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Ata da 7" Sessão ORDINÁRIA Realizada em 06/05/2019 

ATA DA SÉTIMA (7") SESSÃO ORDINÁRlA DO TERCEIRO (3") ANO LEGISLATIVO DA 

DÉCIMA SÉTIMA ( 17') LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIQUETE. Aos seis 
(06) dias do mês de maio do ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de dois mil e 
dezenove (2019), as dezenove (19) horas, realizou-se a sessão acima anunciada. O Senhor Ver.! 
Mário Celso de Santana, DO. Presidente da Câmara Municipal de Piquete, constatando pelo livro de 1 

presenças a existência de "quorum'' regimental, com a presença de todos os Senhores Vereadores, 1 

invocando a proteção de Deus para todos os presentes, declarou aberta a sessão e convidou os 
Senhores Vereados para que ficassem em pé para entoarem o Hino de Piquete. Dando continuidade 
aos trabalhos o senhor Presidente solicitou a senhora Secretária que fizesse a leitura das atas da 43

,: 

5a e 63 Sessões Ordinárias. Como não houvesse quem desejasse apresentar emendas às referidas 
atas, as mesmas foram colocadas em única votação, aprovadas por unanimidade e assinadas pelos 

Senhores Edis. Em seguida solicitou a senhora Secretária que fizesse a leitura dos documentos 
constantes do Expediente, os quais foram os seguintes: 1) Of. GAB n° 133119, de autoria do 

Executivo Municipal, convida para audiência pública de preparação e elaboração da LDO 2020 
·(Arquivar); 2) Of. GAB n° 136/19, de autoria do Executivo Municipal, respondendo ao 
Requerimento n° 022/19, de autoria do Ver. Claudinei (Arquivar); 3) Of. GAB no 138/19, de autoria 

do Executivo Municipal, respondendo à Indicação 0° 011/19, de autoria do Ver. Santana (Arquivar); 
4) Of GAB n°139/19, de autoria do Executivo Municipal, respondendo ao Requerimento n° 017/19, ·. 

:de autoria do Ver. Santana (Arquivar); 5) Of GAB n° 140119, de autoria do Executivo Municipal, 
:ao respondendo ao Requerimento n° 025/19, de autoria do Ver. Heloizio dos Marins (Arquivar); 6) 
.. Of. GAB n° 141/19, de autoria do Executivo Municipal, respondendo ao Requerimento n° 018/19, 
; de autoria do Ver. Santana (Arquivar); 7) Of GAB no 142/19, de autoria do Executivo Municipal,!' 

respondendo ao Requerimento n° 021/19, de autoria do Ver. Claudinei (Arquivar); 8) Of. OAB n° 
143119, de autoria do Executivo Municipal, respondendo às Indicações nos 12 a 15/19, todas de 

:autoria do Ver. Heloizio dos Marins (Arquivar); 9) Of GAB n" 144/19, de autoria do Executivo, 
Municipal, respondendo ao Requerimento no 23/19, de autoria do Ver. Claudinei (Arquivar); lO): 

; Of. GAB n° 145119, de autoria do Executivo Municipal, respondendo ao Requerimento n° 24/19, de 

. autoria do Ver. Heloizio dos Marins (Arquivar); 11) Of. GAB no 146/19, de autoria do Executivo; 
Municipal, respondendo ao Requerimento n° 27/19, de autoria do Ver. Santana (Arquivar); 12) Of i 

GAB no 151/19, de autoria du Executivo Municipal, que encam-inha o bnluncete da Receita e, 

, Despesa da Prefeitura Municipal, relativo a março de 2019 (Arquivar); 13) Of. GAB n" 158/19, de i 

;' autoria do Executivo Munictpal, que encaminha documento da Secretaria de Obras e Servtços de 
:acordo com a Lei Federal n" 101, de 04/05/2000 (Arquivar); 14) Of GAB n" 159/19, de autoria do' 
i Executivo Municipal, encaminha para apreciação e votação o Projeto de Lei Ordinária no 01119, Lei 
:Orçamentária para o exercício de 2020 (À Comissão de Justiça e Redação e à Comissão de 
Finanças, Orçamento e Fiscalização); 15) Of GAB n° 175119, de autoria do Executivo Municipal, 

encaminha para apreciação e votação os Projetos de Leis Ordinárias n°s 02 e 03/19 (Às Comissões 
' ; Pertinentes). Usando da palavra o Ver. Claudinei disse: "Senhor Presidente, de acordo com o artigo : 

76, solicito regime de urgência no Projeto (n° 02/19) e de acordo com o Inciso 5° do mesmo artigo, 
solicito tempo pra justificativa do meu pedido de regime de urgência". O senhor Presidente disse; 

I 
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! "Regime de urgência especial o senhor está querendo dizer não é Vereador?". Usando seu tempo 

para justificar seu pedido de urgência especial o Ver. Claudinei disse: "Senhor Presidente, senhores 
Vereadores, senhora Vereadora, público presente. Embora tenha as minhas restrições com 

i referência à regime de urgência, não poderia me omitir nesse momento de solícitar o regime de 
i urgência nesse projeto, uma vez que não poderíamos nós Vereadores assumirmos a 
: irresponsabilidade, senão votarmos hoje em regime de urgência esse projeto, de deixar o nosso 
i município sem nenhum convênio com a Secretaria de Turismo junto ao Estado e à Federação, por 
! quê? Esse projeto já foi aprovado nesta Casa e no ano passado quando a senhora Ana Maria de 

1 

: Gouvêa reassumiu o comando da Prefeitura, por ela não concordar com a equipe que foi votada pro ! 

' COMTUR, ela simplesmente não tomou nenhuma providência depois daquela data, o que : 
ocasionou a queda da Secretária de Turismo na época que os senhores bem sabem disso, ela foi i: 

exonerada, porque a Prefeita não aceitou uma decisão do Conselho na nomeação daqueles membros ! 

do COMTIJR. E o pior, além de não aceitar, não tomou providência nenhuma, deixando pra tomar 
1 

essas providências agora, no dia lo de abril, quando ela simplesmente revogou a eleição, baixou wn ' 
decreto cancelando a eleição do COMTUR. E com isso meus senhores, nosso município não pode 

: mais ser colocado à disposição para ser incluído como município de interesse político porque 
perdeu o prazo. E agora esse projeto vem pra Casa, porque a gente precisa aprová-lo. A gente 
precisa dar uma resposta nesse momento à atual administração para quê? Para que a gente possa 

fazer uma nova eleição, uma nova eleição do COMTUR e não perca os prazos para poder fazer 1 
convênios, outros convênios, porque o MIT esse ano nós não vamos ter condições mais nem de I 

tentar incluir o municipio pra município de interesse turístico. Então a gente vê a irresponsabilidade ; 
do Executivo no comando da Sra. Ana Maria de Gouvêa e hoje eu venho até os senhores pra 
solicitar, embora já fui contra outros regimes de urgência aqui, eu entendo que se nós não 
aprovarmos hoje esse pedido de regime de urgência e não aprovar esse projeto hoje, nós Vereadores 

vamos ser cúmplices da irresponsabilidade da Sra. Ana Maria de Gouvêa deixando o nosso 

município sem nenhum convênio junto à Secretaria de Turismo. Senhor Presidente muito obrigado 
e solicito aos senhores Vereadores que são conscientes das suas atuações nessa Casa, que votem 
favorável para aprovação do regime de urgência, muito obrigado senhor Presidente". Em seguida o I 

senhor Presidente colocou em votação o pedido de regime de urgência especial feito pelo Ver. : 
Claudinei, o qual foi aprovado por Wlanimidade de votos. Dando continuidade aos trabalhos a ! 

senhora Secretária fez a leitura do Projeto de Lei Ordinária n° 03/19. Usando da palavra o Ver. !. 

