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ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA (21ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO (1º) ANO j 

LEGISLATIVO DA DÉCIMA SÉTIMA (17ª) LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ' 
PIQUETE. Aos seis (06) dias do mês de novembro do ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, de dois mil e dezessete (2017), as dezenove (19) horas, realizou-se a sessão acima 
anunciada. Constatando pelo livro de presenças a existência de "quorum" regimental, com a 
presença de todos os Senhores Vereadores, o Senhor Ver. Mário Celso de Santana, DD. Presidente 
da Câmara Municipal de Piquete, invocando a proteção de Deus para todos os presentes, declarou 
aberta a sessão. Em seguida, o Ver. Mário Celso de Santana, Presidente da Câmara convidou os 
Senhores Vereados a ficarem em pé para entoarem o Hino de Piquete. Após a execução do referido 
Hino, o Sr. Presidente colocou em única discussão a ata da 208 sessão ordinária e como não 
houvesse quem desejasse apresentar emendas à referida ata, a mesma foi colocada em única 
votação, aprovada por unanimidade e assinada pelos Senhores Edis. Em seguida, o Sr. Presidente 1 

solicitou a Vef'. Maria Luiza Moreira Neta Ribeiro, 1ª Secretária, que fizesse a leitura dos 1 

. documentos constantes do Expediente, os quais foram os seguintes: 1) Of. GAB nº 418/17, datado 1 

de 16/10/17, da Prefeita Municipal de Piquete, solicitando agendar para o dia 2611 0/2017, às 
09h30min, Audiência Pública referente às Metas Fiscais-2º Quadrimestre e na mesma data, às 
10h30min, Audiência Pública da Saúde-2º Quadrimestre (Arquivar); 2) Oficio GAB nºs 421117, 
datado de 18110/17, de autoria da Senhora Ana Maria de Gouvêa, DD. Prefeita Municipal de 
Piquete, respondendo ao contido no Oficio Especial desta Casa de Leis, datado de 16110/17 
(Arquivar); 3) Oficio GAB nºs 422/17, datado de 19/1 0/17, de autoria da Senhora Ana Maria de 
Gouvêa, DD. Prefeita Municipal de Piquete, comunicando que no dia 16 de outubro corrente foi 
sancionado e promulgado o Projeto de Lei Ordinária nº 05/2017, o qual recebeu o número 2045 das 
Leis Ordinárias (Arquivar); 4) Oficio GAB nºs 423117, datado de 19/10/17, de autoria da Senhora 
Ana Maria de Gouvêa, DD. Prefeita Municipal de Piquete, comunicando que no dia 16 de outubro 

1 

corrente foi sancionado e promulgado o Projeto de Lei Ordinária nº 06/2017, o qual recebeu o 
número 2046 das Leis Ordinárias (Arquivar); 5) Oficio GAB nºs 428/17, datado de 20/10/17, de 
autoria da Senhora Ana Maria de Gouvêa, DD. Prefeita Municipal de Piquete, encaminhando para 
conhecimento o Balancete da Receita e da despesa da Prefeitura Municipal , relativo ao mês de 

1 Setembro de 2017 (Arquivar); 6) Oficio GAB nºs 430/17, datado de 23/10/17, de autoria da Senhora 
Ana Maria de Gouvêa, DD. Prefeita Municipal de Piquete, encaminhando para conhecimento cópia 
do oficio s/nº, de 19/10/17, de autoria da Sra. Sahara Terezinha Garcia da Silva, Presidente da 
Fundação de Apoio a Pesquisa, Ensino, Tecnologia e Cultura-F APEIBC, prestando informações 
sobre adiamento de início de cursos.(Arquivar); 7) Oficio GAB nºs 440/17, datado de 25/10/17, de 
autoria da Senhora Ana Maria de Gouvêa, DD. Prefeita Municipal de Piquete, informando a esse 
Legislativo que estarei em férias no período de 28/10/10 a 06/10/17, e estarei em viagem ao exterior 
(Arquivar); 8) Oficio GAB nºs 445/17, datado de 27/10/17, de autoria da Senhora Ana Maria de 
Gouvêa, DD. Prefeita Municipal de Piquete, retificando o período de minhas férias, informado no 
oficio de nº 440/2017, que será de 28/10/17 a 06/11 de 2017 e não como constou e que estarei em 
viagem fora do país (Arquivar); 9) Convite da Secretaria Municipal de Piquete, Da Diretora Técnica 
VISA-M, convidando para participar da Sala de Situação com o tema: Plano de Ações das 
Arboviroses 2017, dia 23/10/2017, às 13h30min, na Sala de Reuniões da Secretaria de Saúde 
(Arquivar); 10) Of. s/nº do Secretário-Geral da Mesa do Senado Federal, datado de 03/10/1 7, 
acusando recebimento do Oficio nº 322/17 e informando que a proposição mencionada no referido 
oficio encontra-se na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do senado federal (Arquivar); 
11) Oficio Especial, datado de 18/10/17, do Sr. Fernando César de Queiroz Motta-Presidente do PP 
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\ como matriz e durante as celebrações esse material será apresentado a toda comunidade em formato 
1 
de documentário e será passado um vídeo durante as celebrações mostrando toda história de 
devoção do povo de Piquete a Santo Antônio. Então, fica aqui os meus agradecimentos à equipe de 
Coordenação da Festa e ao Padre Anderson Sousa por conta de ter confiado a mim essa missão. 
Também quero comunicar a todos que acompanham o meu trabalho como escritor e a toda 
população piquetense porque muitos me questionam a respeito dos meus livros se tomarem filmes . 
Eu tive um retomo essa semana da Produtora de Cinema do Rio de Janeiro que está trabalhando a 
linguagem literária e transformando em roteiro para cinema. É uma grande produtora do Rio de 
Janeiro, os livros têm o apadrinhamento do Jornalista Caco Barcelos da Rede GJobo e está em 
andamento. Esse retomo essa semana foi muito positivo porque me foi informado que os livros já 
estão em uma fase avançada. É demorado? Sim é demorado, mas eu sempre sonhei em transformar 
em filme e meu objetivo nunca foi lucrar com filme, nunca foi lucrar com vendas de livro, o meu 
objetivo sempre é em primeiro lugar manter a história viva para que ela não caia no esquecimento e 
para que algwn dia nós tenhamos urna resposta sobre o desaparecimento do Escoteiro Marco 
Aurélio. Enfim, o filme ele traz, consequentemente, ele traz, ele gera, beneficios ao município 
porque automaticamente virão para cá pessoas para trabalhar na gravação desse filme, uma equipe e 
uma das minhas exigências contratuais será de fato no momento que nós sentarmos para negociar os 
direitos autorais, será de fato a gravação na Serra da Mantiqueira, no Pico dos Marins com a 

