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PIQl 1 11 Ao~ dezoito 1111 I dia~ d dl. l l I <ilSI A 11 RA DA <-AMARA MUNICIPAL DE 
de do 

1 
·'-- 0 m 5 e dci.cinbro d4:1 ano do na nncnto de Nos.w Senhor Jesus 

ln 1" 15 mi e ui:7 ~lc ('1117) as dcrcno\c 11 11) horas rcah1ou-sc: a sessão acama 
anunciada <. On!.Ullandn pelo li\rn de (lrc."Cnça~ a cx1stcncu1 de quorum regimental, com a 
prt'..C:fl4il de toJil\ "s cnhon:~ VcrcadorC!I, 11 Senhor Ver M6110 <. cl'IO de Santana DD Prc51dente 
da ( lmam ~1UnlC'lpal de 1'1quctc 111\ll(DlldO D prutcçilo cJc f)cu para todos CK presentes. declarou 
aberta a~ silo 1 m seguida o Ver Mano <.ciso de Santana Presidente da (Amara conv1oou os 
~ho~ \ crt:ados a ficarem cm pé para entoarem o llino de Piquete Após a execução do rcfenoo 
H no " Sr Prcli1dcntc 1nlunnou que nilo tinha ata para ser discutida e ,.-i:>tada naquela noite tendo 
cm \lsta que a lunc1onâna Rcdatora de Atas esta\ a de licença medica E.m seguida o Sr Pn:s1dcnte 
..ohcllou a VC't' l\1ana 1 u11a Moreira Neta R1bc1ro. 1• Secretária, que 1i1CMC a Jenura dos 
documentos oonstantcs do E xpcd1cntc. os quais foram os seguinte.~ 1) Ofic1os GAB nºs 479 17, 
4 17 483 17 4Q 1 17 e 494 17, todos de autona da Prefeita Mun1c1pal de Piquete.. respondendo 
\&nas ~1turas de dl\crsos Vereadores desta Casa de Leis (Arqu1"ar 21 Of GAB n• 48117 
Jataoo de O~ 12 17, de autona da Prefeita Mun1c1pal de Paquete, encaminhando para a apm:iaçilo e 
votaçlo do 1 !fCgto l'lenano desta Casa de Leis, o Pro1eto de Lei Ord1nana r(' O& 17 datado de 
O~ 12 17, que autonl.8 o Poder l~xccuhvo a firmar Termo de Fomento com a APAF de Lorena O 
Ver Rodngo Nunes solicitou a tramitação do projeto de lei cm questão cm regime de L rgênc1a 
Espcc1al naquela scssilo, o Egrégio Plcnárlo aprovou e, conscqucntcmcntc, a rcícnda propositura 101 
cncanunhada as Comissões de Jusuça e Redação e de finanças. ()rçamcnto e F1scahzação para 
estudos e puccer 3) Oficio GAB n• 484 17, dalaOO de 08112'2017. de autona da Prcfcita ~1uructi-f 
de Piquete c11anunhando para a apn:c1aç40 oo Egrégio Plenáno desta Casa de l.c1 o Balancete da 
Receita e da Despesa da Prefeitura Municipal de Piquete, relativo ao mês de RO\cmbro de :! 17 
CArqwvarl 41 Oí GAH nº 485 17, datado de 08/1212017. de autoria da Prefeita l\.tun1c1pal de 
Plquclc comwucando que a Contabilidade do Poder Leg1slat1\o de'l.Crá uuh™ o nwocro 43~ 
com data de O&l 12 17 na emissão do Decreto para reahTJU o rcmanc.Jm1CRIO de despesas do 
°"'81ncnM> da CAnwa <Arquivar). 5) Of GAB nº 49217, dataOO de 11 I:!:? 17. de autona da 
Pldcma Mumc1i-f de Piquete. comunicando que no dia 11 I"' 17. foi saoc1lllladl.~ e promulgado o 
NjdO de Lct Ord1nár11 ( M nº 07 17, o qual recebeu o numero 2o.17 das Lei~ L>rd1nar1as 

var) 4) Of GAH nº 494 17 datado de 11 1) 2017 de autona da Prefcua l\.turuc1pal de 
-· ClOlllUl'licando que no dia 11 12 17. 'º' ~1onado e r1ro1nulgado o Pru Ct\l de Lei Ordinária 
_. 04/17 de auaona da Ver" Malu 11 qual recebeu o numero .,o.18 das leis <Jrd1nanas 
wr S) Oflc10 1 pcc1al daaado de O~ I ) 17 de autona do \ cr Rodn '' Nunc sohc1tando a 
.. depcndtncw de ta l asa de l .e1s oo dia OK 1 ~ 17 !<'ta feira à.~ 1 q horas para 

da Audi~nc•• Puhhca da API (li sr (l ancelado-ArqUl\llrl 6, l)lit:IU [ S(ICC'lal datado de 
7 do Vet Rodngo Nunes tucndo al11um1L~ cons1Jernções a respc1tt1 d\1 cancelamento pelo 

da cnara da Audu!n1.:1a puhh1.:a que tratana ck A i;unto!> relacionados ao Mag1sténo 
da Coousslo de l:.ducaçlo ( ullura SauJc e ~1c1u Amh1cn1e e whcitando, na quabdadc 
Comisslo que a Presidência do l.cgt lau'o renwquc a data para a Aud1ênc11 Pubhca. 

•• comPabvel para todos 1Arqut\ar) 7) <>fic10 SMI e.· nº 40 17 datado de 11 ,., 17, da 
M ipaJ de Educação e Culaura de Piquete respondendo ao conttdo no Oficio nº 
~ de Leis, sobre 0 assunto Professor de Arte (Arquivar). 81 Of. nº 4311 17, datado 

• TJESP sol ctt•ndo 1nfonnaç6es a fim de 1nstru1r os autos de Ação Direta de 
dllde '(Arq~Vlt), 9) Oficio Especial. do Presidente do PR de Piquete. datado de 
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05 12117, sohcilando a cessão das de ·ndcn. . , . 
19 horas, para reali7.açâo da rcun:::i do ' 11~5 desta Casa de Leis. no dia 19 12117, terça-feira, ns 
~lun1c1pal "Prof tv1ana Auxihadnr·i R· . R <Auton,..<1do-Arqu1var), 10) Convite da Escola 
lbnnandos de 2017 dia 19 12/ 17 '. e ,unos convidando para prc~llg1ar a entrega de Diploma aos 
nº 38117, datado de. l "i/ J 2 17 da eº'' .)u~dra .de f.sportes da rctcndn f:~cola (Arquivar), 11 J Parecer 
J·ducação. Cultura. Saúde e Meio ~~~.s~o ~e Justiça e.Rcdaçllo e Parecer nº 03117. da Comissão de 
Con1plc111cntar nº 03i l 7, datado d. 7.~~~~c. ambos desfavorável\ ao recebimento do Projeto de Lei 

. l c · I 17 de autona da f'refclla Mun1c1pal de Piquete que 
d1srx'\c so 1rc alterações da Li:1 Cor11plc1ncntar nº 193 de 04/06/2003 d · d' · p 
n Ordcin do Dia)- A ~. , • e a outras provi enc1as 1 ara 

· cgu1r. o Sr. Presidente suspendeu a ~cssão por tempo 1ndeterm1nado para que 
ns Comissões de Justiça e Redação d r.· o · e e 1·1nanças, rçamento e F1scahação pudessem se reunir e 
exarar os seus pareceres cum relação ao ProJeto de Lei Ord1nana nº 08117, de autona da Prefeita 
Municipal ~orndo o tempo ncccssârios e exarado os refendos pareceres, o Sr Presidente rcabnu 
a sessão e

0 
sohcnou a Sra 1º Secretária que fizesse a leuura dos respcct1vos pareceres, a saber. I'.!) 

Pare~er_ n 3911.7. datado de 18112117. da Conussão de Justiça e Redação e Parecer nº 13 17, da 
Comissao de Finanças, Orçamento e F1scallzaçâo, ambos favoráveis pela aprovação do Projeto de 
l c1 Ord1nàna oº 08117, datado de 05/12/ l 7, de autona da Prefeua Municipal de Piquete. que 
autoriz.a o Poder Executivo a firmar Termo de Fomento com a APAE de Lorena (Para a Ordem do 
Dia): 13) Os Requerimentos de nº 14 1a 146, depois de lidos forain encaminhadas para discussão e 
votação na Ordem do Dia desta sessão. 14) Indicação nº 124117, datado de 121217, do Ver 
Rômulo, indicando a necessidade de colocar um braço de luz cm frente à res1dênc1a de nº 8. na Rua 
Dano Vieira. Vila Cristtana (A consideração da Senhora Prefeita); 15) Indicação nº 125 11'. datado 
de 12112117, do Ver. Rômulo, 1nd1cando a necessidade de desentupir o bueiro localizado na Rua 
José V1e1ra Soares, em frente ao nº 40, oficina do Sr Otto (A consideração da Senhora Prefeita). 
16) As Moções de o" 102 a 108117, depois de Lidas foram encaminhadas para discussão e votação na 
Ordem do Dia desla sessão. Em seguida. terminada a leitura dos documentos constantes do 
Expt.>thente, o Sr Presidente comunicou que as Senhoras Érica Patric1a Pires de Canalha e Márc1a 
Ribeiro de Castro, estavam 1nscntas para fazer uso da Tnbuna Popular naquela noite. conforme 
nonnas determinadas no Projeto de Resolução nº 430/2017 e 185119()'.' ambos da ~tesa Dtretora Ja 
Câmara Municipal de Piquete /\ seguir. o Sr. Presidente sohc11ou a Senhord 1• Secretan~ que 
procedesse a chamada dos inscritos, observando a ordem cronolog1ca de 1nscnção A Sra 1• 
Secretária chamou a prirnc1ra oradora da Tribuna Popular daquela noite. a Sru Eríca Patnc1a Pires 
de Carvalho, a qual usou a Tribuna por dez minutos abordando o h:ma Sl>br.: a Adequação da Lei do 
Piso do Plano de Carreira do Ma1n,térío Mun1c1pal, Jornada de trabalho e \Cnc1mcntos da n:fenda 
classe trabalhadora Em seguida , a Sra 1• Sccrctána chamou a ~ra l\1arcta R1bc1ro de Cai.Lro, 
segunda inscnta, a qual usou n 1 nbuna também por de~ 1n1nut:1 e falou ,obre a ':11ação do Pl~no 
de (.'arretra dos Professores da Rede Municipal de Ensino de l 1quc1c c111 tmm1taçao naquela Casa 
de Leis, manifestando-se contróno a aprovação da refend.1 p11,pu~11ura e pcd1nd~ o apoio dos 

V d a rc,; ·iç"ii e l Sr Prcs1Jen11: disse us Professoras Enca e Mareia que elas crea ores para a su ,~ " 
1 lotai Cert··ia lfUC n ética o d1re1to e o d1gn1Jadc das mesmas sena sempre enam ter p ena e ~ · • . . , . 

1 P d L lnti•o 111u1to en1bort1 o PuJer l•\ccull\O 1ns1st1sse em remar contrario, 
pe1tado pc o o er eg1~ " • • . 1 pnra r ·spcítar não somente 11 classc dos Professores como qualquer 

os Vereadores estavam •1 1 " e. · · . 1 público municipal. Disse ainda ser 1nadm1ss1vel o que estava 
classe do fun ciona isn10 . d d . da " .. · · t 'iido se colocado à d1spos1çilo e to os para aJu r no que 1osse 

t d osso mun1c1p10. e · 
ecen o emª. Presidente franqucou a pala\TU de confonn1dade com as nom1as 
vel A seguir. o Sr_ 

1 
- V. Rodrigo cumpnmcntou os presentes, os tntcmautas e us 

lnscnto para ta ar, o cr. 
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OU\1ntes da Rádio Nature7.a FM e fel 
parabcn1zando a Escola Munu:i 1 M 0 scguinlc pronunciamento "Quero 1n1c1ar a minha fala 
passado na qual cu nud • rt ~ anu e Ida isa pela fonna1ura realizada no dia 15 de dezembro 

• r· e JlO 1c111111 e gos1ana muuo de abr ~ · " ã 
part1c1par como autoridade" 1• r d. . • ir aqui um parcntcses, ou SCJB, n o 