Claudinei disse: "Senhor Presidente mais uma vez de acordo com artigo 76, solicito regime de 
urgência, e inciso 5 do mesmo artigo solicito tempo para justificativa. Senhor Presidente, senhores 

Vereadores, senhora Vereadora e público presente. Mais um problema sério que a administração 
i que deixou o comando agora há pouco tempo joga na mão da atual administração. Pros senhores 
! terem ideia, nós temos 3 crianças do nosso município que são atendidas na APAE em Lorena, que 
I precisam do acompanhamento de psicóloga, terapia ocupacional, não me lembro a outra o que ! 

i precisa, mais um especialista da área. Porém na última semana a gente foi procurado por pais dessas : 
' ' : crianças que receberam a informação na AP AE de Lorena que ia ter suspender esses atendimentos. ! 
1

i Imagine os senhores o transtorno que seria pra essas crianças a suspensão desse tratamento que vem 
' ' 
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sendo feito. O porquê a suspensão? Porque eles já estão sendo tratados há mais de meses e até então 
o Executivo não fez alteração no convênio para contemplar crianças de zero a treze anos. Então eles 'i 

iam ter que suspender o atendimento dessas crianças. Procurei a Alenilda, procurei o Xeroso, eles 
1

1 

fizeram contato com a APAE de Lorena, conseguiram o prosseguimento para esses tratamentos 11 

desde que fizesse um projeto de lei de imediato para que pudesse contemplar essas crianças e até 
1 

, mais agora. Porque agora de zero a treze. E assim a AP AE continuaria fazendo o atendimento a 
· essas crianças. Então imagine os senhores. Criança que poderiam ter interrompido um tratamento 
que já vem sendo feito, simplesmente pela irresponsabilidade de não se fazer uma lei alterando a 
que já existe pra contemplar essas crianças. Então senhores mais urna vez agradeço o voto anterior a 
esse regime de urgência pedido e solicito que os senhores mais urna vez acompanhem. Tá aí o 
Secretário de Saúde atual que sabe da importância desse projeto para o município ter 
encaminhamento. E mais importante ainda é pra família dessas crianças que dependem desses 

· tratamentos. Senhor Presidente, senhores Vereadores muito obrigado". O senhor Presidente colocou 
em votação o regime de urgência solicitado pelo Vereador Claudinei o qual foi aprovado por 
unanimidade. Em seguida o senhor Presidente disse: "Só pra ciência de Vossa Excelência serão 
encaminhadas pra Comissão de Justiça e Redação para que seja exarado parecer e posteriormente a 
gente assim que terminar a leitura do expediente eu suspendo a sessão, próximo". 16) Of. n° 43/19, 

! da empresa Água Piquete, respondendo ao Requerimento n° 026/19, de autoria do Ver. Heloizio dos 
! Marins (Arquivar); 17) Of. n° 04/19, de autoria do CMDCA, respondendo ao Requerimento 0° 

1 019/19, de autoria do Ver. Santana (Arquivar); 18) Of. n' 05/19, de autoria do CMDCA, 
' :respondendo ao Requerimento n° 020/19, de autoria do Ver. Santana (Arquivar); 19) Of. no 31/19, 
·~ de autoria da empresa Águas Piquete, informa que está no site daquela empresa o Relatório de 
I Qualidade da Água referente ao ano de 2018 (Arquivar); 20) Balancete analítico da Câmara 
.

1 

Municipal de Piquete referente ao mês de janeiro de 2019 (Arquivar)~ 21) Balancete analítico da 

, Câmara Municipal de Piquete referente ao mês de março de 2019 (Arquivar); 22) Balancete 
analítico da Câmara Municipal de Piquete referente ao mês de fevereiro de 2019 (Arquivar); 23) 
Parecer n° 05/19, da Comissão de Justiça e Redação, favorável ao Projeto de Lei Complementar n° 

' 05119, datado de 25/03/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal, dispondo sobre a criação I, 

regulamentação de cargo público de procurador jurídico junto ao Quadro de Pessoal da Prefeitura ; 
Municipal de Piquete (Para a ordem do dia); 24) Parecer no 06/19, da Comissão de Justiça e i 

Redação e Parecer n° 04/19, da Comissão de Finanças e Orçamento, ambos favoráveis ao Projeto de 
Lei Complementar n° 06/19, datado de 25/03/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal, 
dispondo sobre a alteração do anexo I da lei complementar no 249, de 26/09/2013 (Para a ordem do 
dia); 25) Parecer n° 04119, da Comissão de Justiça e Redação e Parecer no 01/19, da Comissão de 
Educação, Cultura, Saúde e Meio Ambiente, ambos favoráveis ao Projeto de Lei Complementar n° 
04119, datado de 25/03/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação e 
regulamentação de cargo público de Diretor de escola, junto ao Quadro de Pessoal da Prefeitura I, 

Municipal de Piquete (Para a ordem do dia); 26) Parecer no 05/19, da Comissão de Finanças, : 
. Orçamento e Fiscalização, contrário ao Parecer prévio exarado pelo egrégio TCESP, com referência ! 
1

: ao exercício de 2016 das contas da Prefeitura Municipal de Piquete. Usando da palavra o senhor. 
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Presidente disse: "Diante do Parecer exarado pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, 
desta Casa de Leis pela desaprovação das contas do Executivo Municipal, referente ao ano de 2016, i 

encaminhe-se os autos à Secretaria da Casa para que seja promovida a devida notificação a Sra. Ana .. 

Maria de Gouvêa, ex-Prefeita, requerendo a presente defesa no prazo legaL Então, já adianto aos I 
' I senhores que após o transcurso do prazo pra defesa, com ela ou sem, os autos voltaram conclusos 1 
para a Mesa Diretora para que então designemos uma sessão extraordinária pra julgamento dessas 

, contas do executivo referente a 2016. Vou deixar bem frisado que trata-se das contas da ex-Prefeita 

! Ana Maria de Gouvêa. 27) Requerimento n" 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43/19, todos de autoria 
i do Ver. Christian (Para a ordem do dia); 28) Requerimento no 44/19, de autoria do Ver. Junhô (Para 

I a ordem do dia); 29) Requerimento no 45/19, de autoria da Ver'. Malu (Para a ordem do dia); 30) 
' 
I Requerimento 0° 46/19, de autoria do Ver. Santana (Para a ordem do dia); 31) Requerimento ll

0 

j 47/16 foi retirado pelo autor. 32) Requerimento no 48/19, de autoria do Ver. Santana (Para a ordem 

i do dia); 33) Requerimento 0° 49/19, de autoria do Ver. Junhô (Para a ordem do dia); 34) 
.

1 

Requerimento n° 50/19, de autoria do Ver. Heloizio dos Marins (Para a ordem do dia); 35) 
Requerimentos nos 51, 52 e 53/19, todos de autoria do Ver. Heloizio dos Marins (Para a ordem do 

1 

dia); 36) Indicação n° 24119, de autoria da Ver". Malu, sobre a necessidade de ser pintada uma faixa 
; 

'· amarela e ser colocada uma placa de proibido estacionar, em frente ao consultório médico ao lado 

i da Praça da Bandeira (À consideração da Sr. Prefeito); 37) Indicação n° 25/19, de autoria da Ver". 

: Malu, sobre a necessidade de ser pintada com urgência uma faixa de pedestre e de ser construída 
j uma lombada, próximo à Escolinha Tia lvonete, na Avenida Tancredo Neves (À consideração do 

i Sr. Prefeito); 38) Indicação n° 26/19, de autoria da Vefl. Malu, sobre a necessidade urgente em 
' tomar as medidas necessárias para que os moradores de algumas residências sejam notificados para 
; ' 
1 realizarem a limpeza de suas residências e terrenos (A consideração do Sr. Prefeto); 39) Indicação 
n° 27/19, de autoria do Ver. Heloizio dos Marins, sobre a necessidade de trocar a lâmpada do poste 

localizado em frente a Igreja Nossa Senhora Aparecida no Bairro dos Marins (À consideração do 

Sr. Prefeito); 40) Indicação n° 28/19, de autoria do Ver. Santana, sobre a necessidade de que seja. 