1 divulgação da nossa montanha, da nossa cidade. Então, fica aí o meu retomo para quem acompanha 
o meu trabalho, para a população piquetense que está em andamento sim a transformação dos 
Livros Operação Marins em filme. E, aproveito a oportunidade para divulgar que no dia 12 de 

1

1 

novembro próximo, na TV Novo Tempo, em Piquete canal aberto Canal 15, na Net Canal 184 e na 
Claro TV e na OI TV Canal 214, Piquete passará novamente na mídia com uma reportagem a 
respeito do meu trabalho como escritor. Agradeço a todos pela atenção e boa noite". Inscrito para 
falar, o Ver. Prof Doni cumprimentou os presentes, os intemautas e os ouvintes da Rádio Natureza 
FM e fez o seguinte pronunciamento: "Quero hoje aqui parabenizar a Liga de Futsal de Piquete que 
foi criada essa semana e por alguns praticantes de futsal de nossa cidade e, novamente eu estou 
entristecido por não se ter apoio algum ao referido esporte. Eles estão criando essa Liga e estão 

. fazendo os jogos, o campeonato de futsal sem apoio praticamente de ninguém. Em março deste ano 
\ eu fui procurado por um morador da Vila Célia, o qual me falou a respeito de um comentário que 
i surgiu sobre a situação do corgo ali existente que era muito mal cheiroso, ou seja, fedia muito. 
1 Então, naquela oportunidade estive lá na Vila Célia, conversei com alguns moradores, mas ninguém 

1 

soube explicar para mim o paradeiro do referido corgo. Voltei para esta Casa e fiq. uei aqui pensando 
que t n lvcz fosse umu denúncia sem fins algum. Agora , no inic io do mê~ . eu mudei para o bairro d a 

1 Vila Célia e consegui descobrir onde é_ es~e corgo, ou ~eja, é no fundo da c~sa onde eu estou 

1 morando. E sabem o que aconteceu? Nao e um corgo, e uma rede esgoto a ceu aberto. Alguns 
1 moradores já procuraram a Prefeitura e a Prefeitura disse que era competência da CAB, hoje, águas 
de Piquete. Esses moradores procuraram então a CAB e a CAB disse que tal fato era competência 
da Prefeitura. Ontem eu estive lá na residência da Senhora moradora da Vila Célia onde o esgoto 
passa na porta da cozinha dela e pedi autorização a ela para fazer algumas filmagens e tirar algwnas 
fotos, pois vou procurar o Setor de Obras da Prefeitura e mostrar a eles esses registros, uma vez que 
a situação ali é realmente absurda e inadmissível. Vou procurar também os responsáveis pela 
Empresa Águas de Piquete para falar da situação daquele esgoto a céu aberto, porém, alguém vai ter 
que tomar uma providência com relação àquela situação, pois do jeito que está não pode ficar. 
Gente é horrível, quando esquenta o sol, o mau cheiro é insuportável e a quantidade de pernilongos 
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é enorme, muito, muito. Só tem um lugar que eu vi pernilongo desse jeito, só em Olegário Maciel, 1 
quando eu fui pescar lá. As pessoas falam que esgoto a céu aberto é só no Rio de Janeiro, mas agora 
aqui em Piquete também tem e é lá na Vila Célia. A água que saía lá antigamente, segundo alguns 
moradores, era água da mina e como ligaram a rede de esgoto de todos os moradores ali e jogaram 
numa tubulação e soltaram no quintal do antigo morador junto com a água da mina, a água daquela 
mina não tem condições de escoar a rede de esgoto, então, fica tudo parado no quintal da referida / 
Senhora. Na próxima sessão comento mais sobre esse assunto, pois vou verificar melhor aquela 
situação. Mudando de assunto, eu protocolei nesta Casa de Leis o Requerimento de nº 127117, 1 