• u e cos1u1nc cnlào, comparecer us li1rma1uras como autoridade e 
dessa \CZ cu \ 1\ 1 a expcncnc1a de nnrt · • •- 1c1par como pai e não so par11c1par da fonna1ura mas 
participar da 'ida de duns cnnnçns, que pela Fscola Mana <>dmsa passaram esse ano e ~r tnls 
dessas cnanças esta o lrahnlho du l'roli:ssor A formatur e' d 1 .. çã 1 , · a um momento e ce e.,ra o 
pnnc1po mente na prc-cscola, a I" formatura é um momento mágico, um momento muito bonito, 
mas não deixa de ser um n101nento curto IJm fragmento de todo 1rabalho que é reahT.ado duran1e 
todo ano lctl\o dos professores. das mães que estão JXlr trás, como bem lembrou a Prof' Értca cm 
seu discurso na Tnhuna l'opular, o quanto o Professor se dedica fora do seu ambiente de trabalho, 
em ca.<;a Eu não sou apenas Professor, mas cu poderia dizer que carrego na minha carga geneuca o 
Prof~.;orado Eu sou filho de Professora. Eu sou casado com Professora Eu sou mnão de 
Professora. embora a minha irmã Larissa não exerça a profissão ela e formada, cntàl> \1\0 
praticamente num circulo de Educadores e defendo e sempre defenderei o diálogo. a d1SCussão, o 
debate com relação ao interesse da classe. Exemplo: em 2013 passamos por uma snuação nesta 
Casa de 1 eis com relação aos taxistas no município. Logo que assumimos o cargo de Vereador no 
mandato antenor, a primeira providência foi convidar os taxistas para uma reunião nesta Casa para 
de fato fazermos um levantamento de quem exercia a profissão, de quem dependia e daqueles que 
simplesmente tinham placas vermelhas com carro na garagem. Era publico e notono qu.: a cidade 
hnha mais taxist8$ do que usuários. Nós fizemos uma reunião com os 1ax1sta.~. nós ou\1mos a 
classe. independente da opinião do Executivo que também á época csta\11 muno clara e 
detcmunada, inclusive em prejudicar àqueles que dependiam, que era o ganha pão <.orno não agora 
deixar de ouvir a classe dos Professores. Na qualidade de Presidente da Comissão de Educação. 
Cultura. Saúde e Meio Ambiente, logo que passou a ultima sessão. que algumas Professoras 
estavam aqui presentes, nos foi solicitado pela PEOPESP o agendamento de uma Audiência Plibhca 
e procwc1 tomar as devidas pro\1dências para que essa Audrênc1a real1~ Dezembro mês 
complicado, final de ano, passou dia 15 a situação fica mais complicada ainda. ate dia 1 O por conta 
de formaturas, de eventos, encerramento do ano e confratem17.ação J-~11 d1fic1I cncl)ntrar uma data 
oompativcl, mas encontramos a data do dia 08 de dezembro. sena dia 08, nias lamcnta\elmen1e, 

bem lembrou a Prof" Márcio. l~u pedi autori7.ação do Presidente da Câmara.. 111.l dia 05 L!, no 
06 ele autonzou, porém, no dia 07112 o Presidente me ligou d11.cndo que algun~ Vl!'readores não 
lriiun comparecer e tendo em vista que se trata\'8 de assuntll de 1ntcres.;e ck~ta Casa de l 1!'1s. dos 
IDR:S Vereadores sena 1nteres."8nte que todos os nllhres (das est1\cssc111 presento aa refenda 

ia Pública (·~tão, o Sr Presidente dll 1 cg1slat1\ 1> achou por hcn1 cancelar a Aud1ênc1a do 
pua que uma nova data fosse agendada Mas o Pn1Jeto de Lei esta em pauta. e preciso ser 

• é JJRCISO ser votado, e nós, eu, o Prof l>on1 e o Ver Rlimulo f41C'l11os parte da Comissão 
Então sentamos anahsrunos, d1scu11mos e rcaln1cn1c chcb>amos a conclU-"ão, 

p r ~pinando co~trãno pela apro,ução da refenda J1fOpos1tura Jª foi hdo na pauta 0 
ai::ncaminhado para 8 ( >rdcm do llta des1a sessão e o l'lcnano 'lll discutir e 'otar 

de confomudade com 85 nonnas reg1menta1s () Parecer e contrtno pela não clareza .na 
°dc,

515 
seis horas que senam cumpridas, onde não encontramos na redação daedale1 cndaténos 

. de " 8 essas seis horas serão cumpndas Isto não esta na r ção lei, .aficar que 1onn . Q bé · ·li 
'do, e ai 0 subtendido dá margem para_ multa coisa uero tam m JUSt1 1car a 
~ fonnatura da Escola Municipal Prof' R1carda Godo~ por conta também de outra 
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fonnatura, que Já está prc\ iarncntc 3 •cndad 
JUSlllica11va e 0 meu agrad 'e G. ª• eu não poderei comparecer l 1ca aqw a minha 

r3rabcnizar a cidadã Andr ,1. cl.
1111

errto 1ª anlccipado do conv11e que nos io1 feito . Gostaria de 
· e .1 amargo pela rca111.açã d 1 1 r. 

do' internos na ca~a de Rccu • , . 0 e um a mor,;o <e Natal, de confratem1zaçao 
h d 1 pcror,;llo ()lar1a de Deus. ucorndo neste último final de semana e 

rccon ecen o la 1n1c1t111vu anrescn1e1 m M " d • , ,. · u a OÇilo e Aplausos a refenda Senhora Não pude 
cn111parcccr, mas colabor~1 puro que o rcfcr d 1 • • · 1 o evcn o l1vesse ex110 b de conhecimento de algumas 
11cssnns. n1as quero deixar registra·•,, 1 • b · , . . u lOJC que rcce ernos o convite para part1c1par da apresentação 
do 1 lano Diretor de funsino. que será amanhã. às 14 horas, no prédio da SAP. o Ver Rômulo e cu 
ha\ ianios aprcsentad?. um pré-pro.1eto relacionado ao Turismo e ficamos na dúvida se realmente 
esse Plano Diretor sa1na ou ndo e de fato. o convite chegou dizendo que a apresentação de ta.I Plano 
D1r.:1or sena rea~17.ada dia 19112/17, amanhã Para finah1.ar, pois não po<lena deixar passar cm 
branco e parabcn1zar uma pessoa especial em minha família, que na data de hoje está completando 
91 anos de .•~de. que é a minha avó e a h.1s1óna de vida dela está totalmente ligada à histôna de 
Piquete. Pra ca ela veio do Sul de Minas, casou, teve e cnou os seus filhos, educou-os ao lado do 
meu ª' õ, que também tanto fe7 pela nossa cidade. Parabéns minha avó. que Deus o ilumine sempre. 
Por hoje é sõ. uma boa noite a todos. inscrito para fàlar, o Ver Rômulo cumpnmentou os presentes, 
em especial a Sra Prof" Lúcia e demais Professoras e Professores, os 1ntemautas e os ouvintes da 
Rádio Natureza FM e fez o seguinte pronunciamento: "Quero passar hoje aqui um video do meu 
trabalho realizado como Vereador de Piquete durante esse n1eu pnme1ro ano de mandato. É na 
verdade wn pequeno resu1no do meu trabalho e eu coloquei em vídeo para facilitar a postagem nas 
redes sociais. Na área da Saúde, consegui através do Deputado Vaz de Lima uma Emenda 
Parlamentar no valor de R$ 70.000,00 para a aquisição de um veiculo para atender a Urudade 
Básica de Saúde nosso muruc1pio. Na área da Educação. consegui através do Deputado Paultnbo da 
Força. 35 vagas do Curso de AlLxihar Administrativo para os jovens de baixa renda do nosso 
mwiicipio e esse curso deve se 1n1ciar no próximo ano, ao final do mês de 1aneiro. Alem de 
capacitar os nossos jovens ele ainda é remunerado com o valor de R$ 330,00 mensal Na área do 
Turismo, wna área que eu "estou tomando à frente'', eu recuperei a estrada que dá acesso à rampa 
de Asa Delta e a refenda ran1pa. Todo serviço ali realizado foi com recursos próprios. não recebi 
nenhuma ajuda, muito menos da nossa Prefei.rura. O meu foco no inicio foi reativar aquela estrada e 
a rampa que estava há anos abandonada. E gratificante ver aquela rampa ser usada por vanos 
turistas e munícipes de nossa cidade, mesmo ern dia de semana e nilo somente aos finais d.: sernnna 
e feriados. Na área de Esporte. realizei can1peo11atos de vôle1, de vôle1 de areia e hoje fiz uma 
parceria com o Montanhês Clube de Piquete e, com recursos própnos fi1 u1na quadra de areia e 
real11ci ali o Iº Circuito de Võle1 d1: Areia no muruc1p10. Part1c1panun vários atl.:tas da regiào. do 
Sul de Minas e do Rio de Janeiro e graças a deus foi um sucesso Nu ar.:a do rransporte, aprcs~ntci 
nesta Casa de Leis 0 Projeto de Lei que cria o Passe L1\ re para idosos ac1111a de 60 an~s. reduzindo 
de 65 anos para 60 anos, tendo sido ti:1to ~ma alteração na LC), JXlls as~1m .'ªI beneficio ~brangenn 
cerca de 800 idosos. A Prefeita v.:tou o pro_1.:to, entrou Cl•m uma açlo d~ 1n~ons1~1u~1onahdade, mas 
linda cabe r.xlll'5o e vamos lutar até o fi1n Na área do wer, cu reah1c1 o 1º ~l!sU\al de Pipas no 
L...' 1 b. e contiiu corn a 11rescnça maciça da rx1pulaçàl1 e de centenas de cnanças. foi um U11.1rro oscp rna. qu d t· 1 1 IYcmto muito legal Isso dcrnonstra que com pequenas coisas po e-se azer un1 ;vento ega para 

da 
- nosso rnurucip10 Agora em novembro cu n:ahze1 o 1 Campeonato de 

toC
arrcca ~ofipara 0 par~ena coni 0 Marcos da Faz1:nda la do bairro Santa Isabel e graças a 
ross. pois iz uCma irso' s próprios eu construí u1na pista de MotoCross na fazenda, pots o 

deu tudo certo om recL · . , · • · . . . · t ci·chstas os competidores da região e encurtar u1stanc1a, porque 11 
vo maror e atrair os mo o · 
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pista ~ais próxima é na cidade de Delfim M . 
serra. ficam em Piquete e deixam . , . .• h oreira, assim os motoc1chsta~ não precisam subir a 

. · seus u1n eiros aqui e p 1 é · turistas e aumentar a a.rrecadnçil d m iquete. :ssa uma forma de atrair os 
feli~ Natal e um Ano Novo cheiº du in~ndicipio. Desde Já des.cJo a toda a população de Piquete um 

o e sau e e realizações o v. I' · 1 . sobre o assunto, ressaltando que l , ·I d · cr 'omu o tc.-ccu outros eomentanos 
suas pala\ras desejando a lodos ~,,i:::rc o Vereador.era legislar e não executar tendo finalizado as 
presl:ntes em especial S C 1 boa noite lnscnto para falar, o Ver Santana cu1npnmentou os 

'. • ' • 0 r ur os l lumberto de Almeida e a Sra Prof" Lucia Helena e demais 
Pnilessora~ e Professores da Rede Municipal de Ensino, os intemautas e os ouvintes da Rádio 
Nature~ FM e fez o seguinte pronunciamento. "Não poderia deixar de parabenizar a nossa gloriosa 
1nst1tutçao _da Pohe1a M_ihtar do Estado de São Paulo, ela é formada por nobres guerreiros, muito 
embora. nao sendo devidamente reconhecidos pelo nosso Governador do Estado, mas possui cm 
suas ~le_iras homens e mulheres que valon.iam a Corporação, na passagem dos seus 186 anos de 
ex1stenc1a: ocomdo ao último dia 15 deste mês, sendo muitas lutas e conquistas em prol do nosso 
povo pauhsta. Quero também aproveitar a presença das professoras da rede publica municipal que 
usaram da pala~a na Trib~na Popular que colocaram muito bem o assunto hoJe aqui e parabemza
las pelos seus discursos e dizer que dentro da política existe sim uma aritmética que ela tem que ser 
e:>1.aca porque o legislador, o Executivo, quando ele concorre a cargo público ele tem que saber que 
ele precisa contar com os Deputados tanto federais como Estaduais e se ele não buscar os recursos 
quem perde, com ter certeza, é o 1nuniclpio. Então, no meu ponto de vista, a nossa aritmética tem 
que dar exata sim. Agora, se o legislador também não tiver competência para cobrar os recursos dos 
Deputados, para correr atrás de melhorias para o município, pode ter certe1.a que quem perde é o 
munic1pio. Graças a Deus fui eleito, estou correndo atrás. estou cobrando dos Deputados e 
conseguindo oa medida do possível alguns recursos e podem ter certeza, se depender de IDlill nossa 
cidade irá vencer. Quero esclarecer hoje aqui aos professores e muito bem lembrado Ver Rodrigo, 
Vossa Excelência solicitou sim uso das dependências desta Casa no dia 05 de dezembro. no dia 06 
eu despachei autorizando, porém, eu anahsei e verifiquei que havia a importância da presença de 
todos os Vereadores e não nnha tempo hábil para comurucá-los para a refenda Audiência. E não 
~omente um ou outro Vereador deveria participar, porém, me causou duvida nobre Vereador, 
porque o documento da APEOESP foi lido aqtÚ por Vossa Excelência e o nobre Edil sequer 
protocolou nesta Casa. Todos os docu1nentos apresentados na Secretaria da Càmara são 
protocolados e o da APEOESP não tinha protocolo. Até a presente data não tomei conhecuaento de 
tal documento, então, como 1nc gerou dúvidas, peço encarecidamente que haja como Vossa 
Excelência bem cobrou do nobre Ver Claudinei transparência em sessões anteriores. que haja 
transparência aqui dentro desta Casa de Leis para que a população também não fique cor:i d_u, idas 
É inadmissível a gente ficar aqui engoltn~o sapo do Poder r:xecull\'O e Vossa Excelencia ficar 
colocando 0 nome dessa Presidência em JOgo porque eu fui abordado por un1 parente de um 
profes~or que n1e disse que a refenda Audiência só não aconteceu ro:quc cu esta\.a curtindo cm 
Taubaté Quero deixar bem claro que eu não estava curtindo cm ·1 aub~te, eu estava la repre;;c.ntando 
o nosso municipio porque recebi um co~vite do Comandante do s. Bat.alhão para p~1cipar_ ~ 
Ca 1 d • N tal F 1· no n1eu veiculo n:t.rt1cular JUntamcnte com a minha cspasa Ed\.aru e conv1de1 

n ata c a . u ,.. . t E t l ' 
h P m 1 · 0 Helena tiue prontamente acenou o meu conv1 e. u es ava a como a m1n a amiga roi _uc1 • . 