, providenciado, dentro das devidas condições, um local pertencente ao Município que possa ser i 

I d~stinada para instalação de uma sede própria para o CONSEG- Conselho de Segurança Municipal ,1 

; (A consideração do Sr. Prefeito); 41) Indicação n° 29/19, de autoria da Vefl. Malu, sobre a i. 

necessidade de ser substituída uma placa de sentido proibido R-3, que existe na descida da tua 
1 

Manoel Borges com a José Alves Filho, por wna de proibido trànsito de cammhões R-9 (À 

consideração do Sr. Prefeito); 42) Moção n' 11119, de autoria da Ver". Malu e do Ver. Santana (Para 
a ordem do dia); 43) Moção n° 12/19, de autoria do Ver. Christian (Para a ordem do dia); 44) 

Moção n° 13/19, de autoria do Ver. Santana (Para a ordem do dia); 45) Moção n° 14/19, de autoria 

do Ver. Junhô (Para a ordem do dia); 46) Moção n° 15/19, de autoria do Ver. Prof. Doni (Para a 
ordem do dia); 47) Moção no 16/19, de autoria do Ver. Santana (Para a ordem do dia). Em seguida o 

senhor Presidente disse: "Em virtude do pedido de regime de urgência especial solicitado pelo Ver. 
I 

Claudinei, eu suspendo a sessão pelo tempo regimental quando então retomaremos para a leitura 1 

1 dos Pareceres. A sessão está suspensa". Decorrido o tempo necessário, o senhor Presidente reabriu 1. 

! os trabalhos e solicitou a senhora Secretária que fizesse a leitura dos Pareceres: I) Parecer 0° 05/19' 
' 
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!: da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização e Parecer n° 08J19, da Comissão de Justiça e' 
! 
'Redação ambos favoráveis ao Projeto de Lei Ordinária n° 03/19, datado de 02/05/2019, de autoria 
. do Poder Executivo Municipal, que altera o artigo 1° da Lei Ordinária no 2049 de 26/12/2017 (Para 

I a ordem do dia); 2) Parecer no 07/19, da Comissão de Justiça e Redação favorável ao Projeto de Le1 
1

' Ordinária 0° 02/19, datado de 02/05/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe: 
:sobre a criação do Conselho Municipal de Turismo e dá outras providências (Para a ordem do dia). 1 

Passamos agora para o segundo momento da sessão e a palavra está franqueada aos Vereadores que 1 

se inscreveram para o uso da Tribuna. Inscrito para falar o Ver. Heloizio cumprimentou a 

:Presidência, demais Vereadores, Vereadora Malu, intemautas, público presente e ouvintes da Rádio 

Natureza e em seguida iniciou sua fala dizendo: "A minha vinda na tribuna hoje é curta. E 

primeiramente eu quero dar as boas vindas ao novo Secretário de Saúde. Que você ajude e venha . 

somar na nossa cidade. Seja bem vindo Marcos Coura para nós trabalhannos juntos. E sempre digo ! 

' i na primeira gestão e continuo na segunda, sempre digo que Prefeito, vereadores e secretários temos ' 

I que trabalhar juntos. Pois unidos vencemos. Mas o que acontece quando a gente vira a fazer tantos : 
~ pedidos ao Prefeito? A gente vai ficando meio aborrecido. E por quê? Porque a gente vê que dá para ' 

i o Prefeito realizar os pedidos dos vereadores. E eu digo: tenho passado vergonha nos Marins, mas 

! não é minha culpa. Também quero dar boas vindas ao Alessandro e sua esposa. Mora lá na minha 

terra, acho que há um ano Alessandro? Seja bem vindo a nossa Casa de Leis, você e sua esposa. E ; 

quero deixar umas palavras aqui hoje e que você leve pros Marins: O dever do Prefeito e do , 

·Vereador. Quero iniciar sobre o asfalto, que você passa todos os dias quase igual eu também, e o I, 

' ' I matão que a gente encontra lá, até agora à tarde quando eu desci. E volto a repetir, desde novembro 

1 
do ano passado eu estou pedindo e estou lutando. E não só nós dois passamos por esse caminho, 

, mas muitos piquetenses, muita gente de Mannelópolis e dos Marins. Por quê? Faço parte duas a três 

vezes por semana da parte religiosa dos Marins. E muitos visitantes de Piquete eu encontro lá. De 

fato, o Alessandro é um que tem uma pequena área de turismo. Ele tem um restaurante lá para servir 

comida. E até no domingo encontrei com umas famílias de Piquete reclamando do matão do asfalto. 

É o que eu sempre trago aqui na tribuna. Chegou ao conhecimento da nossa ex-prefeita, e não sei 

por que faz isso. Quando tem os comícios, sempre digo, eu não participava, pois estava em outra 

área. Mas ela prometeu ao nosso bairro. Não estou falando a primeira vez isso aqui. Ela prometeu 

1 
dois conserva onde está o mato, que ninguém concmda ~..:um aquilo. E por isso, por eu ser um 

i homem batalhador, não faço parte só da vida pública, também faço parte da minha roça. Levanto : 

cinco da manhã todos os dias, para cuidar do meu sítio, do meu gado, fazer meu queijo, que é o 
I 

sustento da minha família. Desde que meu pai me colocou no mundo que eu virei cuidar de mim, de ! 

gente, de ter minha família com responsabihdade. Também volto a fazer parte do asfalto. E as · 

tampas de bueiro, que desde 2013 estou lutando por aquilo? E todos os Vereadores são testemunhas! 

do que eu vou dizer: há 40 dias houve um acidente, depois de muitos, que foi uma égua que caiu, ' 

que todo mundo sabe, pois eu comentei. Tirei a foto da égua dentro daquela boca de lobo. E 1 

encaminhei aquilo para a prefeita, novamente. Eu acho que já inteirou uns 7 ou 8 pedidos. Isso a 1 

gente não pode concordar. O rapaz que teve o prejuízo, diz que foi falar com a prefeita e a prefeita i 
. disse que ele fosse para o judiciário. Agora quando um Prefeito toma e tem conhecimento de que é ! 

I 
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!, ele que tem que cuidar do município, é isso que talvez o Vereador vai ficando meio aborrecido. E'; 

; sempre fiz minhas cobranças com decência, com respeito_ Faz uns quarenta dias que isso aconteceu · 
I e ela não tomou providência de uma tampa. E tem quarenta e duas tampas daqui até a igreja dos 
! Marins. É o que eu digo: como que trabalha junto com o Executivo dessa fonna? Meu bairro dos 

Marins tem quase trezentas pessoas. E o gosto meu, mas não perco a esperança, sempre estou 
falando para o meu povo: a limpeza é por conta do Prefeito. Sempre digo: os cofres públicos estão 
na mão dele. O maquinário na mão dele, os funcionários. Aquilo que dá para a gente fazer a gente 

· faz. Há uns dois anos atrás ou três, eu fazia mutirão na estrada que vira para Marmelópolis. A gente 
nunca pode dispensar ideia de ninguém. Quando foi para fazer, que a CODASP esteve arrumando a . 

estrada que vira para Mannelópolis. Eu sempre falava para a prefeita e para os dois engenheiros, o i 
' da CODASP e o da Prefeitura, que o serviço estava mal acabado. E hoje está para todo mundo ver. ! 

E o que aconteceu, além disso? Mais bueiros foram feitos. Vinte e oito bueiros, todos abertos de , 

novo. Cadê a visão do engenheiro para que fizesse tudo junto já e colocasse tampas? E a hora que o 1 

. mato crescer lá em cima também, como é que vai ficar? E a gente ouvir que o vereador não 

! trabalha. Como? Se não é dever dele isso. Mas já voltei a falar com o Xeroso, ~pontar as 1 

i necessidades, tanto do meu bairro como da nossa cidade, como em toda a Secretaria. E o que eu ! 