pedindo informações a Prefeita sobre a reforma da quadra poli esportiva do Vila Esperança. Procurei 
o ex-Ver. Moita e até queria que ele estivesse presente hoje aqui nesta sessão porque ele me passou 
dois documentos, o primeiro que foi enviado pela Caixa Econômica de São José dos Campos, 
destinado a ex-Presidente deste Legislativo, a Sra. Maria Aparecida de Almeida Félix, no dia 
01/03/2013, esclarecendo que a cidade tinha recebido noventa e sete mil e quinhentos reais 
destinado a reforma da quadra poliesportiva do Vila Esperança. Meses antes do recebimento do 
referido documento, o ex-Ver. Moita pediu alguns esclarecimentos a Prefeita sobre o assunto para a 
Prefeita e ela respondeu que havia sido gasto na reforma da referida quadra 19,57%, que dava em 
tomo de 35 mil 155 reais. Só que fazendo alguns cálculos, verifiquei que tem algo errado naquela 
porcentagem, pois se a Prefeita gastou 19,57% e o valor é 35 mil , então o dinheiro que foi enviado 
para o nosso município segundo informações dadas pela Caixa Econômica Federal a esta Casa de 
Leis, não é de 97 mil e 500 reais e sim de 179 mil 640 porque conformo o valor informado pela 
Caixa o valor referente a 19,57 seria de 19 mil e não de 35 mil informado pela Prefeita que foi o 
valor gasto naquela oportunidade. Então, vou aguardar a resposta da Prefeita e vou enviar um ofício 
a Caixa Econômica Federal solicitando mais explicações sobre o assunto. Hoje, inclusive, para a 
minha surpresa chegou um Oficio da Caixa Federal comunicando que o Contrato de Repasse 
firmado coma Prefeitura de Piquete, assinado em 3011012010, foi extinto devido ao vencimento da 
vigência contratual sem solicitação de sua prorrogação e ainda solicita a devolução dos recursos 
recebidos no valor de R$ 46.222,08, atualizados em 25/10/2017, conforme previsto no referido 
contrato, dinheiro esse que foi usado na reforma da quadra poliesportiva do Vila Esperança. Agora, 
fazendo um cálculo por baixo, se a Prefeitura pegou 92 mil e vai devolver 46 mil, vai devolver 
quase 50% da verba que foi destinada para a referida obra. Só que tem um probleminha aí não é a 
Prefeita cidadã que vai ter que devolver esse dinheiro é nós munícipes e contribuintes, que pagamos 
nossos impostos em dia. Agora, vou fazer um oficio pedindo outros esclarecimentos a Prefeita e na 
próxima sessão espero ter mais informações sobre o assunto. Estou apresentando hoje um 
requerimento perguntando o porquê a obra da Quadra Pohesportiva do Vila Esperança estar parada 

por tanto tempo? Perguntando ainda qual a porcentagem da obra que foi concluída? Solicitando 
ainda para que seja enviada cópia do respectivo contrato, bem como a planilha de valores desta obra 
e o porquê que a devida obra não está fechada aos transeuntes? E também se a Prefeitura já tem 
uma data para o retorno desta obra ou se já estão em contato para que a obra possa ser retomada. O 
Ver. Santana na sessão passada mostrou através de vídeo que tinha animais morando dentro dos 
banheiros daquela quadra e hoje existe um morador de rua morando naquela quadra, sendo que o 
fato já foi comunicado à Secretaria de Desenvolvimento Social de nossa cidade, presumo eu que 
alguém da referida Secretaria foi até a quadra averiguar o fato, porém, até a presente data nenhuma 
providência foi tomada, pois me disseram que a referida pessoa ainda está no local. Nós precisamos 

1 esclarecer esse assunto porque do jeito que está não pode ficar. Em aparte, o Ver. Claudinei 
\ comentou que o contrato que o Ver. Doni se referiu era de 2010, não foi a atual Prefeita que fez, 
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então, como a Prefeita estava cansada de dizer que recebeu heranças malditas, com certeza, ignorou 
tal contrato, sendo que deveria ter feito o contrário, ou seja, verificar se tinha alguma coisa errada e 
consertar, utilizando assim o dinheiro que foi liberado para a referida obra. Disse que a Prefeita 
preferiu ignorar a situação e não resolveu o problema e agora vai ter que devolver uma verba que já 
tinha sido utüizada. O Ver. Claudinei teceu outros comentários sobre o assunto e disse que estavam 

1 

com outro problema, a briga da Prefeita com o DENIT e com o Ministério do Transporte referente 
ao fechamento ou não da BR 459, acrescentando que futuramente o município poderia ser 

j notificado a devolver verba, como aconteceu com a verba da quadra poliesportiva do Campo do 
Vila Esperança. Comentou que o Prefeito de Lorena também pediu a paralisação das obras porque 
estava preocupado com o Rio Mandi, se iriam fazer ou não a canalização do referido rio para evitar 
enchentes futuras e encerrou as suas palavras. Continuando o seu discurso, o Ver. Doni disse: "Essa 
semana também fiquei sabendo que tinha uma Empresa na cidade fazendo o cabeamento via 
internet, fibra ótica, é urna Empresa de Belo Horizonte que está fazendo ligação de telefonia unindo 