Pre 'd d L · 1 1 · . p1quctcnsc representando o nosso 1nun1c1p10. não estava passeando e nem 
s1 ente o eg1s a 1\ o · · d b · . . . e 05 demais Vereadores não foram coinun1ca os so rc a realização da 

cun1ndo e1n raubate. orno . 1 d e • . • . bJjca achei por bem cancelar e quero deixar e aro a to os os pro1essores aqui 
enda /\ud1enc1a Pu ' . •st·i Casa para brincar ou para enganar quem quer que SeJa. pelo 

ntes que eu não estou aqui ni.:. ' 
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Preside e 

l·I n º 3.oi 
contrário. estou fa.rcndo urn tn1balh , é 
respeito muno a classe Jos 

1
, 1.' 

1 5,,rro, honest~. em prol dos rnrcrcssc~ da nossa população e 
ro cs..~ores uo 11os50 pais E: 5 . 

anur n·ira en"an·1r 11• 1~. • . · u n. o csiuu aqur com demagogia, não estou 
'I F' e- ' -' "-S~O.IS C llelll par·1 111' • · • 

·s1<1u aqui nesta Casa J. 1• , '. e ·1rarcccr, o meu trahalhn é séno, sempre que posso 
e . ··I~ . .• , csic .i~ ''º'e da 111iinhcr e n;'Ju lenho hora riam s.11r Vereador. Vossa 
1 \<C cnc1a lei uni.1 puhlKuç:ln 1111 rede suual •. ,11..r. 

0 
d d 

1 
d · v 

·!"· . . • 1 . · · ' 11 e epo1mcnto o )eputa o Trnnca ossa 
1 \l"C Cfl(J.l C\) ocou no 1111111 que hc1111 SCfl'l se nuc "''àmoras M .. V f ' 1· . 

1 ·l 1 . • . · • · ~-· '- · un1c1fl'11~ , ossa :xcc enc1a usou o 
plur.t · ~· 0 iou\cs~c u1nh1crosos t• h1poc11tas Fntilo, goqana que o Vossa Exceléncra fosse 
1run,p.trcnte e se aqui c.kntru d1.:sta l':1sa de Leis. dentro d<."Slc Plcnãno tem algum Vereador 
h11~~~·~ ou am~1c1oso quc Vos~a 1 Xl'clênc.:1a desse 11 nome Respeito à opinião de Vossa 
Ex,.kn,1a. n1as e 1nadn11s'1\cl a Câmara ficar da fonna que está licando perante o po~o. está mal 
falada ntc! porque num c.:ontato particular com Vossa E.xcclénc1n nqu1 neste Plenano e eu reponc1 
que cm 201_'.! cu \Otc1 ern Vossa Fxcclénc1a e só não \Otc1 na ült1ma elcição porque aambém fui 
c:ind1dato Lu até então, dcpos11c1 a minha confiança para que Vossa l:.xeelênc1a usasse o cargo de 
Vcr.:a~or P3r:1 ser o meu rcprcscntanle aqui nesta Casa de Leis l.nmcnta"l;e(mcntc, Vossa 
1 xcel.:nc1a foi elcrta JUntamentc com a Prefetta. no mandato anterior. tendo np<11ado a Prefena no 
pnmc1ro b1ên10 e, de repente, Vossa Excelência abandonou o harco, deixando a ex-Ver' Mana 
Ap11rec.:1da e o ex-Ver. João Inácio no chão duro. na duVJda com o povo Então, quero deixar claro 
qu.: ncnhu1n de nós Vereadores foi ele1io do lado da Prcfena. mos para a nossa surpresa, Vossa 
l ~xcclênc.::a cn1 sessões anteriores tambérn fo i bem claro que não apoia a atual Admuustraçào, então, 
peço que Vossa Excelência realmente tenha um pouco 1nais de bom senso, que Vossa Excel~nCla 
seja mais clara nas sua~ palavras. e não é vergonha alguma dizer que Jamrus apo1are1 a nossa 
Prefeita pnncipalmcnte as atnudcs que ela vem tomando com relação li classe do func1011ahsmo 
público municipal e com os pobres, pois ela e perseguidora. maldosa e se esconde atrás da Igreja 
para depois falar que a CâJnam não presta que os Vereadores são maldosos e persegwdores Então. 
vamos deixar de demagogia aqui dentro desta Casa de Leis, vamos ser transparentes, honestos com 
todos. sem distinção Aqui somos homens e mulheres decentes. sérios. pais e mães de farruha~ e 
prec1samoç ter hombndade para chegar em nossa casa e olhar nos olho-: do' nos>-0s filh05. dos 
nossos làm1hares com tranquilidade porque cumprimos com o nosso Jc\er • .:om a nossa obngação 
(J nosso município é péqul!no e não adianta fazer as coisas ás cseondalas não ndianta achar que esta 
enganando as pessoas porque todo mundo vê. todo mundo sabe a \Crdadc, então, vamos parar <lc 
teatro a aqui dentro, va1nos parar de usar esta Tnbuna para là1er h:ntnnhc.•. isso n3ll Cl>nd11 con1a 
Cân111ra Municipal. Espero que a populução se1a atcnd1dn p.>rq11c cs.s.: Jcs1nando que a1 cstu nào 
pode perrnanccer, é inad1n1ss1vcl l'slou cansado de co11\1Jnr e rclt>r\'l' hl>Je uqu1 o c1.1nv1te. 
munícipes con1pareça1n nas scssi~s d.: l 'iunara para que JX>ssu111 estar a rar dos trabalhos do 
Lc:gisla11vo piquctense lloJC foi has1nn1c gr1111!icnnte \Cr a l'lut.:1a rhi.'in entoa~d11 o hino a Piquete 
no 1n1cro da sessão. Munlc1pcs excrç11111 os seus d1rc1tus e tenhum i.'nnsc1cn, :a de uma cotsa, 
enquanto eu for um dos reprcscntarucs de 'ocês 11qu1 ncs111 l '11sa, estarei batalhando. lutando e irei 
11111 de cabeça erguida huscar tncllu>nns c11111 os n'""'s Ocputados Aqui não fascismo, não tem 
mentira, enganação, eu nfio ~ou hipolnln e nu11t11 menos umh1.:1osu ~ pani quem cu pedi \Oto eu me 

escnt~ J11 •li 111elhor n1anc1ru "'•SSI\ .:1 uqu1 nesta Cosa de Leis e dc1xe1 claro que prometi rcpr ... • · •" , 
· · ibrir Jl(lr<lll•' eu 11111 eu111nnr o nicu p:1pcl Jc \crcndor da melhor maneira rna sl!r preciso 1nc c.:l • , • ,. . 

ível defendendo :.cnipre os interesses da popuJuçiío 1 n1 aparlc, o V.:r Rodrigo disse que c1n 
. ' ., . • '"l'l\'llll iircscnll!s g11slana Jc csclarceer sobre o não prorocolo do 110 aos pro1essorl!s que "'" • • · , . . . 

• SP · nd 1 0 niesnio chegou nesta Casa d.: Leis, a funcionária Simone hgou 
o da APEOE '. pois quu l . . 1 • , d Olicio da Al'l'()l·SP pura t:ll! O Ver Rodrigo o seu celular dizendo que ha\ i.i e icga 0 um 
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J1ssc que, assim que recebeu o aviso d r· · • · ... d · 0 unc1onana Simone \CIO uned1a1amcnle para a C.d111aru nara ~11er o que s.: tratava • ques( · b • 
ti
,- lh d e · •onou so re a qucslllo do protocolo daquele oficio e a refenda 
unc1onana e 1sse que não ha\ i • · · d d . a a neccss1 a e de protocolar. uma vez que tal documento esta' a 

non11nal ao refendo Vc:reador O V· Rod cr ngo esclareceu ainda que como se tratava de um 
J,x~me~to pe:soal: .º mes1no. n~~ ío1 protocolado na Secretaria da Câmara e nem constou da pauta 
~o 1 ~~cdientc da scssã>o_ ord1na~1a, n:ss~ltando ainda que o nobre Ver Prof Doni já unha prévio 
:onh.:cnnento que a AI FOESP 1na enviar aquele Oficio para esta Casa de l.e1s Disse que cstuvn 
ta1cndo aquele esclarecimento apenas porque foi quesuonado e não sabia se o seu nome ainda ana 
f.11er parte do d1si:urso do nobre Ver Santana e em respeuo ao público presente, aos intcmautas e 
aos OU\ tntes da Radio Natureza FM, não 1na responder as provocações daquele Vereador porque a 
sua conduta, a ~ua ética, a sua transpart:ncia. a sua família, a sua história, o seu pedigree, mu11as 
pessoas c~nhec1am, sabmm de onde ele veio, sabiam da sua história e ele achava que testen1unhnva 
n1u1to mais do que ralava. Disse também que se o Ver. Santana quisesse aquele f'dil por diplomacia 
porque a politica lhe ensinou uma coisa, que não necessanarncnte a pessoa deveria gostar do outro 
pohuco. ter simpatia pela outra pessoa que exercia o mesmo cargo. mas a politica lhes ens1naV'.i 
diplo1nac1a e a d1plomac1a mwtas vc1es lhes fazia entrar em gabmetes ou em salas nas quais a 
pessoa não tinha simpatia pelo políuco, mas apenava a mão. cumprimentava e aquilo não era 
falsidade, aquilo era cm nome de um bem maior, que era a cidade e que precisava existir o diálogo. 
Disse que o direito ao diálogo, a conversa, aquele Edil sempre iria defender por mais que ele não 
tivesse simpatia alguma pelo político. Disse també1n que, por tal razão, se o Ver Santana. 
postenonnente quisesse conversar para que pudessem esclarecer entre eles, não haveria problema 
ali,'llm. pois, por c!Jplomac1a. estaria a d1spos1çào do nobre Edil Continuando o seu discurso, o Ver 
Santana disse: "Nobre Vereador, eu respeito à opinião, a fam11Ja e o ped1gree de Vossa Excelência, 
mas vamos parar de demagogia. Eu vim de famUia pobre, estudei graças ao apoio da famil1a e da 
1n111ha estimável professorei, passei no concurso público da Policia Militar, exerci a minha função de 
Policial Militar da 1nelhor fonna possível e hoje, graças a Deus estou aposentado. E. en1 respeito 
tan1bc1n a classe dos professores aqui presente. quero pedir novamente vamos parar de demagogia 
aqui dentro da Cân1ara Vossa Excelência vem para esta Casa de Leis, entra e não cumpnmenta 
ninguém .. não olha para ntnguem. Então. aqui dentro desta Casa de Leis só Vossa Excelência é 
intelectual e os demais Vereadores são todos burros? Respeito Vossa Excelência que foi o Vereador 
mais votado no úlli1no pleito em nossa cidade, bem como os Vereadores co1n mais de um mandato e 
aqueles que foram eleitos como cu, para exercer o pri1neiro 1nandato. Co1n relação ao documento da 
API :o~SP. Vossa Excelência vai me desculpar, 1nas o nobre 1:'.dil faltou con1 o respeito para co111 o 
Ver Prof Don1 e Vossa Excelência se quer pensou em quem esta ex-ercendo o cargo de Presidente 
desta Casa Eu não estou aqui para ensinar Vossa Excelência, pelo contrário. Vossa Excelência sabe 
perfeitamente que todo documento que chega na Câmara tratando de a~sunto do interesse pubh~o 
ten1 qui.: ser protocolado e lido, mesmo que tal docwnento esteja no.minai u qualqui.:r um de nos 
Vereadores Quero esclarecer tamben1 que o Senhora Donana hoJC esta cn1 Bras1ila., mas ela enviou 
a esta Casa um projeto de lei nas entre linhas. às escondidas e espero que todos os Pare~ nnahse1n 
bem 0 assunto e votem pelo não reccb11nc..'11to de tal propositura, uma vez qu.: a 1nesma nao ê clara, 
não e transparente, loi elaborado nas entre linha.~ e pode prejudicar a c!assc dos P,rofessorc~ da Rede 
Muni1:ipal de Ensino de Piquc..'le. Outro a~sunto, essa semana para minha surpresa, recebi ~n1 1ncu 
Gabinete a visita do nosso Vice-Prefeito. Ele veio falar con11go e me pediu que no acerto ltnal das 
CO ta d • ta e d, Leis caso seja feita algu1na devolução e1n d1nhe1ro, que esse d1nhi.:no sc 111 

n s cs asa e • . 1 'bl. 1 1- d - b -ft- h d a ·to com a classe do funciona ismo pu 1co mun1c1pa . · u e1xe1 c111 cl iro --.1110 a o para ser g· ~ · 
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ou n(lsso V1cc-Prcfc1to 11uc o duihe ·'. 1 •• •• 
1 bc ., rro uc\O \luo pela Comara o Senhora Prcfcita usava onde e 