1 
falei agora pouco para o Marcos, amanhã ou depois vou nos hospital, vou sentar um pouco com ele 

! para nós conversarmos um pouco e fazer alguns apontamentos de umas coisas que necessárias para ! 
. I 
o nosso munícipio na área de Saúde. Sempre digo aqui, mas é a primeira vez que ele está escutando ! 

as minhas palavras aqui. Sobre a Saúde lá no bairro São José. Sempre digo: é mais fácil colocar um i 
. médico, uma enfermeira para ir lá dar um atendimento. Que seja uma vez a cada quinze dias, do que i 

. o povo de lá vir, pedir o carro vir buscar todos os dias, tanto para buscar quanto para levar de novo. 

j Se toma muito mais barato para o município. Também voltando para as áreas rurais. Eu digo com 

!, todas as palavras verdadeiras e certas: nós fomos abandonados nessa gestão da Prefeita. Pode ir para. 

qualquer área rural, estão todas abandonadas. A gente está pedindo e o povo sofrendo. Na semana 

i passada eu fui no Clube de Campo e gente à pé não passava na estrada, de tanta lagoa. Eu estou 

! falando sério. Tá ali encaminhado para o Xeroso agora que ele assumiu, um pedido, eu tirei a foto 

'1 das lagoas da estrada. E está dessa forma porque as laterais estão mais altas que o leito da estrada. 

: Chove bastante e vem tudo pras estradas. E há quanto tempo estou lutando por isso. E já dei o 
caminho certo. O que tem que fazer? Tem que pegar caminhão levar de terra e subir estrada acima 

das laterais e colocar casacalho pra população. Ninguém pode ser esquecido meus amigos. O 

pessoal vem na uma e dá um votinho para aquele Prefeito e para aquele vereador na esperança de 

uma melhora para ele. E quando eu ganho o poder, daí é eu que sei, eu que faço e vou fazer do meu 

jeito. Não concordo com isso. É o que eu sempre digo, vim nesse segundo mandato novamente para i 

somar junto com os meus amigos vereadores, com o Prefeito e Secretários. Quero fazer um pedido ! 

aqui também, para o Secretário. Hoje mesmo tive uma reclamação sobre a Saúde na parte de i 

hemodiálise. As pessoas vão para Taubaté fazer hemodiálise, Guaratinguetá. E eu tenho um irmão ! 

que faz hemodiálise há oito ou nove anos já. Ele chega em casa, no escuro. Vamos tentar, Secretário, ' 

dar uma melhorada. Para que essas pessoas que fazem esses exames, venham mais rápido de volta : 

: para casa, se for possível. Também hoje vejo uma postagem do Benfica sobre o calçamento. E aí ! 
I 
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! lembrei da Cidinha, ex-vereadora, no passado comigo. Quantas vezes ela pediu esse calçamento? 

j Ela lutou pedindo emendas para os deputados. Muitas vezes fazendo requerimentos para o 
: Executivo, pra teca e nunca foi incluido. Hoje graças a Deus, está sendo concluído o calçamento. 
Também é o último pedido que a Prefeita me atendeu. Quero agradecer ela, por esses pedidos. É do 

Vila Esperança, na Quintino Bocaiúva, lá no '"seu'' Ditinho. Eu gosto de mostrar o antes e o depois. 

Está aqui o matão que estava, eu caminhei uma cópia pra ela junto com o meu pedido, hoje está 
sendo realizado, Prefeita. A senhora não está mais no poder, mas estou aqui te agradecendo. Porque 

não posto em redes sociais, mas a testemunha minha está aqui. Distribui pras famílias lá. O que eu 
puder fazer não só por vocês, mas por nosso município inteiro, e por nossas pessoas eu farei de todo 
meu coração, po1s é meu dever. Boa noite. E obrigado a todos". Inscrito para falar o Ver. Rodrigo 
Nunes cumprimentou a Presidência, demais Vereadores, ouvintes da Rádio Natureza, intemautas e 
o público presente e iniciou seu pronunciamento dizendo: "O primeiro assunto que me traz a esta 
Tribuna é que o nosso município vem, lamentavelmente, passando por urna situação muito crítica , 
com relação à epidemia de Dengue. E eu gostaria de levantar aqui um projeto de lei. Aliás, fiz um 

1 

levantamento, na Cas~ sobre um projeto de lei de minha autoria do ano de 2014, quando da ! 

primeira gestão. É uma Lei Ordinária de número 1993 e esta lei institui no município o incentivo ao 
1 

'
1 
cultivo das plantas Citronela e Crotalária como método natural de combate a dengue e dá outras ; 

' providencias. Obviamente que quando eu, antes de apresentar este projeto, eu pesquisei. Eu i 
procurei saber a eficácia e também a aplicação deste plantio em municípios Brasil a fOra. : 

Realmente, não se encontra laudo algum de cientistas ou de biólogos dizendo que o índice de ! 
' dengue diminuiu em tantos municípios do Brasil, devido ao plantio da Citronela e Crotalària. Não ·, 

se encontrará mesmo, acontece que, municípios onde houve o plantio, constata-se uma diminuição 1 

' dos casos de dengue n a cidade. Este projeto foi apresentado e ele foi vetado parcialmente pela ex- i 
' ' prefeita. Pela Prefeita afastada do cargo, parcialmente ele foi vetado. A época o que me chamou '; 

atenção é que não havia uma coerência no veto, porque o primeiro artigo foi aprovado, já o 
parágrafo único do primeiro artigo foi vetado. E o que diz o primeiro artigo? O primeiro artigo diz 
que o município de Piquete abraçaria este projeto como incentivo de fato ao plantio da Citronela e 
Crotalária. Posterionnente o parágrafo único diz que a Prefeitura Municipal estabeleceria critérios 
para a distribuição das sementes. Abro um parênteses aqui. Estas sementes não estavam inclusas no 
projeto. Por quê? Porque eu não posso na qualidade de vereador apresentar um projeto que gere 

1 

despesa ao Executivo. Então eu não poderia colocar aqui que a Prefeitura teria que comprar as i 

sementes. Fui até Lorena, e a cidade já estava com o plantio bem avançado. Sentei-me com o Sr. i 

Portugal, à época secretário de meio ambiente, e perguntei a ele como estava funcionando em i
1 

Lorena esse plantio e qual é a eficácia? Ele disse, olha Rodrigo, o plantio é um dos métodos naturais 
1 

de combate a dengue. Não significa que plantando nós teremos urna erradicação e o município 
ficará livre. Porque o plantio não pode substituir, ele não pode gerar aquela falsa segurança de que o 
meu quintal não precisa ser limpo. Porque o dever tem que ser feito. Eu preciso limpar o quintal da 
minha casa. Agora, estamos aí com essa epidemia e de que adianta eu limpar o meu quintal e o meu 
vizinho não limpar do dele? Nós estamos enfrentando problemas muito sérios no município, onde a 
vigilância sanitária inclusive está encontrando resistência para entrar em alguns domicílios onde há 
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foco sim de dengue. Agora, especificando melhor a eficácia desta planta, Crotalá.ria é a Crotalá.ria 

Juncea. Existem vá.rios tipos de Crotalária. Eu ganhei as sementes de Lorena. Lorena fez uma 
parceria com o banco Santander, e o banco Santander doou toneladas da semente para Lorena fazer 
a distribuição por meio dos agentes. Os agentes de saúde saíram distribuindo casa à casa e porta à ; 

I 
porta. E eu trouxe essas sementes para cá.. Parte delas eu até doei informalmente para algumas 
pessoas que me procuravam, uma vez que o projeto foi vetado parcialmente. E nós aqui nesta casa, 
derrubamos o veto parcial. Mas a prefeita entrou com uma ação de inconstitucionalidade e virou 
uma queda de braço e uma briga na justiça. Portanto, não se levou adiante o plantio nos canteiros 
públicos, próximo aos riachos, e campanhas escolares ensinando o manejo desta semente. E ela é 
muito simples, porque ela é uma leguminosa que não precisa ter um terreno adubado e preparado. 
Ela dá porque está adaptada ao clima e ao solo, portanto ela dá. muito fácil. E o que a Crotalária faz? 