I o Estado de Minas Gerais ao Vale do Paraíba e Rio de Janeiro e, consequentemente, Piquete será 
beneficiado. Espero, então, que a VIVO abra o olho, vê os seus clientes porque se bobear vai perder 
mais de 50% dos seus clientes, porque qualquer cidadão vai querer ter uma internet boa, de fibra 
ótica em sua casa. Hoje na pauta da Ordem do Dia vai ser colocado em discussão e votação uma 
Moção de Aplauso de minha autoria parabenizando a atitude um amigo meu professor que se 
aposentou cerca de duas semanas, pelo excelente trabalho que ele vem realizando junto aos 
munícipes, atendendo-os com muito profissionalismo e educação e conto com o apoio unânjme do 
Plenário para a aprovação da referida propositura. Fiquei sabendo também que o Presidente da 

1 República está pretendendo aumentar para 35% a alíquota do Imposto de Renda do trabalhador 
1 brasileiro e que a cobrança de imposto sobre grandes rendas vai continuar sendo zero e outra coisa, 
parece que o Governador do Estado de São Paulo está pretendendo aumentar a alíquota de 
contribuição dos funcionários públicos Estaduais de 11 para 15%, acho um absurdo, pois os 
políticos roubam e fazem o que querem e no final quem sempre paga o "pato" é o trabalhador 
brasileiro. E, mais ainda, fiquei sabendo que a energia elétrica vai aumentar cerca de 45% este mês, 
um absurdo. Boa noite a todos, por hoje é só. Inscrito para falar, o Ver. Rômulo cumprimentou os 
presentes, os internautas e os ouvintes da Rádio Natureza FM e fez o seguinte pronunciamento: 
"Quero iniciar a minha fala hoje falando sobre o curso que o nosso município foi contemplado no 

1 
mês de setembro, foi uma conquista nossa junto com o Deputado Estadual Alexandre Pereira, com 

1 o Deputado Federal Paulinho Pereira e, principalmente do ex-Ver. Carlos da Saúde, que nos ajudou 
muito para que Piquete fosse contemplado com 35 vagas para o curso de Auxiliar Administrativo. 
Infelizmente, agora no final do ano teve uma mudança na Direção da Secretaria do Estado, que é a 
Secretaria Regional do Trabalho e o curso que seria iniciado no mês de setembro foi adiado para 
janeiro de 2018. A princípio esse adiamento foi ruim, porém, por outro lado está sendo bom, nosso 
município está tentando conseguir mais trinta e cinco vagas do referido curso também para iniciar 
no mês de janeiro de 2018. Então, estamos tentando fechar 70 vagas para o curso de Auxiliar 
Administrativo, um curso que tem duração de dois meses e meio, ele é remunerado, sendo que a 
pessoa além de fazer o referido curso e ter uma capacitação, ela ainda recebe uma remuneração de 
R$ 330,00. Nosso município foi o único da nossa região a ser contemplado com o referido curso, 
concorremos com cidades bem maiores, como Americana por exemplo. Vamos aguardar novos 
contatos com a referida Secretaria e assim que tivermos novas informações passaremos para a 

\

população a nova data de início do curso pela internet. Agora uma notícia boa, as pessoas que 
praticam MotoCross na cidade me procuraram para conversar sobre a possibilidade de ser feita uma 

1 
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1 

pista de MotoCross em Piquete, pois essa modalidade está crescendo muito. Eu tive uma reunião 
com essas pessoas e abracei a ideia e com recursos próprios eu construí uma pista de MotoCross na 
Fazendo do Marcos, pai do Felipe Nunes, lá no bairro Santa Isabel. E uma parceria, o Sr. Marcos 
cedeu o terreno e eu juntamente com as pessoas que praticam MotoCross construí à referida pista 
com recursos próprios. A ideia foi excelente porque na região a cidade que tem uma pista de 
MotoCross mais próxima é Delfim Moreira. Então, construir uma pista em Piquete além de pegar 
todos os praticantes da modalidade da região, Aparecida, Guará, Lorena, Canas, Cruzeiro e 
Cachoeira Paulista, ainda encurtava espaço, ou seja, não teriam que subir serra até a cidade de 
Delfim Moreira. É muita gente que pratica essa modalidade de esporte, eu não tinha ideia de 
quantas pessoas praticam MotoCross na região, é muita gente mesmo. Essa semana, nós 
inauguramos a pista de MotoCross de Piquete e no próximo dia 19 de novembro vai acontecer o lº 
Veios Terra, é um campeonato para incentivar os praticantes de MotoCross do município e espero 
contar com a participação maciça da nossa população. O nosso objetivo é o Turismo, sendo que 
tempos atrás já foi reformada a Pista de Voo Livre, agora com a construção da Pista de MotoCross 
tenho certeza que vai atrair vários turistas para a nossa cidade, pois quanto mais turista visitar a 
nossa cidade mais aumenta a nossa receita. Na próxima sessão vou entrar com um Requerimento 
pedindo a Prefeita a gentileza de colocar um bebedouro no prédio do Elefante Branco, pois as 
pessoas que praticam esporte ali não tem como beber água e a colocação de um bebedouro ali vai 
ser de grande valia, sendo que eu nunca vi um Ginásio de Esportes sem bebedouro. O Ver. Rômulo 
teceu outros comentários sobre o assunto e encerrou as suas palavras. Inscrito para falar, o Ver. 
Santana cumprimentou os presentes, em especial, o Sr. José Augusto, os intemautas e os ouvintes 
da Rádio Natureza FM e fez o seguinte pronunciamento: Quero hoje aqui comentar a respeito do 
fato que aconteceu em nossa cidade dia 26 de outubro passado, que foi às explosões das agências da 
Caixa Federal e do Banco do Brasil, que deixou a população de mãos atadas, numa situação 
bastante complicada pelo falta dos serviços prestados pelas referidas agências bancárias. Inclusive, 
apresentei nesta noite uma Moção de Aplausos ao Major-PM Relder Sandro de Souza Filho, 
Comandante Interino do 3° Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar, Unidade de São José 
dos Campos, apresentado Moção de Aplausos deste Legislativo, pelo magnífico trabalho 
desenvolvido no atendimento da ocorrência que desvendou e prendeu a quadrilha que assaltou e 