como e a m cntcndes5c e 1111c 1nlCI • ' • • 
V 

• 111ncntc, não linha corno dc1crm1nar a sw aplicação porem, 
c""'ro 4ue ossa l · \Cclcn~"' Sr /\ , . t J . • • ' · • 1·- '. • • ~ 11• 1 1 o 1.:ons1ga lu.1'.cr com que n noss.1 Adrn1n1stradora ullhLc 
esse J1nhc1ro c1n prol do' 11111··11111 .. 11 · ·' p · • . ,_. • • 1os uu nossa rclc1tura e c.kpo1s n5o venha com demagogia 
falando ~uc •1 (anuira mlo rcp;1ss11u ou que a ( ilrnaru repassou e cio aplicou o dinheiro na Saudc 
Jlllrl.jlll' nno llnha ~on10 aphcur c111 prol tio l u11c1011áno f)ras atrás foi postado nas redes sociais que o 
l'rnçu Du4~10.: de Ca_\ms cstuvu h111111a. s1111 cslú. foi cnfcnada pura o Nu1al, mas que, 1nfeli7mente, 
nã,1 11nha hta rara lornccc1 ús llCssoas drabc11cas. um absurdo A nossa Saude recebe mensahnento.: 
R$ .3~'> 000.00 atraYés da ()NG Pro-V1du e tal ta lita para os d1abét1cos, faltam medicamentos de uso 
oonunuo. uni absurdo Na Cantata de Natal cu estive presente, fiquei no meu canto e realmente lo1 
muno lx1n110, po~n1, eu espero que todas as mensagens que foram lidas lâ naquele dia sobre o 
,crd:Jdc1ro s1gn1hcado do Natal que representa o nascimento do menino Jesus entre nós. sejam 
.:olocadas em praticas pela nossa Prefeita e que ela seja mais humilde, que ela pare de perseguir os 
pobres, que ela pare de desfazer dos funcionários municipais. Que Deus realmente toque no coração 
dela e que pelo menos agora no final deste ano, a classe do funcionalismo público municipal. que 
esta ha anos com seu saláno defasado, seja reconhecida, valorizada e lembrada, que cada 
func1onario da nossa Prefeitura ganhe pelo menos um panetone em reconhecimento ao sei"\ iço 
prestado em prol do nosso mun1cip10 Como o meu tempo já se esgotou e, infelizmente. não tive 
tempo para mostrar algun1as si tuações lrunentáveis que eu constatei em nossa cidade. mas tenho 
cenez.a que dias nlelhores virão e que o povo de Piquete saberá com multa inteligência na hora certa 
separdf o JOio do trigo. O Ver Santa agradeceu a atenção de todos e encerrou as suas pala\ras 
tnscnto para falar, o Ver Prof Don1 cumprimentou os presentes. os intemautas e os omintes da 
Rádio Narurcza fM e fez o seguinte pronunciamento. "Quero de 1nic10 paraben1zar a Liga de Futsal 
de Piquete. que sem qualquer ajuda do Poder Executivo, conseguiu fazer o 1° Campeonaro de Futsal 
em nossa cidade. Quero apro\·e1tar também que esta é a última sessão deste ano e desejar a todos 
um fchz Natal e um Próspero Ano NO\O. Com relação a quadra poliesponi\a da Vila Esperança, 
quero deixar claro que eu apresentei um requerimento pedindo a Prefeita que infonnasse o porque 
que as obras da refenda quadra es1nvam paradas e o porque da devolução do \alor de RS 42 000,00 
O Executivo respondeu a 1ninha propositura, porém, tal resposta não condiz com as minhas 
indagações e eu não fiquei satisfeito com a referida resposta. Como scn1prc as respostas 
enc:ai111nhudas a esta Casa não responde coisa com coisa. poré111. quero dei:>;ar claro que não vou 
aceitar tal resposta, vou cumprir o 1neu papel de representante do po'o nesta e venficar 
pessoalmente o que está acontecendo realmente Con1 re lação no n1eu Requenmento n• 133117, 
IObre o esuoto a céu aberto na Vila Célia. o Sr. José Rob.:no Fonseca de Paula Santos. Secretário -Mun1c1pal de Obras e So.:rvu;os rc~pondcu qm: a reti:rida Sccrctana não tinha previsão para 
elaboração de projeto visando u canalização por tubos de concreto ,1u nduc~a-" naquela local. pois 

llhlun snuações 1dên11cas crn todo o mun1cíp10. como o c1\rrcgo d,1 Arn\·a. Santo Anton10, Vai 
lleln Quer, São Miguel e seu :1tlucn1cs lnfonnou ainda que li11 n rctomndo os trabalhos para o 

vol\ imcnto da construção e.la F~taçiio de Tratamento dt• rsgntos e, com a conclusão da 
a, os problemas de cok1.1 de c..-sgoto estariam rcsoh idos So que o ~e rendo Secret~o se 

11ee:eu de colocar quando ta l l·staçao serra conclutda porque as_ pessoas estao sen~o prejudicadas 
mim 0 que eles tmtmn co1110 cónego é esgoto .Agora se e\1s1em outrn.s s1tuaçoes como a que 
referi no meu Rcqucnn1cnto encaminhado aquela Secretaria .,Mun1c1pal porque eles não 

as devidas proYtdências se ta l prohle1na é ~astan~e antigo. L~. co1no eu sempre ralo aqui 
Casa. se 

0 
probleniu nilo é n1eu, se o problema nao esta nie pri;:Jud1cando, cu não vou resoh t.:r 
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l·I n ° 31 :U 
Fntào, quero deixar bem claro que é um roble . ; . . 
01.JUI Vereadores. conio representante do P vo vma seno q~ esta afetando a nossa população e, nós 
uma rc~posta convinecnte Ja n(I 

1
. • d po , ' amos conllnuar cobrando uma solução e \OU querer 

1n cio o prox1mo ano vou s 1 é b rndhor sobre o assunto e s, . r procurar o . r os Ro eno e conversar 
e preciso oor vou levá-lo até o 1 J d ·I situação porque outros morad r. d • . oca para que vc1a e perto aqu<.: a 

problema pois eu achei • o cs aquela região me procuraram para falar sobre a extensão do 
d , 'd~ . y que cm apcna~ 15 a 20 melros e é bem 1na1or e passa bem mais pró:-;imo 
~s .n:si. cn~ias. ruiios aguardar 1anc1ro c com certeza algum parecer o Secretário de Obras e 

ScJ'\·IÇOS vai ter que dar a respeito do assunto para a nossa população Quero também paraben1zar os 
~rofessores e ~n~es 1nesmo de 1n1c1ar o meu discurso hoje aqui, já deixei bem claro a todos que 
cs1ou a disposiçao ~ra a.1udà-los no que for preciso e estiver ao meu alcance. Eu também sou 
Professor, sei das dificuldades da classe de funcionános e como cu estou Vereador nesta Casa de 
Leis. com certeza darei o apoio que precisarem. A meu ver os Professores da Rede de Ensino de 
nossa cidade não deve bngar apenas pela refenda alteração na lei. mas por todos os direitos que lhe 
cab~m. acho que tem coisas mais sérias, coisas erradas que nós prccisa1nos sentar, discutir e fazer a 
devi~ cobrança para corrigi-las Uma coisa que eu verifiquei é sobre as atnbuições de aulas que 
são feitas atualmente por Decreto, porém, a meu ver tem que ser feito atravcs de Lei. Explico. os 
Professores são bem disso, quando se atribui as aulas por Decreto. se eu não gosto de detenninado 
Professor, eu mudo a regra toda do jogo para beneficiar quem cu quero, assim eu prejudico o 
Professor que eu não gosto, não vou co1n a cara dele. Então, quando a atribuição eslá regida por Lei, 
é diferente, ninguém pode 1nterfenr na detenninação da referida Lei, então, somente o Professor 
que cumprir as disposições legais é quem pega as aulas Agora, se por acaso descumprirem a Lei, é 
só entrar na justiça porque e causa ganha. Quero pedir desculpas e diter que fui cobrado por 
algumas pessoas que me d1ssen11n que, como Professor, eu deveria ter lutado pela realização da 
Aud1ênc1a Pública no último dia 8. Então, quero esclarecer que não sou contra a realização da 
Audiência Pública, porém, a meu ver, antes de marcar a refenda Audiência, precisamos sentar e 
discutir Juntos o assunto, analisar detalhadamente a Lei anterior que é de 2003. ela foi moclificada 
cm 2007 e as alterações propostas pelo Execuuvo Municipal dez anos depois. ou seja. agora em 
20 J 7. Eu analisei as Leis das Prefeituras de Lorena e Guaratinguetá que tratam do mesmo assunto e 
fazendo u1na pequena comparação, verifiquei que a nossa Lei tem 15 paginas e 26 artigos. sendo 
que a Lei da cidade de Lorena tem 119 páginas e 87 artigos, foi discutida e aprovada em 2015 e Já 
estão pretendendo discuti-la nova1nente porque a mesma já precisa de novas adequações. Então. a 
Lei que trata do Plano de Carreira dos Professores tem que ser discu1ida antes de tudo. com os 
Professores. que são os pnne1pais interessados. Eu acho errado e con10 falo no Estado e também no 
Município, essa Lei não tem que ser discutida cm HTPC, porque o Secretário de Educação ~le "ª' 
chegar e \aÍ falar do que vai ser feito, ele dá a ordem. agora. se alguem quer falar alguma co1~a ele 
manda ir ao Gabinete dele par..i resolver, ê isso que acontece. Acho que tal Aud1enc1a podl!Tla ser 
6ita ein Janeiro de 20 J 8, mês de tC!rias dos Professores. vamos marcar uma da~. vamos vir aqui nn 
CAmara, "amos discutir 0 assunto com quem pudesse com~reccr porl1ue, 1nfch1mc~te, r~u_nir todos 

Professores seria impossível Nós somos Professores. nos son1os Educadores, nos exigimos dos 
alunos bom senso, e exigido senso crítico de nós Professores, n1as na hora que é para 

1 SOS direitos a n1aioria se esconde, não aparece e 1us11fíca que tem medo de os pc os nos . , . 1 . d fi d L . 
lfa Nós não teinos que ter medo de represália, existe .e1 ~ara n~1~' e en er e a e1 tem que 

!laiá .d E . t· mbc' m Sindicato para nos defender, p.1ra defender os Professores e a cumpn a -x1st;,; a _ 
. · ara defender a classe dos Professores do Estado de São Paulo. Eu faço parte do 

ESP existe P 1 . t r "S ·s dos Professores da Rede Municipal de Ensino de nossa cidadl• to e \'OU lutar pe os in e es. c . 
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Ja 11, Já estudei, já analisei e tem niuit , . 
pela correção de alguns pontos 

1111 
ª coisa errada nesse Plano de Carreira e é necessário brigar 

Professor tem que cumprir 3 1 
po~tanlfssimos, ou SCJa. pnmc1ro, não está cscnto na Lei que o 

111 rir seis horas _1orus e l I f PC, segundo, essa alteração proposta para o Professor 
e~ P · na escola nao está clara, são seis hora de que? Então peço aos meus colegas de 
P enanfio que voten~ ricla rejeição da retenda propositura porque se .a Lei não determina, não 
esnec1 1ca, o porque que o Pro"css<>r t, · 6 h 
. r· . "· cm que CLimpnr as oras na Escola subentende qLJe o 