, Ela é uma flor amarela que libera um perfume no ar. E o que esse perfume provoca? Ele provoca a 
, atração de uma libélula. Essa libélula é a predadora natural do mosquito da dengue. E essa libélula 

: come o mosquito tanto na fase adulta, como o ovo, como a larva. Já. o carro fumacê não tem essa 
eficácia. É importante o fumacê? É, mas, diga-se de passagem, a vigilância sanitária do estado de ' 
São Paulo e Brasil a fora, inclusive Ministério da Saúde, já se fez várias pesquisas e há inclusive as 
constatações científicas do mal que o fumacê provoca e causa. E muitas pessoas não sabem, o 

fumacê só mata o mosquito adulto e se ele atravessar a nuvem, a cortina de nuvem. Se o mosquito ; 
adulto atravessar aquela cortina de nuvem ele morre. Ou seja, a eficácia disso é muito pequena. i 

Matam-se muito poucos mosquitos. E a orientação também não é dada. Por exemplo, a minha casa i 
foi nebulizada. Não porque eu chamei, mas porque o Poder Público estava fazendo e passaram na ; 

rua da minha casa. Agora, simplesmente perguntaram: Há. cães? Há. animais? Sim. Então tem que · 
sair e esperar trinta minutos para entrar na casa. Mas por exemplo, não me perguntaram se havia · 

: roupa no varal. Porque o produto químico, o veneno ele penetra nas fibras da roupa e ele fica. Já há : 
inclusive estudos que apontam que esse veneno aplicado pelo fumacê com o tempo provoca câncer ! 
em animais. Eu não estou aqui criticando o fumacê. Estou apontando os métodos e querendo ! 

i chamar atenção deste projeto por quê? Porque eu estou novamente, ele não foi aplicado, o projeto ' 

da Crotalá.ria está. aqui, é a Lei Ordinária n° 1993, eu tenho parte das sementes ainda que estão para 
ser doadas ao Município. O Município, obviamente tinha que teria que ter uma quantia maior para i 
que as escolas pudessem fazer uma campanha e nós envolvermos a cidade. Porque, os canteiros i 

, públicos, por exemplo, poderiam estar floridos de amarelo, as escolas e os domicílios também, a i 

. quem desejar e a quem quiser plantar. É um método natural. Eu quero chamar atenção aqui de ' 
: ambientalistas também, pois na época eu conversei com alguns. E eles vieram me perguntar 'mas 

i não corre o risco de uma superpopulação de libélulas virem pro município e aí nós tennos um ; 
! desequilíbrio ambiental? Não, não porque ela foi aplicada em outros municípios e já existem outros : 
exemplos da eficá.cia disso, então não há. esse problema ambiental de desequilibro simplesmente 1 

I 

pelo plantio da Crotalária. Esse é wn assunto que estou levantando novamente e vou apresentar ao i 

; novo Prefeito. E vou pedir o empenho dele nisso, me colocando a disposição para que o parágrafo : 

I único e o ~~ig_o terceiro, se o Executivo ~nt~nder a viabilidade disso: que se!a aplicado e que o : 
i nosso mumc1p10 possa executar. Porque e tnste ver que em 2018 nos não tivemos um caso de . 
' 

8 



A 

CAMARA MUNICIPAL DE PIQUETE 

Ata da 7' Sessão ORDINÁRIA Realizada em 06/05/2019 FI n.0 

dengue em Piquete, não tivemos um caso de dengue em Piquete e em 2019 a quantidade de casos,' 

inclusive com óbito. É triste ver que nossa cidade chegou nessa situação. E é triste ver que existe 
um projeto nesta Casa que poderia ter lá trás, em 2014, ser aplicado e que poderia ajudar como 

' método natural de combate a dengue sem a nocividade às pessoas, ao município e ao meio 
. ambiente. O segundo assunto é que eu fui procurado pelo grupo de Jongo do município de Piquete e 
, eles realizarão no próximo mês de junho a tradicional festa em louvor a Santo Antônio. Há mais de 
' : 70 anos o Jongo realiza essa festa em louvor a Santo Antônio e eu fui procurado por eles para 
' ; divulgar aqui na Tribuna. Aqueles que quiserem se colocarem à disposição, eles estão com um línk 
i na internet e eu vou dar o endereço aqui depois quem quiser eu dou por escrito, eles estão fazendo 
.' uma arrecadação. Eles têm uma meta. A meta é até o dia 08 de junho atingir quatro mil reais. E eles 
; trarão equipes de Jongo de outros municípios para participar da festa. A meta é quatro mil e até o i 
' presente momento quando olhei lá a arrecadação estava em trezentos e setenta reais. Com esses 
quatro mil reais eles trará inclusive tunnas, equipes de Jongo de outros municípios pra participar. 

:Então a meta é quatro mil, até o presente momento eu olhei lá, a arrecadação estava em R$ 370,00, 
eles já conseguiram arrecadar R$ 370,00. Então, a partir do link, o endereço eletrônico é 
benfeitoria.cornljongodepiqueteumnovoolhar. Não é estabelecida a quantia, doa-se aquilo que a 
pessoa puder doar e estará ajudando o Jongo de Piquete a realizar a festa em louvor a Santo 

Antônio, que já é tradicional no município. Outro assunto. Eu já mencionei aqui na Tribuna o 
' : projeto para transformação das minhas obras literárias, Operação Marins, em filme está em 
andamento inclusive com a aprovação da ANCINE, porque já foi publicado no diário oficial, Já 

·houve uma publicação da ANCINE aprovando que a obra Operação Marins será adaptada para o 
cinema e está em andamento este Projeto. O que com certeza gerará recursos para o nosso : 

município. Porque é uma grande produtora da capital, uma grande produtora de São Paulo, que i 

comprou os direitos autorais e está trabalhando nisso. E o que eu quero dizer aí, que houve também ' 

uma nova porta, um novo caminho se abriu para a divulgação do nosso município. Paralelo ao 
trabalho do filme, do dia 23 ao dia 28 de abril, agora, de 2019, nós participamos de um evento no 
Rio de Janeiro. E este evento é o Rio Content Market, esse evento é um dos maiores eventos da i 

América Latina que reúne empresários e produtores da indústria cinematográfica e audiovisual. E lá : 
o projeto foi apresentado pra algumas produtoras, não para a produção de filmes porque isso está · 
fechado c está em andamento. Mas houve uma ideia de se criar uma série. E aí lá, no Rio de Janeiro, : 

1 agora neste evento de 23 a 28 em que nós estivemos, foi apresentado para a Netflix. E a Netflix i 
sentou e o livro foi apresentado e houve um interesse da parte deles em transformar Operação ! 

Manns em wna série. Isso está em estudo. Então, foi encaminhado o livro, foi encaminhado toda a 
i parte de roteiro, isso em parceria já com a produtora que está trabalhando na adaptação do filme. : 
i Então essa é wna novidade que eu quero divulgar em primeira mão porque o evento aconteceu há 1 

pouco e eu não tenho dúvidas a respeito do beneficio em termos de turismo, que estamos aí para 

1 
aprovar o COMTUR- Conselho Municipal de Turismo, como também em termos de receita para o 

: mumcípio. E por último desejar, estamos aí próximos ao Dia das Mães. Eu quero deixar a minha ! 

1 mensagem aqm de, é dificil falar, porque vai ser o meu primeiro dia das Mães sem minha mãe. Ela ! 

! participava das sessões e ela vinha e de onde ela tá esse ano eu vou parabenizá-la com minhas . 
' 
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,, orações. E deixar minha mensagem de carinho e meu abraço a todas as mães que realmente são i 

I mães e que levam a sério esse dom que Deus deu, que Deus incrivelmente deu pras mulheres de 
gerar a vida. A parceria de Deus com a mulher de gerar a vida. Fica aqui o meu feliz Dia das Mães a 

todas as mulheres que realmente são mães e que levam a sério esse dom de gerar a vida. Muito , 
obrigado e boa noite a todos". Inscrito para tàlar o Ver. Prof Doni cumprimentou a Presidência, a 1 
senhora Vereadora, demais Vereadores, ouvintes da Rádio FM, internautas e o público presente e: 

' iniciou sua fala dizendo: "No dia 22 de Março, eu e o vereador Guilhenne, estivemos lá no Antõnio ~ 

! João em uma reunião com os professores e diretores do nosso município. Quero aqui agradecer de ; 
' imediato a secretária dona Cléa, que deixou a gente participar da reunião e a diretora Juçara que nos 
emprestou a escola e nos deixou usar o ambiente da escola pra gente poder fazer a nossa reunião. 