1
1 explodiu as duas agências bancárias existentes na cidade de Piquete no último dia 26/10/2017 e 

1 

espero contar com o apoio de Vossas Excelências para a aprovação da referida propositura. O Major 
Relder e as demais Equipes da cidade de São José dos Campos no mesmo dia, em horário de 

1 

almoço, eles conseguiram fazer a prisão de seis ladrões e uma ladra que estavam envolvidos na ação 
oco~rida e~n n~sso rnunicí.p~o. Recuperaram. grande part.e .do di.~eiro e nã~ posso dei~ar de cita r 

i aqm que, mfehzmente, fUI mformado que tinha um Policial M1htar envolvido na refenda ação, o 
1 qual já foi recolhido e está preso no Presídio Militar Romão Gomes. Em aparte, o Ver. Claudinei 
1 infonnou que tinha um Agente Penitenciário também. Continuando o seu discurso, o Ver. Santana 
disse: "Não seria louvável de minha parte ocultar o referido fato, pois são duas laranjas podres 
como existe em qualquer profissão, que estavam aí no nosso meio fantasiados de cordeiros só para 
nos enganar. Para mim são dois vagabundos piores que os civis que fizeram o serviço, que sempre 
estiveram disposto a praticar o mau, mas com certeza serão punidos severamente como merecem. 
Estou encaminhando um documento tratando do assunto a Coronel Nikoluk, Comandante do 
Comando de Policiamento Interior 1, para que chegue até os Policiais Militares que também 
ajudaram naquela ação. Quero também comentar aqui sobre o paredão que foi construído na Rua 
Minas Gerais com a Rua Irene Ramos, não faz muito tempo, sendo que aquele paredão está com 
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Gostaria de saber se essas pessoas precisassem desses serviços e não tivessem o que eles iriam 
fazer? Não iriam cobrar dos Vereadores? Com certeza, então pensem mais antes de falar besteira e 
criticar esta Casa de Leis. Vocês deveriam cobrar da Prefeita a respeito do assunto contido no 
Oficio nº 415/17, da Caixa Econômica Federal de São José dos Campos, eu recebi por e-mail , é um 
comunicado da Caixa dizendo que a Chefe do Poder Executivo tem que devolver 46 mil 222 reais e 
oito centavos, ou seja, nosso município perdeu um repasse firmado entre a nossa Prefeitura e a 
Caixa Federal para reforma da quadra poliesportiva do Campo do Vila Esperança. Agora eu 
pergunto a essa nata podre que apoia essa "donatária", isso não é descaso para com o nosso 
município? Isso para mim é de uma tremenda incompetência, o mau gerenciamento porque a 
Prefeita não tem nenhum planejamento. Ela é sínica, hipócrita e ela quer mais é que a nossa cidade 
se acabe. Nosso município está uma vergonha, a cidade está abandonada, os funcionários 
municípios estão ganhando uma miséria e o Chefe do Executivo não faz nada para amenizar a 
referida situação. Foi apresentada nesta Casa de Leis uma denúncia oriunda dos funcionários do 
SAMU, uma vergonha, sendo que amanhã mesmo vou levar o referido documento ao conhecimento 
do representante do Ministério Público de nossa cidade e pedir que tome as devidas providências 
com relação ao caso ali denunciado. É inadmissível essa ditadura, esse mando e desmando, ela está 
saindo lá do Paço Municipal e indo a todos os órgãos municipais, porque ela não confia em 
ninguém, já se não bastassem os aspones que estão mandando mais que o nosso Vice-Prefeito. Ela 
acha que Piquete não tem pessoa capacitada e coloca seus aliados de fora para ocupar as Secretarias 
Municipais e esses também tratam a população com descaso, é um absurdo. O povo de Piquete 
precisa aprender a lutar pelos seus direitos, tem o Ministério Público, a Câmara de Vereadores, 
procurem esses órgãos, pois fazer manifesto passivamente dá resultado e é direito de todos, 
reivindicar os direitos não é crime. Não é justo, é inadmissível depois de eleita virar as costas para 
os mais necessitados, para a classe do funcionalismo municipal , os munícipes precisam cobrar mais 1 

