Sávio, fez um 
evento na cidade, numa sexta-feira. Arrecadou algumas coisas para fazer doação. Foi um evento 
beneficente. Ele e alguns amigos. E até alguns Vereadores ajudaram, para que ocorresse esse 
evento. Só que também, todos sabem, que no sábado foi publicado, foi falado, que a Prefeitura 
contratou essa mesma equipe, para fazer o evento no sábado. E aí eu preciso saber. Eu quero cópia 
da nota do pagamento. Eu quero saber. Provavelmente licitação não teve, teve dispensa, porque 
contratou à noite. O interessante é que contrata assim, nem sabia a hora. Primeiro, os senhores têm 
conhecimento, que ela só reassumiu na semana do evento. Aí, vai vendo, o evento era na sexta. Aí, 
o que que acontece no sábado? A prefeitura contrata. A empresa foi e fez o evento. Então, eu quero 
a cópia da nota. Eles sabem porque eu estou requerendo isso. Os senhores, também, alguns 
Vereadores devem saber. De que forma que isso tudo aconteceu. Agora vamos aguardar. Se vai ter 
outro evento. E aí, então, essa nota vai aparecer. Ou se já está a nota lá. Porque o passarinho me 
contou outra coisa. Inclusive, eu cobrei gente a respeito, e ficaram espertos, então, a coisa ficou 
quieta. Agora, eu quero ver a resposta que eu vou ter referente a esse evento. Não se preocupam. 
Não se preocupam. Fazem de qualquer forma. Ah, contrata lá, depois a gente paga. Vai. Então, fica 
dificil trabalhar desse jeito. E depois, cria caso do Vereador cobrar, que é a função do Vereador. Aí, 
eu não posso cobrar. Eu não posso fiscalizar. Eu não posso saber de que forma foi feito. Vamos 
aguardar. Vamos aguardar aí essa resposta. Muito obrigado". Prosseguindo o Senhor Presidente 
disse: Continua em discussão o requerimento 61Í2019. Como não houvesse quem mais desejasse 
falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário 
por unanimidade. 6) Moção no 027/19 de autoria do Ver. Heloizio dos Marins, para que seja 
oficiado ao Sr. Luiz Carlos de Oliveira, apresentando-lhe Moção de Aplausos deste Legislativo, por 
estar ajudando na limpeza da cidade, como encarregado da frente de trabalho. Como não houvesse 
quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e 
aprovada pelo Plenário por unanimidade. 7) Moção n° 028/19 de autoria do Ver. Heloizio dos 
Marins, para que seja oficiado aos familiares do Sr. Ângelo Márcio Soares de Souza apresentando
lhes Moção de Pesar pelo seu recente falecimento. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a 
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referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por 
unanimidade. 8) Moção n° 29/19 de autoria do Ver. Heloizio dos Marins, para que seja oficiado aos 
familiares do Sr. José da Silva Monteiro apresentando-lhes Moção de Pesar pelo seu recente 
falecimento. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi 
colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 9) Moção n° 030/019, de 
autoria do Ver. Heloizio dos Marins, para que seja oficiado aos familiares do Sr. Sebastião Pinto da 
Silva Filho, apresentando-lhes Moção de Pesar pelo seu recente falecimento. Como não houvesse 
quem desejasse falar sobre a referida propositura, ~a mesma foi colocada em única votação e 
aprovada pelo Plenário por unanimidade. Como nada mais houvesse para ser tratado naquela 
sessão, o Senhor Presidente invocando a proteção de Deus, agradeceu a presença de todos os 
munícipes dando por encerrada a sessão e para constar fot·lavrada a presente ata que, depois de lida, 
discutida e for julgada conforme, será aprovada e assinada pelos Senhores Vereadores. Piquete, 17 

I de junho de 2019. Centésimo nonagésimo sexto (196°) ano da Independência, centésimo vigésimo 
nono (129°) ano da República e centésimo vigésimo sétimo (128°) ano da Emancipação Político-
Administrativa de Piquete.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- .-. -. -. -.-.-. -. -. -.-. -.-. -.-. -.-.-.-.-. -. -. -.-.-. -. -.-. -. -.-.-. -.-
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