'Reunião essa com os professores onde nós discutimos o Projeto de Lei Complementar 04/2019 que 
' vai ser votado por esta Casa hoje, que cria o cargo de diretor de creche. Já falei na última sessão que 
o município está necessitando de um diretor de creche. E fomos lá conversar com os professores, 
todos unânimes disseram que o município está precisando de um duetor de creche. Então eu quero 
pedir a todos os vereadores, que sejam favoráveis a este projeto. O segundo projeto que nós · 

,i discutimos, mas não vaí entrar em pauta hoje, é o que acerta o HTPC dos professores e cria a , 
: função de coordenador pedagót:,rico. Quatro coordenadores pedagógicos, um para cada escola do 

: município. Os professores concordaram também com essa lei complementar. Só pediram uma ! 

ressalva, para a gente conversar com o Prefeito. Não é Terraninha? Então, nós vamos ver um dia! 
que o Terraninha possa e nós vamos sentar com o Prefeito e ver se ele pode fazer algumas 
mudanças. Se ele fizer as mudanças, melhor para os professores. Se ele não fizer, também, segundo 
eles, está bem, está bom para eles. Quero deixar aqui o meu ponto de vista, e já falar para o meu · 

amigo, Claudinei, e já falando senhor, porque vamos ter que mudar nosso modo de tratamento. 
Continua os politiqueiros falando mal de nós vereadores. Só que eu acho que essas pessoas, 

inclusive, alguns que estão falando também querem se candidatar ao cargo. Alguns já se 
candidataram igual o senhor sempre fala aqui, só que não tiveram, eu não falo nem competência, 
não tiveram o carisma, de ter a quantidade de votos para ser eleito vereador. Aí eles saem pelos ! 

bares comentando a seguinte coisa: que a culpa das pessoas terem dengue em Piquete é dos ! 

, vereadores. Aí a minha resposta quando me indagaram isso lá no Vezaro: eu falei: 'Ó eu não estou! 
' mordendo mnguém por enquanto. Não pareço com o mosquito. Não tenho listrinha branca pelo 
·corpo, não é?' E pede para essa pessoa pesquisar na internet e ver como que é feito o contágio da 

· dengue. O mínimo que a gente pode fazer é o que estamos fazendo. É o que eu faço praticamente :· 
todos os dias no meu ambiente de trabalho. Converso com meus alunos e explico pra eles como é · 
feita a contaminação . .E isso também eu acho que já nem deveria ser feito. A vigilância sanitária faz 
todo o ano e nós continuamos com os mesmos problemas. É carro abandonado, é oficina mecânica 
que larga o carro lá cheio de água e não deixa os agentes entrarem. São pessoas que não tem 
consciência e larga lata de água e pneu velho jogado no quintal de casa, caixa d'água aberta. Gente, 

i toda a vez que eu sento na frente da televisão para assistir televisão eu to vendo lá falar sobre a 
1 

dengue. Um mosquito não pode derrubar um povo, mas eu acho que o mosquito já derrubou 
praticamente nós aqui em Piquete. O número de casos aqui em Piquete gente, para quem não teve 
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nada, dessa vez bateu o recorde. Inclusive, eu tive suspeita de dengue. Fui no hospital e qual foi a . 

minha vergonha, eu falo pra vocês, eu passei vergonha. Passei pelo médico e o médico pediu: ' vá 
lá na farmácia, pega esses medicamentos que estão aqui. Gente eu saí da porta do hospital, corri até 

a farmácia, eu recolhi ali quinze copos plásticos jogados no chão. Então as pessoas pegam água lá 
dentro do hospital, bebem água e saem ali fora e jogam os copos ali fora, sendo que tem um lixo 
logo lá do lado prajogar gente. Cadê a nossa consciência? Aí você fala, você é ruim. Ah, mais um 
copinho só não faz maL Claro que faz, o vento toca ele para a beirada do rio e ele fica paradinho lá 

. e enche de água. Uma tampinha cerveja gente, garrafa de cerveja gente já é o suficiente. Urna casca 
de ovo já é o suficiente. E nós, na nossa cidade, estamos em 2019, gente. Se estivéssemos em 1800, 
1900 eu até concordava. Hoje nós temos meios de comunicação rapidíssimos. Eu como eu falo 
sempre, eu to lutando não porque eu não quero, mas já to começando a perder aí, já to começando a 
entra nisso aí também. Então é rápido. A gente pesquisa e num instantinho já aparece para a gente. 
O meu amigo Rodrigo estava falando sobre o combate ao mosquito com plantação. Eu fui pesquisar i 
ali que existem laboratórios que já criam o mosquito Aedes Aegypti para vender para as cidades. ' 
Criam o macho e o macho é impotente. O macho domina todos os outros machos. E se o macho é i 

' impotente não se tem larva. Agora, para se ter larva, tem que se ter água parada. Hoje eu recebi uma i 
' denúncia e fui lá no hospital e peço novamente, para todos que estejam ouvindo: gente, cada um : 

tem que fazer a sua parte. Eu cuido do meu quintal e você tem que cuidar do seu. Mas se o seu 
vizinho não tá cuidando do seu quintal, é direito seu ir lá e reclamar na vigilància sanitária: ·ó meu 
vizinho lá'. Não tem que ter vergonha, não tem que ter medo. Professor, a caixa d'água da escola 

Guimarães Rosa é uma caixa d'água enorme, está aberta e está sem tampa. Então tá, fui lá no 
hospital e sentei com o rapaz, fiz a denúncia. Ele pediu pra mim: 'Liga hoje a tarde que eu já vou 

i dar um parecer pro senhor' Eu esqueci. Peço até desculpas pra ele, mas amanhã cedo eu vou · 
' 
. retomar a ligação para ele e dizer: Vocês foram lá para ver!' Quando falaram lá da Rua São: 
Benedito, eu não conheço a pessoa, se for meu amigo me desculpe, mas me chamaram lá para falar ; 

! 
. que lá tinha um cara que arrumava carro e que ficava os carro tudo lá cheio d'água. 'Mas porque ; 
1 vocês não fazem a denúncia?' Não, o rapaz é bravo e ele vai querer brigar com a gente. Falei: 'Tudo . . 
bem'. Fui lá e sentei com o pessoal da vigilância sanitária. Se o cara vai ficar bravo, então leva a 
policia junto com vocês. Agora, o Vereador Rodrigo Nunes falou e eu posso falar para o senhor, 

. porque cu vi pessoas não deixando o pessoal do fumacê entrar em casa. Pessoas não deixando o 

, pessoal da Vigilância Sanitária entrar. É epidemiológica, né? Desculpa, errei aqui. Não deixando as 
, pessoas entrar para vistoriar o seu terreno. Eu acho que as pessoas têm medo da pessoa chegar lá, 
' vai multar ele. Não vai gente. A pessoa só vai falar para você: Tem isso, tem isso e tem isso. E tem 
wna coisa que a maioria da nossa cidade não sabe: a maioria do mosquito está dentro da nossa casa. 