os seus direitos. Estou falando para as pessoas pobres, carentes, mais necessitadas, que não tem o 
que comer que não tem emprego, pois as portas da empresa que está fazendo a obra de reforma da 
BR 459 se fecharam para as pessoas de Piquete, tem pessoas de Piquete trabalhando na referida 
empresa tem sim, mas agora não pegam mais se a pessoa for daqui. A J. Armando quando um 
empresário tentou abrir as portas imediatamente foram lá e fecharam, eu vou trazer o empresário 
aqui na Câmara para ele esclarecer melhor esse assunto, é um compromisso meu com a população 
de Piquete. É inadmissível o povo continuar de forma pacífica, aguentando calado e eu digo isso 
porque sei quanto dói à fome, eu sei que tem muitas famílias em nosso município passando 
necessidades porque não conseguem emprego. Na próxima sessão eu vou trazer aqui Ver. Heloizio, 

1 

pois eu descobri o porquê do descaso para com Vossa Excelência, e vou mostrar aqui no telão e 

1 
Vossa Excelência vai ficar abismado. Para finalizar as minhas palavras, quero lembrar a Prefeita 
que as coisas estão andando e a Senhora em breve será comunicada, a Senhora e essa nata podre 
que a defende de forma ímpar. Em aparte, o Ver. Claudinei disse que o desrespeito do Executivo 
para com o Legislativo era tão grande que Secretário Municipal de fora que trabalhava em Piquete 
nem sabia quem eram os Vereadores desta Casa de Leis, sendo que o mínimo que a Prefeita deveria 
cobrar deles era que soubessem quem eram os nobres Edis do Legislativo. O Ver. Claudinei teceu 
outros comentários sobre o assunto e encerrou as suas palavras dizendo que a Prefeita não sabia o 
que era oposição e se fizessem oposição a ela, ela não administrava mais o nosso município. 
Continuando o seu discurso, o Ver. Santana teceu outros comentários sobre o assunto e disse: É 

1 

inadmissível a situação do nosso município, sendo que a Prefeita só fala da herança maldita que 
herdou, porém, ela se esqueceu de dizer que foi do ex-Prefeito Mário, da Casa Brasil que ela mesma 
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1 indicou na gestão do referido ex-Prefeito. Assim que a Prefeita assumiu o seu primeiro mandato ela 
foi até a Polícia Federal e denunciou o ex-Prefeito Mário, que até hoje está respondendo processos 
por causa da contratação da Casa Brasil. Eu participei de uma reunião no último dia 30 de outubro, 
na cidade de São José dos Campos e lá foi mostrado que nas edições de 2012 a 2014 o índice 
paulista de responsabilidade social, Piquete foi classificado no grupo 5, que é o último grupo, o 
mais pobre, que agregava os municípios com baixos níveis de riqueza indicadores de longevidade e 
escolaridades insatisfatórios. O município de Piquete perdeu pontos em seu histórico de 
longevidade mantendo o indicador agregado abaixo do patamar médio do Estado nessa dimensão de 
2014, sendo ainda que o nosso município teve os seus indicadores agregados em 15 modalidades 
crescentes em oposição à queda na longevidade. Com referência aos indicadores sociais os índices 
de longevidade e escolaridade mantiveram-se abaixo da média do Estado no período. Então 
Prefeita, para de falar besteira, para de falar mentira, para de falar bobagem, pois a Senhora está 
sendo fazendo um papel ridículo de procurar as rádios e falar que estava sendo perseguida, a 
Administração da Senhora está sendo total incompetência nesse segundo mandato e não fique 
desesperada Prefeita, não fique apavorada com medo não, ninguém está aqui para perseguir a 
Senhora não, basta a Senhora ter um pouco de decência e trabalhar de forma honesta até porque a 
Senhora tinha tudo para deixar o seu nome escrito na história de nosso município, mas por total 
incompetência e pela sua falta de educação, a Senhora vai deixar marcado sim, a primeira mulher a 
tratar o povo de forma vergonhosa. Volto a pedir, a clamar, povo de Piquete procure a Vereança, 
vamos traçar metas e procurar o Ministério Público juntos é só nos procurar aqui na Câmara. 
Obrigado a todos e urna boa noite. Como não houvesse mais nenhum Edil inscrito para falar 
naquela noite, o Sr. Presidente, Ver. Santana suspendeu a sessão por quinze minutos. A seguir, 
decorrido o tempo regimental o Sr. Presidente reabriu a sessão e pediu a Ve.r11. Malu, l3 Secretária 
que fizesse a leitura dos documentos constantes da Ordem do Dia, a saber: 1) Parecer nº 11/17, 
datado de 30/10/2017, da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, favorável para o 

1 recebimento do presente Projeto de Lei Orçamentária Anual e respectivo encaminhamento para a 
primeira discussão, onde os nobres Vereadores poderão apresentar as respectivas emendas ao 
Projeto de Lei, nos termos do artigo 131 do Regimento Interno da Câmara. A seguir, o Sr. 