Secretáno 'ª~ poder cobrar tal determinação como bc1n entender e isso não i certo pois não há 
clareza na retenda alteração proposta pelo Executivo Municipal Então, peço aos Pr~fessores que 
me cobrem. caso o assunto não for resolvido, pois com as cobranças dos Senhores e num trabalho 
conjunto possa1nos conscg~ur ª-solução do problema Então. vamos tentar nos reunir em janeiro, 
para estudar melh~r a Legislaçao em vigor e as allerações propostas pelo Executivo e quero falar 
ta111b..:m que fiquei sabendo que já se reuniram com os Professores da rede Municipal e que os 
mesmos apresentanun as alterações necessárias para o Executivo Municipal, porém, foram 
engavetadas. Então, é preciso cobrar da Prefeita um projeto sério, justo e que realmente beneficie a 
classe dos Professores da Rede Municipal de Ensino de nossa cidade. Quero esclarecer ainda que os 
Vereadores estão aqui na Câmara para defender quem quer que seja e não somente a classe dos 
Professores, esta1nos aqui para defender a classe do funcionalismo municipal que abrange todos os 
funcionários da nossa Prefeitura e qualquer prqjeto apresentado nesta Casa envolvendo a classe do 
ftmc1onahsmo municipal será discutido primeiramente cotu os servidores municipais que são os 
interessados no assunto A Câmara jamais aprovará um projeto que venha prejudicar os servidores 
municipais, vocês podem ter certeza. Nós eslan1os aqui bem atentos e jamais vamos tomar qualquer 
decisão que prejudique nossos servidores municipais, bem como a população de modo geral. Quero 
deixar patente que não sou contrário à realização da Audiência Pública, mas acho que precisamos 
nos reunir antes da realização da mesma, para que possamos discutir co111 sabedoria e coerência o 
assunto posteriormente. Tenho certeza que eu e o Pro( Rodrigo estamos mais interados sobre o 
assunto, oào estou desfazendo dos demais companheiros de Plenário, mas como somos da area, 
somos Professores também, conhecen1os mais à fundo a situação enfrentada pelos Professores do 
nosso pais. A verdade é que o Professor não tem férias, não tem feriado. não tem final de semana 
trabalha 1nais do que devia, cerca de dez, doze horas por dia, porque leva caderneta para arrumar em 
casa. prepara aulas, prepara trabalhos, corrige provas, corrige cadernos, e outras coisinhas a mais, o 
Professor é pai. é amigo, é conselheiro, o Professor está sempre à disposição do aluno e ligado nos 
seus atàzcrcs de Professor tanto e1n casa como na escola Outro assunto tiue eu quero deixar bem 
claro hoje aqui, cu não estou nesta Casa de Leis para cnar i~mizadc con1. quen1 qu~r que seja. Eu 
acho que política é o ato de fazer amigos. poré1n. Ver Rodngo, eu recebi um telefonema de uma 
amiga minha Professora de Guaratinguclá, que comentou sobre a colocaçà<i de Vossa Excelência 
dia 06 de 12 de 2017, às 19h42m111, na rede social. Como eu não man,io nada de informática, rede 
social, não tenho vergonha de falar que não manjo n1cs1n? porque não quero ..: porque não tenho 
11!mpo. Então pedi para a minha filha tent~r localizar na 1~temct cal colocação e lendo a mesma, 
ClODfesso que também fiquei um pouco sentido com Vossa Excelência. Eu f~lo para ?s meus al~os 
OJllrll todos. cu dou todo 0 direito da pessoa falar e ~~ar o que ela qws~r. po~m, eu tambem 
,.,_._... d ·t d discordar Pelo o que Vossa Excelenc1a escreveu, os dois úlumos parágrafos, 
,_,.,_..., o ire1 o e • . 1 1- • d · b 

tpalmentc 0 penúltimo parágrafo, Vossa Excelenc1adco ocou a, ~re~ quero ed1xar em claro 
nós 

8 
ui nem eu e neni Vossa Excelência, os Ver~a ores aqui, nos nao somos e~onestos, nós 

q . . - , s tainbém não somos an1b1c1osos. A minha filha leu e me disse para não 
os hipocnlas e. no m tinha que nrar alguma decisão do Senhor, é nós aqui em casa e os 

tar a cabeça. pois que 
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si:us amigos. l:u disse a ela tiuc lodo • . 1 
· · 1 h ·' pessoa 11r11ll o direito de falar o que quer de pensar o quer. rorem, cu cn o o u1rc110 de 1.!\p • . • 

d d 1 n;ssur o meu dcscnntc111nmcnto não é revolta ntirque 1ssn a(1u1 não 
~ 1gno e rcvo la lllll · • 1 • 1 · · , .. · 

1 1
. s cu •quc1 )U>tunte lnsh: curn a a111udc de Vossa Excclcnc1a A hora que 

Vossa ·\cc cncm quis 'r 1 ~ .· : . , ~ . ' · ~ • 11 111ª111" ou oulrn dm cu csuirc1 aqui no Câmara na parte da tarde. se 
Vossa 1 xcclcncia qu1set a gente senw e cunver~a sohrc o as~u1110 l~m aparte, 0 Ver Rodrigo d1s$c 
l)UL' interpretação <lc lc\tu cru 11lgo pcngoso J)1sse que trabalhava com letras sabia pcrfettamcnlc 
JX'rquc nilo cra apenas Professor de l lislóna. mas era Profi.:ss<,r de Língua ·Portuguesa também, 
então. sahta ix:rrc1tan1cnlc o quc cru 111na 1nte1 prclaçilo de texto Disse que quando escreveu a 
1ntcnçào do autor do texto não 1'01 cspec1ficar, tanto que no texto não especificava ninguém Disse 
que a r;ila\ra que hei~ usou o Pn.:s1dentc que antecedeu o orador estava no plural, estando no plural 
da englobava. ela lalavtt de urn momento h1stónco que o Brasil vivia de desonestidade, de 
corrupção. de politico~ de má fé. que usavam da política realmente para subir na vida Disse que se. 
con10 o nobre Vereador e como o Presidente que antecedeu o orador, se sentiram ofendidos ao ler 
um texto que absolutamente não tinha propós1lo algum de ofender qualquer Vereador desta Casa de 
Leis. aquele Edil pedia desculpas porque o perigo ficou mais na interpretaÇào de Vossas 
E.-,;celenc1as do que propriamente na intenção do autor do texto. Em aparte. o Ver Santana disse que 
como o próprio Ver. Rodrigo Linha acabado de mencionar, o problema estava na interpretação do 
texto. e como deixei claro e1n 1neu discurso as palavras estavam no plural e se realmente o Ver. 
Rodrigo não quis se referir a Câmara Municipal de Piquete, embora na interpretação de qualquer 
pessoa que lesse o referido texto iria entender que eram Câmaras Murue1pais da Federação do 
Brasil inteiro. que nas Câmaras Municipais não existissem hipócritas e ambiciosos O Ver Santana 
pediu desculpas. mas disse que tal colocação não era uma mera interpretação de texto e nem tão 
pouco erro de digitação, o Vereador autor do texto foi bem claro quando escreveu· -Que bom sena 
se as Câmaras Municipais ... ", Vossa Excelência sem sombra de dúvidas se refenu as Câmaras 
Municipais do Brasil inteiro e disse ainda esperar que tal assunto não esuvesse sendo dtscuudo em 
outros Legislativos também. O Ver. Santana disse que se chegasse qualquer documento tratando 
daquele assunto na Secretaria da Casa, o nobre Ver. Rodrigo iria pensar na infelicidade que ele teve 
quando publicou tais palavras na rede social. O Ver. Rodrigo disse que se li\ esse que \ir que \iesse. 
pois provavelmente ina provocar uma reflexão. A seguir, o Ver. Rodngo perguntou ao Ver. Prof. 
Doni se aquele Edil tinha lhe cumprimentado e o Ver. Prof Don• respondeu que sim, pois sempre 
cumprimenta as pessoas quando chega en1 algum lugar. O Ver. Santana disse que deixou bem claro 
naquela noite que era preciso parar com demagogias naquela Casa de Leis e após pequeno 
co1nentáno sobre o assunto disse que não 1na pcrm1llr que o nobre Vereador Rodngo com suas 
demagogias Jogasse o no1nc daquele Legislativo nn lntn uc li\o, Conttnuando o seu _discurso, o Ver. 
Prof Do111 disse. Nobre Vereador eu 10 cxpltcar 1ustamcntt: o qut: Vossa l xcelenc1a acabou de 
explicar, cu não sou Prof.:ssor uc Língua Portui.,'1.1csa eu sou Profcssor de l'vlatematica, Fisica, 
Qu1m1ca, íl1olog1a, Ciência, partt:s exatas Não h:nho muilo Ôtl111 com ~ctras, _razà~ pela qual 
escolhi cxatas, rnas corno Vossa Fxc1.:lcnc1a hcm disse e concordo com \ossa Excelencia que o 
texto subentend.:-se, leva-se n 1ntcrprclaçõcs ddi:r..:ntcs, cu leio e 1ntcrpn:to de um .1e110. Vossa 
Exccléncia lê e inttirpreta dl! outro, vi\rms ressoas lendo, :ada unia 'a1 tirar a sua concl~são. A 
maioria das pessoas pode ter duas opin1õc~, ~uns 1n1erprclaçoc.:s sobre o refendo texto, ou SCJa. ou 0 

autor se refere rcahncnte às Cân1arus Mun1c1pa1s de 1nodo ~~ral .ou realmente qu1s_subentender esta 
Clmara Municipal. Então, como o rclerido texto lcva u vanas tnterpretaçõcs, a hngua portuguesa 
-. · ui· ias ,,ezes quando 111n texto ou uma colocação fica entre ltnhas, cada pessoa vai rvJIOrCIOna ISSO, m . • . '-'8r 

0 
seu parecer e esses pareceres podem ou não ter a mesma interpretação. Vossa Excelcneia 
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nohrc Ver Rodngo disse que se referiu as . 
de poht1eos Jc mã fc cu sci ~ ib IVIUa\llii crn que pass.u o nos.<;c1 pars, srtuaçllo de eorrup<,'lio. 

• • 
1 re " que nssa 1 :o1ccl ~oc ' .. Edis nqu1 tamhém saheni 111." , e i,1 se rc1cn:, ICJ1J1u ccrtc1 .. 1 que os demais 

importante, Jcp01, que u~ia' ·~ ll~. 11111 '.ªs JlCs\oas'' Scru que cl.1~ vllo saber lllmbém? [ , outro làtor 
p:1ra tentar tirar aquth' h , 11

1 ~sº;1 111 '1 11111" cot11:lusào de ulgunta c111si1, parn provilr o con1rano. 
h • ~ 

1 
' h ~' '' 'IC\'a ua Ili.:"'ºª e 111111111 thlic1I, uma loul'uru, h11~t1ir11e con1phcndo l'or 

nJc e Sl ' unia •Xl notte a todos 1ns•·r11 i r 1· 1 V ' . · · • 1 ata u ur. n cr C hnstmn curnprtmcntnu ns pre.~cnh:s os u11cmautas c os 11u, 1ntes du R·1J10 N·1t l M 1· · ' () . · ' • ureia ' e e1 o .~egu111te prununcmrncnto "<)uern a!_.'.radecer 
8 cus por lllats esta oportuntc.lade e apnl\e1tar lambem ram rarahcn1.1ar llS Senh<iras Professore~ 
f-nca e 1\ 1arc1a ••ue usar.im d·1 p0 la · 1 .. f> 1 ., · • " 'ru 11.1 rti•una oru ar hoje ncst.1 scssno e d1.1er a todos que a 
Câmara Janiais apr1l\3ra _qualquer rro.1eto que rrc,1ud1que a classe do func1onaltsmo mun1e1pal 
l ~tamO!' aqui para d1scuttr e con,crsar, ahcrtos ao diálogo, para que Juntos rossamos chegar a um 
con~cnso, \1sando 'cmprc defender os interesses da comunidade. Não vou me prolongar em meu 
d1x-ur:;o porque estou bem gripado. com bastante dificuldade para falar, mas li.1 questão de usar 
C'ta Tnbuna para desejar a todos u1n Feliz Natal e um Ano Novo repleto de saúde, ~ e grandes 
reah1.açõcs Tenho certeza que dias tnelhores \'irão. precisamos estar sempre cm Wltão. precisamos 
dialogar bastante. assim as coisas vão se acertando a cada dia e o nosso mun1c1p10 tera a mudança 
que n população almeja. Graças a Deus tenho feito uni trabalho tmponantc na área de Esporte, 
realizando campeonatos de futebol e de vôlci c também estou à frc;:nte de uma Escoltnha de Futebol 
JUntun1ente com o Senhor Saba rã. que conta hoje com cerca de oi tenta e cinco crmnças, que alem do 
trahalho esport1vo ainda promove1nos encontros três vezes por ano tipo uma confratem1zaçào, 
nesses encontros tem palestras co1n Padres, testemunhos de pessoas que ti\'cram experiência com 
drogas, ensinamentos sobre esporte::s, as crianças passam o dia 1nte1ro no encontro. então, e dado 
café da manhã, almoço e café da tarde. Esses encontros são momentos de lazer e de ensinamentos 
p:irn ns cnanças, pots o futuro do pais e de nossa cidade está nas mãos das nossas cnanças O Ver 
Chnsunn teceu outros comentários sobre o assunto e encerrou as suas pala' ras Inscrito para tàlar, o 
Ver. Claud1nc1 cumprimentou os presentes, em especial, os ex-Vereadores t-1otta e Claudiact do 
Jornal e a sua amiga Prof". Zelia, os intemautas e os ou"intes da Rádio Natureza fi\t e fez o 
seguinte pronunciamento: ··Desde o inicio, logo que o projeto chegou u esta Casa de Lets. mesmo 
eu sendo leigo no assunto, ou seja, desconhecendo a legislação qu..: regia a cla..,sc d,b Professores 
Mun1c1pa1s, após ler a refenda propostlum, fui indagar sobre as altemçilés pr,1postas relo Exe<:ull\O 
e tomei conhecimento de que as mesmas não eram favoni\ ei~. inun1 rre.1111.hcar e bastante ~s 
Professores. E, cm seguida. com n 111a111 festaçào dos Professori:s ~ .. • pos1c1onando conrmnos ru; 

çõcs apresentadas, mostrou que o reli:rido prOJt!tO de lei ..:n1 .questão nih1 cr.1 t>.:111 \lnd~, não 
beneficiar e sim prejudicar os l'rofi:ssores da Rede dc Fns1no 1\ 111n1c1p:il de .nossa cidade 

as situações poderiam ser rcsolv1d.1s 111ais làe1lrnentc, n!h1 prcc1sil\un1 1.·hcgar u ~ttuaçã~ que 
~ 0 f;xecutivo uvessc 1111id•l i.:om bon1 ~enso rena 1.'llll\11'."ndo a Secretana de 

U.. OU SCJ3, SC • " 1 • ºã 
0 J untamcnh: com os Prolcssorcs da Rede de rns1no t-1u111c1pa • k•llo uma reunt o e 

do tes de fill7.:er 0 relendo pro•et11 ª's1n1 ten:un chegado n um acordo com o assunto an , ' ~ 1 da d 
· - 1 ·lks scni 1111tcs l·nnsultar os 1ntcressados fica d11tc1 u1n matS quan o 

Agora, lazer as a tera~1 - 1 - d . li 'd - 1.r n tr iLein qualt1ucr bcncl1c111 p:in1 u e asse os re en os 
lnições são_ preJU ic~nisÍi .'