! Nós temos as nossas geladeiras e tem um compartimento atrás da geladeira que guarda água. A · 
partir do momento que a sua geladeira começa a descongelar, cai tudo lá atrás. Quantas pessoas já 

foram visitar as casas, da vigilância epidemiológica, e j[a falou pra mim: 'Professor, a maioria das 
larvas que nós encontramos estava atrás da geladeira'. O que a gente fala? Não sabe tirar, não 
consegue tirar, coloca lá um pouquinho de cloro, coloca sal grosso, suja aquela água lá, que ele não 

:fica lá. Agora, nós ainda insistimos e eu vou falar de novo. Agora eu vou sentar com o Dr Jucymar, 
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nós vamos ver se a gente consegue colocar pra diante. Tem um projeto ai de minha autoria, 
chamado Cidade Limpa. Não adianta a gente querer ser cidade turística, se a gente não acertar todo 
mundo na cidade e fazer um mutirão de limpeza. Só que não cabe só população também não. Cabe 

' ao poder público também de colocar cestas de lixo aí ou tambores de lixo, o que quer que seja na i 
:cidade. A gente vai para as escolas e fala: 'Gente pelo amor de Deus, não joga lixo na rua'. 
i Algumas pessoas são sensatas, carregam o lixinho no bolso. Mas a grande maioria joga lixo na rua. 
i E depois quer chegar no bar e falar: a culpa é do vereador, porque o vereador não faz nada, por isso , 
: que tá cheio de dengue na cidade. Então, até o que a gente vai ter que combater agora. Eu recebi i 

' uma notícia hoje na escola que eu fiquei abismado. Eu espero que seja mentira. Estou lá · 

procurando, já encontrei mas não consegui ler. Fui fazer um pesquisa aqui também eu encontrei 
mas está muito grande. Eu recebi a seguinte notícia, sexta-feira dia 3 de Maio, o nosso querido 
presidente lançou na Secretaria de orçamento federal um corte para as Wliversidades federais de 

· 47%. Um país que quer melhorar a educação, que quer melhorar a visibilidade dele com os outros 

países corta 47%? Vamos arredondar, metade do orçamento com as Universidades. E o pior, se tiver 
, pior. Eu acho que tem pior. Cortou 48% do dinheiro do FUNDEB. Cortar 48% do dinheiro do 
I FUNDEB, eu quero saber o que os municípios vão fazer sem dinheiro do FUNDES? Se for cortado 
, para 2020, que é o ano que vem, eu não vou falar dos outros municípios não, vou falar do nosso 
i município. Eu quero ver quem que vai pagar essa conta da educação aí. Se o governo federal não 

quiser pagar, vou ser pessimista ao extremo, o nosso município não tem como arcar com tudo isso. 
Com o dinheiro do FUNDES já estamos andando no limite do limite. Se cortar 50% ai nós 
estaremos no fundo do poço. Eu só espero que isso daqui não vá para frente. Vou explicar, igual 
meu pai falava: 'quem explica, justifica'. A hora que o Rodrigo começou falar ali das plantações, eu 

peguei meu celular e fui fazer uma pesquisa. E o que o senhor falou, Rodrigo, é uma coisa correta. 
Só que quem fàlou para o senhor que vai aumentar os números de libélula? O número de animais 

·seguem em tomo de uma cadeia alimentar. Se tem bastante alimento, tem bastante animal. Se tem 
~ pouco alimento, tem poucos animais. Então, a partir do momento que começar a extinguir os Aedes 
Aegypti, as libélulas vão também parar de existir, elas vão morrer de fome. Então, nós ternos que 

~ entrar num acordo aí, e ver direitinho esse projeto. Espero que o senhor consiga. E para termmar, só 

,·quero colocar uma última coisa Eu tô conversando com algwnas pessoas na rua, e eu também fui 
um dos casos de provável contaminação de dengue. O meu, Graças a Deus, não foi. As pessoas 
estão alarmadas aí com o número de supostos casos de dengue. O Secretário da Saúde está aqui: eu i 

espero que senhor faça uma campanha aí, para poder instruir as pessoas. Porque eu acho que as i 

, pessoas estão pouco instruídas. Pessoas vêm reclamar para gente por que o médico não dá remédio ! 

; para curar dengue? Aí você vai explicar a pessoa fala: 'Não, você é a favor da prefeita. Você tá do : 

; lado da prefeita. Você é Vereador'. Então porque é que vem perguntar para a gente? Gente o caso é ' 

, simples, dengue não tem medicamento, o nosso corpo é que tem que combater essa doença. Mas o 
: médico só manda a gente beber água e tomar um antitérmico, se tiver dor. E não é qualquer i 

antiténnico não, AAS não pode, qualquer outro, Commel, Dipirona, Novalgina e outros aí que tem : 
pode. Se você não bebe água, você fica desidratado. Se ficar desidratado, vai para hospital e tem : 

que tomar soro, pois é a única coisa pode fazer. Segunda coisa, se você tem dor no corpo, você tem ;· 
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! que tomar analgésico para tirar dor. Mas para que ficar pedindo exame? Se eu chegar lá agora e 

; falar que eu tô com dor no corpo, que eu tô com olho lacrimejando e que eu acho que é &,rripe, ele 
: vai mandar fazer exame. Aí o médico olha para mim lá e não faz exame nenhum e fala: o senhor 
! está com gripe. Aí passam dois, três dias e eu fico com dengue ... Eu vou lá massacrar o médico .. 
' . , Que o médico é incompetente, que o médico é isso, que estudou e não sabe nada. Aí o cara erra para : 

i mais. É preferível mandar você fazer exame, colher exame, colher exame ai de mil pessoas da 
i cidade e dê 20 que deu dengue, do que você colher 20 e mil estar com a doença. E quando localiza
se a pessoa que está com dengue, a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária vai naquele 
bairro fazer uma visita, assim como faz sempre. Vamos ver o que que a gente pode fazer. É carro 
fumacê? É carro fumacê. Confesso a vocês que eu também fui um do que, no ano passado, briguei · 

~ aqui para trazer o carro fumacê para cidade. Só vem quando tem alguma coisa na cidade. As 
· pessoas estão falando de Piquete, mas não é só Piquete não. Lorena está, Cruzeiro está, Guará está. 
Não quero fazer comparação. Nós perdemos uma vida, nós não devíamos ter perdido nenhuma. Mas ' 
existem cidades aí que já perderam várias. Então eu peço de novo, encarecidamente, povo de i 

Piquete, olhe o seu quintal. Perca 10 minutos e nos ajude. Depois não adianta vir reclamar. E se i 

· você está doente, está com algum desses sintomas, vai ao hospital. Não, mas o médico demora para 
; me atender. No dia que eu fui no hospital, eu cheguei 7 horas da manhã, acho que tinha urnas 15 
! pessoas na minha frente, e o médico não demorou muito. O que demorou é que é um médico só pra 
dengue, mas esqueceram que lá dentro tinha quatro enfermeiras para tomar conta de tudo. Então, já 
que você pensou em colocar um médico só para dengue, porque que não colocou uma enfermeira só 
para colher sangue também? Então, a gente tem que criticar e a gente tem que tentar dar, nem se for 

, uma solução errada, mas dê uma solução. Fui lá no hospital, conversei, sentei, falei por que que não 
põe? Sobrecarrega as meninas lá da enfermagem. Só para completar, o presidente, sobrecarrega 
urna coisa, aí vai todo mundo brigar com as meninas, porque que está demorando? Então gente, se 
cada um fizer a sua parte, a gente combate a gente consegue chegar. E corno eu falei na última 

; sessão, eu fiz uma Moção de Pesar lá, para a família do meu amigo Tinho. E queria pedir para todos 
se quiserem, é só assinar. Boa noite a todos". Inscrito para falar o Ver. Claudinei cumpnmentou a 

i Presidência, senhora Vereadora, demais Vereadores, companheiro Edgar do Rotary Club de Bezerro 
~ PE e o amigo Fabinho e disse: "Quero agradecer publicamente o seu convite pra poder ter a , 
satisfação de partic1par ontem em comemoração ao seu aniversário e Secretários que estão presentes ; 

' aqui, Secretário de Turismo Mariornar e Secretário de Saúde Marcos. Eu acho importante I 

j importante a presença dos dois neste momento, principalmente porque nós temos dois projetos ! 

i referente à pasta dos dois. E qualquer dúvida fica fácil dos vereadores tirarem com os secretários. 1 

Público presente, intemautas, ouvintes da RádiO natureza FM. Hoje a minha presença nesta Tribuna : 
' é de grande satisfação, porque na madrugada do sábado nasceu a filha do meu enteado, de nome i 

Antonela. Nasceu uma e meia da manhã. Embora não seja neta biológica, é neta do coração e o i 

, importante é isso. E vai ser muito bem cuidada por todos nós. Eu, Claudinei Luiz de Moraes, fui i 

! citado por uma pessoa. Eu não vou dizer o nome, para não comprometer ninguém. E quando me ! 

i citaram, citaram o senhor também, viu Vereador. Citaram o senhor, citaram o Rafael, citaram o ' 
Secretário de Turismo, Mariomar. Que nós somos bandidos. 29 anos da minha vida eu combato : 
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bandido, mas eu vou ter o prazer ainda de vir nessa Tribuna e dizer quem que é realmente bandido. 