1 

Presidente colocou o parecer em questão em 1 ª discussão de acordo com as normas regimentais. 
Inscrito para falar, o Ver. Claudinei teceu pequeno comentário sobre o assunto e, após encerrar o 

1 seu discurso, como não houvesse mais quem desejasse falar sobre o referido projeto de lei, o mesmo 
foi encaminhado para segunda discussão e votação na próxima sessão de acordo com os termos do 
artigo 132 do Regimento Interno da Câmara. 2) Requerimento nº 125/17, do Ver. Prof. Doni, para 
que seja oficiado a Exma. Sra. Prefeita Municipal, pedindo-lhe que informe a este Vereador: a) O 

1 porquê a obra da Quadra Poliesportiva do Vila Esperança estar parada por tanto tempo? b) Qual a 
porcentagem da obra que foi concluída? c) Que seja enviado cópia do respectivo contrato, bem 
como a planilha de valores desta obra. d) O porquê que a devida obra não está fechada aos 
transeuntes? e) Se a Prefeitura já tem uma data para o retomo desta obra ou se já estão em contato 
para que a obra possa ser retomada. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida 
propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 3) 
Requerimento nº 126117, do Ver. Prof. Doni, para que seja oficiado a Exma. Sra. Prefeita 
Municipal, pedindo-lhe a gentileza de informar a este Vereador se existe estudo junto ao setor 

I co.mpetente dest~ Execut~vo a possi~ili~e de ser colocado um_a barra de proteç~o lateral (guar_d
. ra1l) na Rua Jose Alves Filho ou um ilummador na Rua Clementmo Cunha de Assis (ambas na Vila 
Cristiana). Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi 
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j colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 4) Requerimento nº 127/17, 
1 da Vef!. Malu, para que seja oficiado a Exma. Sra. Prefeita Municipal, através da Secretária da 
Promoção Social, para que sejam adotadas as devidas providências objetivando o atendimento da 
família da Sra. Roseli Helena da Silva, residente na Rua Sete de Setembro nº 255, na Vila Célia, 
nesta cidade de Piquete, tendo em vista as condições degradantes de habitação que estão 
enfrentando, conforme se observa pelas fotos em anexo. Como não houvesse quem desejasse falar 
sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por 
unanimidade. 5) Requerimento nº 128/17, da Ver'. Malu, para que seja oficiado a Exma. Sra. 
Prefeita Municipal, através da Secretária da Promoção Social, para que informe a esta Vereadora 
quais são os critérios utilizados por esta Secretária para o fornecimento das cestas básicas para as 
pessoas carentes do município, bem como, a norma legal em que estão formalmente previstos estes 
critérios. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi 
colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. Como não houvesse quem 
desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo 

1 Plenário por unanimidade. 6) Requerimento nº 129/17, do Ver. Junhô, para que seja oficiado a 
Exma. Sra. Prefeita Municipal , para que preste esclarecimento a este Vereador se será efetuada as 
necessárias reformas das duas quadras de futebol Society do município, uma localizada no Recinto 
de Festas e outra nas proximidades do campo do Vila, no bairro Vila Esperança. Como não 
houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação 
e aprovada pelo Plenário por unanimidade. ?)Requerimento nº 130/17, do Ver. Claudinei, para que 
seja oficiado a Exma. Sra. Prefeita Municipal, para que apresente, no prazo legal, informações 
detalhadas sobre a licitação realizada no exercício de 2016 para a aquisição e instalação da 
iluminação natalina e enfeites, encaminhando cópia integral do processo de licitação e respectivo 
contrato firmado. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma 
foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 8) Requerimento nº 

j 131117, do Ver. Santana, para que seja oficiado a Exrna. Sra. Prefeita Municipal, para que 

1 

apresente, no prazo legal, informações detalhadas sobre a autorização de uso de área pública para 
fins de estacionamento levada a efeito durante a Festa do Peão do Tropeiro e Peão de Boiadeiro 

1 ocorridas no ano de 2016 e 2017, bem como encaminhe as cópias dos documentos legais pertinentes 
1 (Leis, Decretos, Contratos), o nome da pessoa beneficiada com a autorização, o valor cobrado pelo 
· uso e respectivo custo realizado pelo município para o isolamento das áreas destinadas ao 
estacionamento. 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 nº 85/17, de 

1

16/ 10/ 17, do Ver. Rômulo, para que seja oficiado ao Reverendí ssimo Senhor Padre Ferna ndo Alves 

i Sampaio, apresentado-lhe Moção de Aplausos deste Legislativo, pelo belíssimo trabalho realizado 
1 como Pároco da Matriz de São Miguel Arcanjo e que tem sido motivo de orgulho para todos os 
piquetenses. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi 
colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 10) Moção nº 86/17, de 

1 
16/10/17, do Ver. Rômulo, para que seja oficiado ao Sr. Paulo Lemes Giffoni - DJ Paolo Giffoni, 
apresentado-lhe Moção de Aplausos deste Legislativo, pelas belíssimas apresentações realizadas em 
várias cidades do Brasil e pelo single "Close To You", sucesso nas rádios: Ibiza 101. lFM, Malaga 
88.9FM, Marbella 96,4FM, Sevilla 90.7FM, Dance Attack FM - UK, Xtrax FM Canadá, Podcasts e 
TV' s internacionais, colocando o nome de Piquete em destaque em diversas localidades. Como não 