1
' 

0 
u, 'uconh:ceu os Profe::ssores não f11ran1 consultados e, como 

·os. Infelizmente n• 1
1
'. 

1
!c.l
1 0 

li e ·to c.l • 1 .. 1 lª: e~trou morto ou 5CJ8, '<li ser n!Jeitado não tem 
· t ' o rc en o proJ1.: 1.: v ' 

ante~onnen e, p f• ·s Jra sobr~ 11 não aprovação da rel\:nda propositura e de1xci 
. Fui indagado por unia ro cs. e co-nipanheiros de Plenario e eles ja1nais aprovariam um 

1 heci a bem os n1cus · ~ · a e a que, con . . · 1. . • dos Professores 011 quem quer que 1ossc. E bem dc;:la 
lei que fosse pn:Jud1car a e asse . 
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mesmo isso, da Prefeita. tomar esse 11 d 
Para ser aprovado em reltlme de u·r· , po e atrt~de, tentar impor, goela obaixo. um pro1eto de ler 

. e· g~ncra subcstrm d v 
projeto achando que os Vereadores não và d ~". 0 os ereadores que •1qu1 estão Ela manda o 
cn1 regime de Urgência Especial , 0 ar_ª mtnrma, que o pro;cto vur cnlrar. vai ser colocado 
aprender sempre, não sou 

0 
sab~ ~~~ser aprO\ado sem os devidos estudos l:u estou aqui tenlandu 

melhor maneira ssivel , ,º·. não sou PHD em nada. procuro fazer o meu serviço da 
elogios e estou :Uito rei nunca ri::cebr qualquer llpo de reclamação, pelo contrário, só recebi 

d E rz em estar ho.1e con10 Vereadores desta Casa de Leis no meu quarto 
man ato : a prova que o trabalho ó v ad f1 ' que n s ere ores azemos aqu1 nesta Casa e com competência 
e lrsura for que eu consegui ser eleito novamente, sendo este o meu quano mandato e ser o segundo 
Vereador mais votado. ~ó que os meus votos tem o mesmo peso dos votos do Ver. Junhô. que e o 
Vereador com me~or numero de votos nesta Casa, mas depois de elcrtos, os nossos votos têm o 
mesmo peso e ~r '.sso ?r~rsamos ter respeito um com o outro, ninguém aqw é melhor que o outro. 
9uanto a Audienc1a Pública, eu vou ser bem claro com os Professores, eu estranhei porque fui 
indagado por uma Professora se eu rna panicipar da Audiência Púbhca, no mesmo dia em que 
estive nesta Casa de Leis e dia da suposta realização da Audtêncra Púbhca. Na mesma hora Jrgue1 
para o Presidente desta Casa de Leis e cobrei dele sobre o assunto, pois estive na Câmara e nà; fui 
cornun1cado sobre tal Audiência. Então, passo por desinformado, desinteressado perante um 
Professor, pois não fui comunicado de um assunto sério e de total importância tanto dos Professores 
como desta Casa de Leis e de toda a comunidade. Tarnbé1n questrone1 o Presidente desta Casa de 
Leis, pots não achei certa a forma como esta sendo feito os preparativos para a reahzação de tal 
Audiência. É um assunto de grande relevância e precisa contar com a pan1c1pação oào somente dos 
Professores como da população de modo geral, Diretores de Escola, pais de alunos, Secretáno da 
área. Vereadores. APEOE::SP. entidades de classe e outra coisa, a data não pode ser marcada visando 
o interesse deste ou daquele, tem que ser marcada visando o interesse de todos. Quero deixar bem 
claro que a Câmara pode e é dever do Legislativo fazer realizar tal Audiência Pública. porem. não 
pos~o deixar de falar que compete somente ao Prefeito, ao Chefe do Poder Executivo acatar ou não 
as decisões tomadas e acertadas na Aud1ênc1a Pública, e se ele não quiser acatar ele ignora e manda 
o projeto de lei que bem entender, sendo assim, cabe aos Vereadores aceitar ou não a propositura 
encan1inhada pelo Executivo Municipal. Como existe o Vicio de Lnic1ativa. a Cân1ara não pode 
apresentar projeto de lei nesse sentido, a prerrogativa é excl~siva do Prefeito Mun1c1pal. então: t! o 
que está acontecendo aqui hoje, e na pauta da Ordem do Dia vamos dec1d1r se acatamos ?u nao o 
118Jelo de lei en,1ado pela Prefeita, esse é o papel do Vercad?r F. 111a1s uma vez eu d1~0. l!Ssc 

0 de lei do Executivo já nasceu morto, não vai passar Entao. prec1s~1n~s ter muito c~~ado. a 
1a Pública .! importante, com certc1.a, mas fazer uma Aud1ênc1a Pubhca com a parucrpação 

da população aqui nesta Casa e depois fazer ~ ata com todos os _•ntcrc~ses da classe e os 
. comprometendo em aprovar, tudo é muito bonito, mas precisa det\ar claro que se a 

:;0s~uiser fazer 0 projeto de acordo com as decis~s tornadas na ~ud1êacia Pública é 

dei ta d po""nto a Cfimam rejeitar tal propositura Quero de1'8r bem claro esse a res n o, •... . · · 1 · d 
ta de não sermos cobrados de uma prcrrogat1va que e exc us1va o Poder para mais r b . d p r d. 

l r a oportunidade para para cn1zar to os os ro1essores que 1reto e 
Quero aprovei a 1 r . b 1 · . ~ od d b' · ·b · para 0 exilo da Cantata de Nata, 101 e 1ss11na, estao l os e para ens. 

nte contn ui ~mfi 1 da Can1Jlla de Natal que transpareceu que foi a Rainha da lnglatcn 11 
cantar 0 verso 1 na . . 

, ·a "Fstc ano quero paz no meu coração, que1n qurscr vir comigo que 1ne 
u cant~r, ou seJ. ' • ln achar que todo mundo, que a população etn geral, tc1n que 

Quem e a Pr.cfena para_e itrário? A Prefeita cansa de falar nas rúd1os que não ten1 
ela? Sera que não e o cor . 
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1 th.iluvu, que nilu cnlrosamcnlo cntn; Exccullvo e Lcg1slat1vo ()uando foi que a 
l'I\ t. 11 1 1 

•'H• •
1 c~lu < a ·' ou nos cha1nou para uma conversa cm seu (jab111ctc? A un1ca VI:/ que 

''''"'" 1 hun1,nln~ 11.1ru 11111t1 cunvers<1 qucrn churnou 101 o V1ce-Pn:fc1to Xcro~o. que gentilmente nos 
ft'I rh,·11 ' l,ihiu do scu plano <k: lrahalho porem, rnfehzmcntc. a Prefeita logo desmontou ele 
1kl\11ttd11 dr1111 quc quc111 .cm u J>rclilrta era ola e não era tudo que ele d1s~c que de ta fa.tcr, po11i 
qtt<'lll 1n.111da~i1 era clu Se cu estiver me1111ndo ou inventando, lodos os Vereadores aqui com 
r'' ,.,. ''' d<1 Vcr Ru1111nho poc.lt:m mc corrigir mas o que cu disse é a pura verdade. l.m aparte o 
\ ('f S.11111111;1 disse quc o Ver Claud1nc1 sc esqueceu de dizer o seguinte "()ucm qwser ser meu 
u1111g1 1 q111.: 1ne de â miio" Continuando o seu discurso, o Ver. Claudinc1 agradeceu o aparte do \ er 
s.1111.111.1 e disse que era bem daquele jeito mesmo. O Ver Claudinei teceu outros comentãnos sobre 
o us~unto e comentou a resposta dada pelo Executivo com relação ao seu requenmento perguntando 
!'O"n: o curso de arte na grade cumcular das escolas murucipais, dizendo que 1na estudar melhor a 
n:~r<'sta dada, pois pelo que leu tal resposta não convenceu". Em aparte, o Ver Prof Doru teceu 
pequeno comentário sobre o assunto e disse que 1na estudar melhor tambem aquela resposta. Jª que 
fazia parte da Comissão de Educação, Cultura. Saúde e Meio Ambiente. Continuando o seu 
discurso, o Ver. Claudinei disse: "Ver. Rodngo, quero falar uma coisa para Vossa Excelência como 
uma pessoa que tem certa experiência na política e de uma pessoa que Já vivei aqui nesta Casa 
s11uaçõcs diversas entre os pares. Depois de tudo que cu ouvi hOJC aqui nesta Casa e que venho 
ouVlndo depois da publicação de Vossa Excelência na rede social, quero dizer que não sou Doutor, 
tt:nho apenas uma diploma de Técnico em Química, mas aprendi muito com a política. com a \1da 

no dia a dia. Vossa Excelência deve-se lembrar com certeza, em 201 O, Vossa Excelência ocupou 
uma cadeira na Academia de Letras do Vale do Paraíba e naquela época eu apresentei nesta Casa 
uma tv1oção de Aplausos para Vos5a 1 xcclência. a qual foi subscnta pelos Vereadores S1dne1 de 
Barros Magalhães, José Roberto Pert:1ra e Lucio Alves Peixoto. Nós aprest:ntamos tal Moção em 
reconhecimento por ser Vossa Excelência um cidadão p1quetense que estava representando nossa 
cidade;: ao fazer parte daquela renomada Academia de Letras do Vale Paraíba e eu tive o prazer de 
estar la e aplaudrr Vossa Excelência Quero então boje deixar um conselho para Vossa Excelênc1a.. 
ou seja, nós políticos precisamos to1nar muito cuidado com o que nós escrevemos nas redes sociais, 
pois 1nesmo Vossa Excelência sendo u1n otlmo escritor c u1n excelente interpretador de te,.,"to, não 
do todas as pessoas que tem essas excelentes qualidades que Vossa Excelência tem . O Deputado 
Tiririca é dn PR, do 1neu partido, porém, que1n me garante que ele não vai se candidatar 
.-mente'! Ninguém Ele pode sair candidato novamente, vamos aguardar, pois não estâ na.la 
t1rwicln a111du Vossa Excelência escreveu assim ·'Que bom seria se todas as Càmaras t..lunic1pa1s 

compostas por homens honestos que não fossem hipócritas e ambiciosos, por mais pohuco' 
<Juando cu li a colocação de Vossa Excelência, cu intt.:rpretci de outra maneira, eu 

1 que todas as Câ1naras da região existem pessoas que não honestas que são hipocntas e 
<Juando Vossa l·xcclênc1a i;enemhza, da a 1mpressiio, emb<lru essa carapuça não n1e 

ue sei da minha índole, da rninha competência como Vereador do Leg1slati\o P1qucten~e. 
onáno do Estado na arca de Segur.1nça Pública. como p;i1, esposo e cidadão. craz un1a 

desagrada todos os Vcrcadores desta Casa de Leis. Se algu~n1 não tàlou aqui ou para 3 

lência, nias todos OCJlll est<lo chateados porque ~<;e senura1n dcs<1gradados .• 1 ul,cz 
hor não falar aqui nesta Tribuna sobre o quanto estao chateados, n1us todos me lalanun 

ofendidos. Sign1 licado de l11pócnta: Que ou aquele que ~en1onstra un1a ClHsa, 

~ outra tJUC dissunula sua verdadeira personahdndl! e ulcla, quase sc1nprc IX'r 
ou pensa • d . l 1 d 

r m~dcl d" as~u1nir sua verda eira nature7.a, qua 1c. a cs ou scnt1mcnto 
ITOS OU po C ~ • · · 
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que n!io J1<issu1 fing1d,1 làlso s1rn11l1 ' 1 
' • • IUtl SS(I e ~Cf hlf1'W• "' • • • 1 ..1-..1 nenhum \'crcadur <k·~ta ç 8 , 11 1. 1 ,--~ri ... e cu n.io VCJI• essas qua 1uau c:m 

"'J e 11111\Crsat e qu.ilqucr ·,,
111

1<1
11 ~1.111."' J'll'<'~ 11~~\·llo, nnhrc Vcr~dnr , vai mais longe rede social 

interpretado Ja mesma fiimi • e'' "'"'.1 d7 l mn;iru 1111 ro.:g1ílo pode ler J 1d11 o refendo rcicto e 
,.,_ 

1 
, , ª que nos llllcrprclamos D.1 maneira como Vossa Lxcclêncm escreveu 

.,.. a cntcn, c1 qul.' \ '"'ª l•\n•l'u ·i· • • · e 1 ,1 "·•li c 11ss1111, ma~ quc mullos silo 11ss1m e que nqu1 nesta Casa 
t-m JX''s1' 3 •1~'1111 tamh.!111 "'" .1crcd11u que nilu 101 11 1nrcnt;ào de Vos.~a foccclêm:1a mas d:l 
maneira ,·omu foi cscrni• o lc\lo. n1111n foi l~lla a refenda colocnção dá mnrgem ·paro ser 
mtcrpr.:-t.1Jtt de'~ m·1nc.:1n l·n1à 1· • 1 ~ . ... ' ' · o, 1rn aqui o 1111n 111 pequena a1uda rara rcllexi\o, pnnc1palmentc, 
P''rqu~ l'!'tnm11~ finaltzando 11 ano, c'tam1i- cm c:.p1ru11 Natalmo e uma boa oponumdadc paro 
retlc,ao. n:lktrr melhor ~11bre tlS noss;i- atlludcs, sobre aquilo que vamos falar ou publicar nas redes 
,oc1:11s, precisamos '~n l 1car se nt1o \ 111 <lar m(1rgcm para varras interpretações, pois o que nobre 
\ ercador ~~Crc\c ou tala não podc gemr duvidas, não pode ter interpretações diferentes da mtcnção 
do autor, 1''º e importante. Como Vossa Fxcelência bem disse que era um bom interpretador, com 
certez.1, ~qu1 paro f'rcntc o nobre Vereador vru saber interpretar os seus textos para não gerar 
.::onsrrang1mentos na11ueles que 'ào ler Então, para evitar essa situação que foi criada aqui nesta 
Casa e não sei se Vossa Excelência percebeu, embora. eu não sei o que aconteceu com Vossa 
Excelência, pois quando \'em a esta Casa so fica enclausurado em seu Gabinete e não tem contato 
com outro Vereador, não foi só aqui no Plenário que está essa siluação de desagrado. fn fora 
também As discussões aqui dentro deste Plenáno são discussões polit1cas. la fora e diferente 
podemos não concordar aqm dentro. mas lá fora é outro assunto, não podemos levar para fora deste 
Plenano o posicionamento político de cada um aqui dentro. Então, escuta aqui um Vereador que 
não e mtehi,1<:nte, não é PHD cm nada, não tem Mestrado, Doutorado em nada. apenas um 
centficado de Técnico em Química, preste mais atenção, mude o seu conccao com relação as sua' 
publicações na rede social, talvez tenha algumas pi.:ssoas que concordem com Vossa E:'lcelêncm. 
que acham bomto, mas lambem pode ter pessoa que interprete diferente e pode cau."31" essa situação 
de desagrado como aconteceu. Vossa Excelência é nova, estudada conhecedor das leis, rem 
conhectrnento do que fu. então, aproveite tudo isso dentro da politica para somar e trazer pc-.soo< 
para o seu lado Vossa Excelência tem interesse de ser Presidente desta Ca..--a, P~fe110 d.: nossa 
cidade então ter um bom relac1onamento com os seus companheiros d.: Pl<!llano e . ' 
unportantiss1mo, o Vereador tem que somar, trazer as pessoas do seu lado. rer um bom 
n:lac1onamento, um bom diálogo. precisa trabalhar em conjunto Ver Rodrigo analise as mmhns 
palawas, preste bem atenção no que cu disse, pois estou aqm para ~ornar e não para d1\ld1r F.m 
seguida, 0 Ver Rodrigo pediu pem1issão ao Presidente para fazer algumas cons1dera\'ÕCS.Jn que seu 
nome havia sido mencionado por vários Vereadores naquela nmtc. O Ver Rod11gl1, pnmemuncntc, 
parabeniiou 0 Ver. Claudine1 e disse que o mesmo foi li:lrz cm seu discurs11 01,se QU<' foi pego de 
surpn.:sa naquela noite rxirque 0 ,cu nome lícou em é\ id~1~cia, prnticamcntl' cm raur;i naqucta 
sessão Disse que não teve conhccimenlO do assunto ant.:rronncnte. ate porqui: os \ ercadores 
deixaram para tratar do :i~su rllo nn T11bum1 naquelu nmtc e nenhum Vemidl1r lhl' rwcu~ou para 
falar do mal cswr que 0 texto propnam1;;nk ha\la causmlo 1111 questão do ul111110 p;1ragmlo D1ss.: 

de 11u. ~le scm1 do.:nlrn duquda l'as;i de Lei' uma pes,oa arrogante, que passa\a uma imagem ., e ~ . 
or ulho~ e de ·ndendo da situação 0 mu111crp111 r<•dcrr.1 rensar llUC de rodo o conbec1111en10 que 

g pc 
1 

csrudo 1 inahi11ntlu suas pala\ ros, o Ver Rodrigo disse que 
tinha ele usava daqui o como ~ . 

·• , •
1 

ão ue vinha de berço, que\ 111ha de i:as:t, que th pais ensrnavam, graça~ 
Prtnc1pws, \afore~, educ. ç 'I .1 C""" de Leis lhe cumpnm.:ntou ele Jamais de 

De nh do um Vcrcador naqm: a ""'' · · 1 us ck li a ~ quan d . der a mão Disse também que nãu esta'ª fechado ao J1a\ogo, 
cumprrmcnlar e ate mesmo e esten 
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f·l nº 31c, 
mullo pelo contnino .1 n11fi.trc 

• • 1·~ a cra a arte do d ·1 
llUlra l'li!Ssoa O Vc1 Rodn1111 11.1ral . ra ogo. era 11 ortc <fo exercitar o convcnc1mcnto da 

" ' 1cn11ou novumcnt y. ''I 4uc durante o pmnuncimncnto do y. l'. f 1) . e 0 . cr -. audmc1 pelas suas palavras. sendo 
interpretação, por aquele mal estar ~~e 1;~

1vi· 0~ 1 Ja havm antecipado as suas desculpas por aquela 
discurso do Ver. Claudrncr que fie • • ª sr 0 ca~o entre os nobres F.drs e reafirmava pós-

. asse rcgrstrado também as su~s e d - d d 1 aquele Vereador que 'C sentiu ofi· d'd • d "' onsr eraçoes e escu pas para 
cn 1 0 e magoa o com o texto que escreveu 

lnscnto para falar o Ver H 1 
Radro Naturc7.a i'.-M li e o1z10 cumprimentou os presentes, os intemautas e os ouvintes da 

._ e cz o seguinte pronunciamento: ··Quero 1nic1ar as minhas palavras 
paraberuzan?o todas as Professoras. e Profossores presentes nesta Câmara boje, pelo bnlhantc 
trabalho que _fa7cm em favor das crianças do nosso município Ser murto bem o trabalho que as 
professoras tem co_m as nossas crianças, pois em casa com uma ou duas crianças Já e d1fic1I, já 
pensou cerc~ de tnnta, quarenta cnanças dentro de uma sala de aula? É um trabalho árduo, que 
requer_ pac1enc1a. dedicação e muitaS ve1es o Professor não é valorizado, percebem um saláno 
1msono. Quero cumprimentar e parabemar também as Professoras Érica e Márcia que usaram da 
palavra na Tnbuna Popular esta noite em defesa dos Professores do nosso munic1p10 O Ver 
HeloiZJo comentou também que foi no velono de uma família do bairro Santa Isabel lá no Velono 
Municipal e fiquei multo triste em ver a situação enfrentada pelos làm1liarcs e pessoas que esta\'am 
ali e a situação precária daquele prédio público. Já fiz várias Emendas Parlamentares pedindo 
recursos financeiros para reforma do nosso Velório Municipal. inclusíYe, quarta-feira passada cu 
estive em São Paulo e entreguei em mãos outro pedido nesse sentido. No dJa em que ft11 ao \clono 
estava chovendo. unha muita gente, as pessoas não cabiam dentro do Velório. muitas ficarwn na 
chuva. uma situação lamentável e triste ao mesmo tempo. D.:ntro do Velóno estava um calor 
horrível, infelízment.:, não tinha venll lador para refrescar o ambiente e não tinha tambem um 
bebedouro de água, isso porque a Prefeita não atendeu o meu pedido feito na Legislarura passada. e 
lamentável. São coisas simples e baratas que poderiam ter sido providenciadas pela nossa 
Prefeitura Pedi também a colocação de bancos e um cobertura na parte de fora para melhor 
acomodar as pessoas no Velório Mu111c1pal e nem isso a Prefeita atendeu. Desde 2013, quando 
assumi pela pnmcira vez como Vereador desta Casa de Leis. venho cobrando dos meu Deputados 
recursos financeiros para a reforma do nosso Velório Municipal _Ma.~ a meu \er o E.'Xecuu'o 
podena ter atendido os meus pedidos, ter colocado ventiladores, feito a cobenura e colocado os 
bancos Já no Velório Muruc1pal. pois as pessoas que ali estão ja cstllo sofrendo com a perda de um 
ente querido e ainda tem que passar calor. tem que ficar na chu,11, não tem ond.: beber umn água 
potavcl, é uma situação bastante complicada e 1~so tudo não I! ~1fic1I de fazer e custa b~rato para a 
Prefoitura. Acho umda que a limpeza do Velório deveria_ ser lc1ta pcl_a Prefeitura. _fXllS ontem no 

V 1, - · h 0 local os banheiros estavam su1os e qm:m limpou foi a filha da mulher e orio assim que a nu , · . · . D• 
1 - bastante constrangedora. Minha luta continua graças a cus, o povo 

que morreu, uma s1 uaçao · • h · 
1 li fiz no pruneiro mandato e me reelegeram ~ OJe. sou muito mais 

reconheceu o ira la m que eu · · p 1 G b d · 'dade Na uarta-ICim quando estl\e cm !'\l\o au o. esn\e no a mete o 
conhecido em nossa CI d · 

1 
q, m·t Ei~enda Parlamcntnr 110 valor de quarenta mil reais para 

Deputado Campos Macha 1~ e ev~'. ~0' Santa Isabel e outros pedidos de mteresse da nossa 
construção da e:-.cadana ~ no ~1 

G '.raldo Alc'-min esteve cm nosso rnumcipio, cmrcgue1 um 
mumcipalicladc. Quando 0 ovema ;r 1 ~lentar solicitada ao Deputado Campos Machado para 
pedido refi:rentc a uma, En:ienda arª ·itrás estive no Gabim:h! da nossa Prefeita e ela deu a 
aquisição de uma ambulancia e te~pos0' nllo gosto de mentiras, como sou urna pessoa humilde e 
entender que tal pedido partiu dela om 
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honesta, não gostei do que eh 1: .. , 

1 • -·· porque m.:nt1ra tem ..... e d ano. 1gu.:1 para o A\scs~m Arnaldo 1 ·1ria d. . ,~ma cun.u orno Já estamos no final o 
200 000,00 para o nosso munict llU e se ,'un c .S~ e sohc11c1 dele uma l·menda no \alor de RS 
bcnetic1ado com a4uda , crh·i 1

1 · g ddo 0 refendo Asses.~or. la pelo mês de abril Piquete sena 
' u1 com 1 ado também pela S ·nh A d · · · d 1\1111oço de Natal que sena rcahiado nu Cas· 01 d 

0 
· e orn n reia para part1c1par o 

muito 1!rat1ficantc, pois contei n . 1 ª ana l! l!us e dar u tcstcmunho da minha v1da. Foi 
d d mm ia vida. pois dcsdc cedo dcsdc muito pequeno na luta 

RIU an. 0
1
?
1
hmcu pai, no adolcscenciu nuo leu diferente. depois cnin:1 no mundo do alcool casado. 

Cllm trcs 1 os e agradeci de modo csn.• 1 · · · ' 
. . • . ·,.-CIO o apoio que recch1 da minha esposa Foi um momento 

muuo especial e gratificante, pois tive a oportunidade de contar a minha vida para aquelas pessoas 
que estava~ se recuperando d:is drogas e das bebidas Quero aproveitar a oportumdadc e pedir de 
modo especial que a nossa Prefeita tire: um tempinho e vá até aquela casa de recuperação para \Cr a 
ç1tuação em que se encontra a estrada que dá acesso a Casa Olaria de Deus. esta péssima aquela 
e~trada. quando chove mais forte um pouco não tem como chegar lá, então, peço a Prefeita que se 
~en.~1b1hzc com a Situação daquelas pessoas e mande acenar o leito carroçavcl daquela estrada, e o 
m1mmo que ela deve fazer Foi mu110 dificil essa minha fase no álcool, eu tinha vergonha dos meus 
lilhos, mas não conseguia deixar de beber. é um vicio que se não tiver apoio Je\a a morte Vou fular 
uma coisa para vocês, não Julgue aquela pessoa que está ali na esquina ou na praça embnagado, o 
'icio do álcool é mais forte que a pessoa, eu também não queria beber, mas o meu organismo p.:dia 
a bebida e eu tinha que beber para sobreviver, infelizmente. Hoje agradt:ço a Dt:us por me tirar do 
\ 1c10 da bebida e do cigarro. foram dczessete anos bebendo e doze anos fumando. Quero comentar 
aqui hoje que um munícipe me procurou e reclamou que foi até o hospital para medir pressão de um 
famthar, pois essa pessoa não estava se sentindo bem e chegando la o Dr. Juho demorou mwto para 
atender Não é a primeira ve.i: que reclamam desse medico, o que custa o médico atender o paciente 
que na maioria das vezes não está ~e ~entindo bem. é dever dele, o mlnimo que ele tem que fazer e 
atender bem e o mais rápido possível. porque ninguém está ah passeando ou bnncando de dOênte 
Sou uma pessoa humilde, honesta que não gosta de mentira e nem de coisas erradas e tenho certeza 
que fui eleito novamente porque a população reconheceu que cu fiz um excelente trabalho na 
lcg1slatura antenor, então, vou continuar o meu trabalho da mesma maneiro ate :?O:?O, poi:; estou 
aqui para defender os interesses da nossa população. Nesses :inos todus como Vereador nesta Casa 
de Leis consegui algumas mclhonas para o meu bairro. venho lutando tambem para 1:n111r atender 
as rctvindicaçõcs dos moradores dos demais bairros de nossa cidade porque ho1e sou ':'1?1s 
conlu:cido em toda a cidade e recebo várias cobranças. O Ver l lcloi:t10 tl'l'cu outros comentanos 
sohrc 0 assunto e disse que nqucla sessão era a ultima daquele aiw l' cspé'ra\a que o Chefe d_o 
J~ecult\O Muntrtpal rcflcllssc melhor sobre as suas a111udcs e ml pro"\llllll ano olhasse com mais 
carinho as reivindicações os Vereadores do L.:g1slali\O P14uctcn.'c hn11h1.ando o seu discurso, o 
Ver Hclotl'IO desejou 11 todos um l·chz Natal e um Ano NoHl ch.:10 de paz. ~ude, sucesso e 

1 "" E · .1. (l Sr Presidente J1..,se que ma apw,e1tar o ulttma sessao do ano paro rea uaç<l<!s. m segu1ua, · · · . ~ 1 ã 1 
· d .1 clh<> flat·ishow algumas lotos da suua,·uo oment \C em que se mostrar atra\es o ap. r • . . 

a1 éd piiblicos do nosso muntc1p10 tendo deixado patente que o seu papel de 
e
6
ncontravam guns pr_, 

10~ nipri·'o 0 Sr j,~csidcnte d..:1~ou tnrnhém um rccadinho para a Prefeita 
scaltzador estava senuo cu u • · • · . 