\

, houvesse qu.ern desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação 
. e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 11) Moção nº 87/17, de 24/10117, do Ver. Prof. Doni, 
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1 para que seja oficiado ao Senhor Paulo Roberto Estevam de Amorim, apresentado Moção de 
Aplausos deste Legislativo, pelo excelente trabalho realizado junto aos munícipes, atendendo-os 
com muito profissionalismo e educação. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida 
propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 12) 

1 Moção nº 88/17, de 24/ l 0/17, do Ver. Heloizio, para que seja oficiado ao Pastor Clementino de 
Assis Ferreira, apresentado Moção de Aplausos deste Legislativo, por pregar a palavra na base dos 
Marins. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi 
colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 13) Moção nº 89/17, de 
30/10/17, do Ver. Rodrigo, para que seja oficiado ao Reverendíssimo Padre Anderson Sousa, 
Pároco da Matriz de Santo Antonio, apresentado Moção de Aplausos deste Legislativo, pela 
comemoração dos dez anos de existência da Paróquia de Santo Antonio, da cidade de Piquete, que 
será realizada no dia 07 de novembro de 2017. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a 
referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por 

' unanimidade. 14) Moção nº 90/17, de 31/10/17, do Ver. Santana, para que seja oficiado ao 
Ilustríssimo Senhor Major PM Relder Sandro de Souza Filho, Comandante Interino do 3° Batalhão 
de Ações Especiais da Polícia Militar, Unidade de São José dos Campos, apresentado Moção de 
Aplausos deste Legislativo, pelo magnífico trabalho desenvolvido no atendimento da ocorrência 
que desvendou e prendeu a quadrilha que assaltou e explodiu as duas agências bancárias existentes 
na cidade de Piquete no último dia 26/.10/2017. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a 
referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por 
unanimidade. 15) Moção nº 91/17, de 01111/17, do Ver. Junhô, para que seja oficiado aos familiares 
do Sr. Benedito Augustinho Filho, apresentado Moção de Pesar deste Legislativo, 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. 16) Moção nº 92/17, de 
01/11/17, do Ver. Junhô, para que seja oficiado à Senhora Beatriz da Silva Santos, apresentado 
Moção de Aplausos deste Legislativo, pelo trabalho desenvolvido junto com as crianças que 
frequentam a Creche Municipal , em razão de sua dedicação, zelo, atenção, carinho, paciência e 
amor com estes menores. Corno não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a 

1 mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 1 7) Moção nº 
93/17, de O 1/11/17, do Ver. J unhô, para que seja oficiado à Senhora Célia Aparecida Alcides, 
servidora pública municipal, lotada na Creche Municipal, apresentado Moção de Aplausos deste 

1 

Legislativo, pelo trabalho desenvolvido junto com as crianças que frequentam a Creche Municipal, 
em razão de sua dedicação, zelo, atenção, carinho, paciência e amor com estes menores. Como não 

\houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação 

1 
e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 18) Moção nº 94117, de 01/11117, do Ver. Heloizio, para 
que seja oficiado aos Festeiros da Festa e Bingo da Igreja Nossa Senhora Aparecida, do bairro dos 
Marins, apresentado-lhes Moção de Aplausos deste Legislativo, pelo brilhante trabalho 
desenvolvido à frente da Festa e do Bingo realizado na Igreja Nossa Senhora Aparecida, no bairro 

1 
dos Marins. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi 
colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 19) Moção nº 95/17, de 
01/11/17, do Ver. Heloizio, para que seja oficiado ao Padre Fernando Alves de Sampaio, Pároco da 
Paróquia de São Miguel Arcanjo da cidade de Piquete, apresentado-lhe Moção de Aplausos deste 
Legislativo,por haver resgatado com muita competência e dinâmica a parte social (festiva) da 

i novena de São Miguel, bem como outras comemorações religiosas em nosso município. Como não 
\houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação 

1 

12 



CÂMARA MUNICIPAL DE PIQUETE :!. 
Presid e 

Ata da 21 ª Sessão ORDINÁRIA Realizada em 06/11/2017 Fl n.º ; 2 Yo 
1 e aprovada pelo Plenário por unanimidade. Como nada mais houvesse para ser tratado naquela 
sessão, o Senhor Presidente invocando a proteção de Deus, agradeceu a presença de todos os 
munícipes dando por encerrada a sessão e para constar foi lavrada a presente ata que, depois de lida 
e discutida for julgada confonne, será aprovada e assinada pelos Senhores Vereadores. Piquete, 06 
de novembro de 2017. Centésimo nonagésimo quinto (195°) ano da Independência, centésimo 
vigésimo oitavo (128º) ano da República e centésimo vigésimo sexto (126°) ano da Emancipação 
Político-Administrativa de Piquete.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. -. -. -. -. -. -. -. -.-. -. -. -. -
------------ - - - -------------------------------------- - -----------....... . ..... . ............... ..... ... ..... .. . .. . .... . . .......... . . 

VER. MÁRIO ELS DE SANTANA (SANTANA) 

w~ 
VER. RÔMULO KAZIMIERZ LUSZCZYNSKI (ROMINHO) 

VER. e HRISTIAN UCHOA P o 

;,,- ,~' ,15 .~ 
VER. JOAQUIM ALVES DA SILVA JÚNIOR (JUNHÔ) 

I RIBEIRO DA SILVA (Prof DONI) 

DA SILVA (HELOIZIO DOS MARINS) 
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