. 11 • ·e •uir os 1:o1tados dos lunc1onanos mu111c1pa1s porque quem o 
Municipal parn ela n. 

0 ~~~ g, •ntc da alta confiança ddn Disse ainda que poderiam ler certc1a 
acompanhou foi ~s aspones . ~ ~d·g~, 

0 
Ministéno Público para as dc\ idas providências no próximo 

que lats fotos senam en~ani i ~ 1.1 '.~s '1 
maneirn como a Prefeita estava tratando a nossa cidade. tendo 

lllo porque era inadm1ssivel, tn.JUS 
8 a t · ta na rádio e h!\C :i cara de pau de dizer que os 

dito amda que a Prefeita deu uma en rc\IS 
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:~.~"' ~E' 811 :~ u E TE f1 ':'!'"% ~ 
Vereadores não pn.:stavarn que 0 V d • s crea orcs eram .,,. . • d 
e~la\"am amarrando 0 and·imento · 1·vr~cgu1 ores e que crnm os Vereadores que 

r • • o crcsc1mcnto do mun · () Pre1cllo porque ele sun iria pegar a p li rcrpio rssc amda ter pena do prox1mo 
re e11ura com uma h ·ra . ldi r suspensa por qumLe minutos. Decorrido 0 ter 

1 
e nça ma ta A seguir, a sessão 101 

pediu a Ver" Malu, 1• Sccrclàna uc fizc n~o regrmemal, o Sr Presidente rcabnu a sessão e 
a saber 1) Parecer nº 38 17, daticio de 1s~el ~.leitura d?s d~~mentos constantes da Ordem do Dia, 
03 17, da Comissão de 1 duca - C I - 17: da Comrssao de Jusnça e Redação e Parecer nº 

. · çao, u lura. Saude e Mero Ambrent • amb d ~ · · · reccb11ncnto do Projeto de Lei e m 1 0 ~ e, os es1a\ora\e1s ao 
unici ai de Pr . _ 0 P ementar n 0.>/17, datado de 27112/17, de autoria da Prefeita 

M r . . qucte. que drspoe sobre alteraçÕ<!s da l .CI Complementar nº 193 de 04 06 200~ e dá 
outras prov1denc1as Como não ho . d ' -' . · . u~esse quem ese1asse falar sobre a refenda proposnura, a 
mesma fot colocada em unrca votaçao e aprovada pelo Plenário por unan1m1dade. 2) Parecer nº 
3?117, datado de 18112117. da_ Comissão de Justiça e Redação e Parecer n• 13 17. da Comissão de 
Finanças. Orçamento e Ftscaltzação. ambos favoráveis pela apro\ação do Projeto de 1 e1 Ordmânn 
nº 0811_7, datado de 05/12/ l 7, de autoria da Prefeua Mumcipal de Piquete. que autOrt7.a o Poder 
Exe~ut1vo a limiar Termo de fomento com a APAF de Lorena Como não hoU\essc quem 
desc1asse falar sobre a refenda propositura. a mesma foi colocada cm única votação e apro,ada pelo 
Plenano por unam midade. 3) Requerimento nº 14 ltl 7. datado de 13 12, 17, do Ver. Prof Doni, para 
que SCJB oficiado a Prefeita Mumc1pal de Piquete, pcdmdo-lhe a genllle7.a de informar a est..: 
Vereador, se existe estudo Junto ao setor competente deste Execul!,·o quanto a possível recolocação 
da placa de 1dcnlllicação da estrada \1c1nal Jose Rodngues Ferreira (PQT 10) Como não houvesse 
quem desejasse falar sobre a refenda proposllura. a mesma foi colocada em única votação e 
aprovada pelo Plenário por unanimidade. 4) Requerimento nº 142/17, datado de 15112117, do Ver. 
Helo17.io. para que se1a oficiado a Prefeita Municipal de Piquete. pedmdo-lhe a gentileza de 
informar a este Vereador, sobre a solução buscada pelo município para o atendimento das fam1ltns 
que foram vitimadas pelo deslizamento do barrunco l~al11ado atms da Igreja das Almas, em m1ilo 
do rompimento da tubulação de água da Empresa Aguas de Piquete. Como não houvesse quem 
desejasse falar sobre a refenda propositura. a mesma foi colocada em única 'otaçào e aprovada pelo 
Plenário por unanimidade. 5) Requenmemo nº 141'17. datado de 15, 12d7. do Ver. lldo1z10, para 
que seja oficiado a Prefeita Mu111c1pal de Piquete, pedindo-lhe a genlllcza de infonnar a c~tc 
Vereador, sobre o valor mensalmente repassado pela Administração Municipal à l·mpresa de 
Ômbus ABC referente ao transporte coletivo de passageiros dentro do mumc1p10 de Piquete, nos 
meses de janeiro a dezembro de 2017. bem como se.1am encammhad:is os documentos que 
compni'a;, este repasse. Como não houvesse quem des~ja~s~ falar sob~ a n:fcndn propos1_1uni. n 
mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plcnano por unan1m1dade. 6) Requerimento 
nº 144 17 datado de 15112117. do Ver Hclo1z10. para que sc1a oficiado a Prefc11a Mumc1pal de 
Piquete, ~dmdo-lhe a gentileza de rnformnr a este V~reador, sobre n solução huscadn pelo 
mumclpio para 0 atendimento das famihas que foram vitimadas pelo deshTamento do barrn111:0 
locahz.ado atraS da h..'feja <las Almas, em ran1o do rompimento da tubulaçllo de agua da Empresa 
A de Pi ucte. C~ml' não houvesse quem desejasse folar sobre a ~f~nda propo~llura, a mesma 

guas q · 1 ção e aprovada pelo Plenimo por unammidnde 7l ReqU1:rtmento nº 
colocada em umca ' 0 ª 1 •· ·Ro d d d l S/l 2117 do Ver Heloi1Jo, para que seja oficiado a El. K 1 , pc m o-lhe o 

j 17, datado e '. V, eador 0 que cstâ tmpt:Jmdo que n empresa linahzc o seí\ iço de 
lei.a de informar a este er • · · .1 p 1 

•
miJlll(;ã cho final da Estrada Vicinal que liga o mumc1p10 ue iquc~c. \ 1,1 i:mm 

o publica no trc de Mannelópohs Como nao hou\esse quem dcse,1asse luh1r sobre a 
Marins, ao mumcipio r. locada em umca votação e aprovada pelo Plenário por 

propositura, a mesma 1oi co 
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unamm1dade. 8) Rcqucrime t 0 

oficiado a Prefeita Mun1c1n.~ ~ .np 
146 17

· datado de 15 12117, do Ver Hclo1z10 """'que se•a 
te .d. . •"" e 1que1e pcd1ndo lh 1 • .~- ' 

e:1.is m provi enc1as junto a e ' - . e ª gcnn ez.a de infonnar a este Vereador se 
finah1.açào da colocação de 11U:P~ de Eletncidade que atende o mumcip10 objenvand~ a 

. d p inaçao publica no trech fi l da 
mumc1p10 e 1quete, via bairro dos Marins 

3 
.. o ma Estrada V1cinal que liga o 

quem desc1ao;sc falar sobre a reli ·da • 0 mumcipio de Mannelópohs Como não hou\esse 
aprO\ ada pelo Plenáno por unani;~d:r~posnur:- ª. mesma foi colocada em umca votação e 
Doni, para que seja oficiado a Lí a F ; / ~oçao n 102117, datada de 13 12 17, do Ver Prof 
Legislall\O, pela brilhante e glono! íd:i s~ ~uete, apresentando-lhe Moção de Aplausos deste 
edição do campeonato de fü ª ~ dar uma hga em P1q~cte e por reah7.ar a pnme1ra 

tsal. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a refenda 
~~:~1~:;1·1~;'~;~~~olocada e~ única votação e aprovada pelo Plenãrio por unanimidade 10) 

de 15, 1- 17 do Ver Rodrigo para que se1a oficiado a Secretana 
Municipal de Educação e Cultura e extensivo a todas' as Escolas Muruc1pais de Piquete. 
apresentando-lhe Moção de Aplausos deste Legislativo, pela belíssima e emocionante realização da 
Can~da de Natal ocomda no dia 1-1'12 17, na Praça Duque de Caxias Como não hou,esse quem 
deSeJ.asse falar sobre. a refenda propositura, a mesma foi colocada em única votação e apro\ada pelo 
Ple~10 por unarum1dade. 11) Moção aº 104. 17, datada de 13, 12117, do Ver Rodrigo, para que seja 
oficiado ao Senhor Luciano Vierra. P1quetense e Prof De Judõ. apresentando-lhe Moção de 
Aplausos deste Legislativo, por se destacar no Sul de Minas, na refenda modalidade. com a 
Academia fundada na cidade de Delfim Moreira. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a 
referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plcnãrio por 
unanimidade. 12) Moção nº 105/17, datada de 13/12/17, do Ver. Rodngo, para que seja oficiado a 
Sra. André1a Camargo, apresentando-lhe Moção de Aplausos deste Legislatl\O, pela iniciati\a em 
promover o almoço de Natal na casa de Rettro Espiritual Olaria de Deus. proporcionando aos seus 
internos um momento de confraternização e alcgna. Como não houvesse quem desejasse falar sobre 
a referida propositura, a mesma foi colocada cm única votação e aprovada pelo Plenário por 
unanimidade. 13) Moção aº 106/17, datada de 13/12117, do Ver. Rodngo. para que seja oficiado a 
Associação de Judô de Piquete, apresentando-lhe Moção de Aplausos deste LegislatÍ\O, por se 
destacar no Sul de Minas, na refenda modalidade, com a Academia fundada na cidade de Delfim 
Moreira. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida proposnura. a mesma foi 
colocada em única votação e aprovada pelo Pleaán~ por unamm1da~c. 1.J) .Moção nº 107 17. data~a 
dt: 15112/ 17 da Vc~ Malu. seja oficiado aos fam1hares do Sr Joao de Ohve1ru ~c:mandes- Jo~o 
Virola a rc~entando-lhes Moção de Pesar deste legislativo por esta perda 1rrepara,el .como ~o 
h ' p d"'"eJ·asse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em un1ca 'olaçao 

ouvessequem ... ~ · · - 17 d d d 151117 d V 
. . Plenário r unam midade 15) Moçao nº 1081 . ata a e · - 1 

• • o er. 
e aprovada pelo . iamiharcs do Sr João Josc da Silva, apresentando-lhes Moçao de Pesar 
Helo1.110, .sc1a. oficiado aos d . mvel Como não houvesse quem Jcse1asse tàlar sobre a 
deste legislativo por esta per a ;r_repal' da em única votação c apron1da pelo Plcnáno por 
referida propositura, a me,m~ :

1 ~~s~ para ser tratado miqucla sessão. o Senhor Presidente 
unanimidade. Como nada mais 0~. ~· rescnça de todos os munícipes dando por encerrada a 
1mocando a proteção de Deus, agra i.:.ci.:u ª fa quc depois de hda e discutida for julgada conforme, 
sessão e para constar fot lavrada 3 presen~ 8 

d Jr~s Piqucte 18 de de-Lembro de 2017 Centésimo 
será apro' ada e assmada pt:los Senhorc~ crc~ê~ci~ centési~o vigésimo oitavo ( 128º) ano da 
nonagésimo quinto ( 195º) ano da ln e(pt:l:,"6.) ano da Emancipação Poht1co-Admm1stranva de 

es1mo ,cxto -
República e centésimo vig __ ~ _. _. -.-.- ____ • - -.·.- - -.- • - -.- · - - - - - - -.- - -.- • - -.- - - • 
Piquete:.-.-.-.-.-.-.- - -.-.- -.- -.-.-.- -. 
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