' E o futuro vai nos mostrar. Vai nos mostrar e eu vou ter o prazer de voltar nessa Tribuna e dizer 
quem foi o autor ou autora, dessa qualidade que me deu. E a gente vê coisas que dói dentro da 
gente, dói quando a gente vê uma pessoa, de suma importância, usar um termo desses, se referindo 

1 
a vereadores, a comerciantes. Acha que é melhor que alguém, mas o futuro mostra realmente quem ' 

! é e quem não é bandido. Vamos aguardar. Eu solicitei a senhora Ana Maria de Gouveia, afastada do 
: cargo de prefeita, porque ela foi cassada por essa casa e retomou ao poder por força de liminar. A , 
:juíza do nosso município já votou e já disse: que sobre o mérito da questão aqui na Câmara de · 
Piquete, a Câmara estava correta em seus procedimentos. O que se discute é o mérito, não é a 

' questão política. Agora tá na mão da Segunda instância, que a gente vai aguardar para ver o 
: resultado, se ela for merecedora de voltar ao poder, é lamentável para o município. Mas se ela não 
' for a gente termina esse mandato com o Agnaldo no poder. E ela respondeu, antes de sair, que eu fiz 
um requerimento para ela com respeito à situação da estação. Eu não fiz esse requerimento porque 
eu passei por lá e disse eu vou fazer um requerimento para prefeita. Eu fiz porque eu fui cobrado , 

I 
pela população. O local está abandonado no período noturno. E ninguém cuida daquilo. E é prédio i 
público, tem que ter cuidado. Ali tá tendo droga, tá tendo promiscuidade, tá tentando todo tipo de I 

coisa possível naquele local. Como eu fui cobrado, indaguei a então prefeita, na época, e chegou a i 

:resposta hoje. "Atendendo a solicitação contida no Oficio 84/19 de 9 de Abril de 2019, de Vossa 
:·Excelência e em resposta ao contido no Requerimento 23/19, de autoria do Ver. Claudinei Luiz de 
Moraes, temos a informar que os recursos financeiros da prefeitura municipal para o exercício 2019 

:estão limitados em quantidade e remanejamento." Ela tem que começar aprender a ser prefeita. O 
i próprio Tribunal de Contas está cobrando dos legislativos quanto ao percentual de remanejamento 

i do orçamento dos municípios. Então, ela não venha reclamar do remanejamento. Ela que antes de 
' 
:! tàzer o orçamento, contemple todas as áreas, para que tenha dinheiro para trabalhar nessas áreas. 

Essa conta de 2016, o tribunal de contas tá cobrando os legislativos. E cobrou, fez apontamentos no: 
Executivo, por ter dado 20% de remanejamento no orçamento. Aí ela vem reclamar que ela não tem : 

' ! remanejamento para trabalhar? Aí depois ela fala assim. 'O que dificultará o atendimento às 

reivindicações extra orçamentárias. Além de que, no caso em questão, temos dois aspectos a : 
considerar: o imóvel é tombado, devendo por lei manter suas características externas. O segundo 
aspecto, é de que a prefeitura não dispõe de vigias para atender todas as áreas municipais, e ' 

principalmente neste caso como se trata de ambiente aberto'. Eu não fui candidato a Prefeito. Se ela 
I foi, ela tem que saber todos os problemas que ela ia ter no Município. Se ela, com sete anos de ! 

; Mandato, não foi capaz de melhorar o quadro de fiscais da prefeitura, realmente ela não vai ter ! 

: vigía, né? Ela tem um fiscal na prefeitura tomar conta da cidade inteira. Em momento algum ela i 
; pensou que ela precisava alterar esse número de fiscais. Mas não se preocupa. Ela não se preocupa i 
· em fiscalizar nada, porque quem tem que ser primeiro finalizada é ela. Então, ela não vai fiscalizar 

ninguém. Olha o outro absurdo: 'A questão da Segurança está a afeta a polícia militar. Que também, 
infelizmente, como é do conhecimento do nobre Vereador, não tem efetivo suficiente para atender 

' : todas as demandas da cidade'. Ela se esquece que até pouco tempo atrás ela estava no poder, no 
nosso mumcípto. E o governador do estado era do partido dela. Ela vivia dizendo que ela ia fazer a :· 
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campanha do governador Márcio França em toda a região. Por que ela não aproveitou dessa 

oportunidade de ter um governador do seu partido e não melhorou efetivo de policiais do nosso , 
município? E eu vou ter que dar urna aula para ela de Segurança Pública? Prédio público não é ! 

1 competência da polícia militar. A polícia militar tem, por menor que seja seu efetivo, é trabalhar i 

: quanto à prevenção de crimes. A polícia militar não pode colocar uma viatura lá na porta do prédio ; 
; e ficar tomando conta do prédio. Porque patrimônio público, prédio público é de competência da : 
prefeitura. Se vira! Não quer ser prefeita? Se vira! Não vem dar desculpa esfarrapada, ainda mais ! 

para mim, porque eu sei como funciona as coisas. Olha o outro oficio. 'Atendendo a solicitação · 
! contida no Oficio 82, de Vossa Excelência', que aqui no caso é do presidente, 'em resposta ao 
i contido requerimento 21119, de autoria do vereador Claudinei Luiz de Moraes, cumpre-nos 

informar a esse legislativo, que estamos solicitando dos órgãos estaduais recursos necessários para 
. melhorias na estrada do Benfica'. Ela respondeu dia 16 de Abril, essa é resposta que ela mandou 

para o vereador que oposição dela, que cobra dela o que ela tem que cumprir. Mas não foi isso que a 
gente viu publicado no Facebook. Que o material já está lá para ser atendido, que vai calçar o 

. Benfica. Um trecho do Benfica. Porque nessa resposta ela já não colocou que já existiam os ! 

I recursos? Será que ela tem medo de eu achar que foi eu que consegui isso? Não foi eu que consegui 
! nada. Eu não sou capaz, eu sou incapaz de ver algum serviço sendo feito no município, e não ter 
: sido eu quem solicitou de fazer qualquer tipo de publicação ou fazer descaso do vereador que 
solicitou. E às vezes, até o que eu solicito, eu falei com o Vereador Heloizio ontem, não, sexta-feira, 
quando ele falou aqui da questão de pegar aquelas crianças no Benfica depois da ponte. Eu mostrei 

1 

para ele a resposta antes dele falar aqui, mas quando ele falou, eu me calei, porque ele também já i 
tinha pedido. E não interessa se foi vereador Claudinei ou o vereador Heloizio que conseguiu. O · 

que interessa é que aquelas cnanças estão sendo atendidas. Isso que é importante para nós 
Vereador. Então, cu fiquei quieto e não falei mais nada. É assim que se coloca dentro de uma 

câmara legislativa, respeitando todos os vereadores. E no futuro, de repente, pode ter um grupo 
; coeso para trabalhar. Fiz um pedido da limpeza lá na escadaria próximo da minha casa, em : 
i dezembro. Ela mandou a resposta em fevereiro e disse que estava em estudo. Ontem eu cheguei na 

1 
minha casa e um cidadão que é funcionário da prefeitura, não sei o que tá acontecendo, jogou um 

' · monte de coisas na rua. Tinha sofá no pé da escadaria, tinha cobertor, tinha um monte de coisa lá. 
: Eu peguei e tirei uma foto, mandei na hora para Alenilda. A hora que eu me levantei da cama, já 

i tinham tirado material de lá. Ela fez para o vereador? Não, ela fez para evitar que a população que : 
' passa por ali evite ter uma vista dessa em um local daquele. Ela pediu para tirar, porque ela tem 
consciência que nós precisamos manter a cidade limpa. E para evitar o que tá acontecendo hoje. A 
população tem sim que fazer o seu papel, em questão de evitar que em sua casa que prolifere a 

; dengue, o mosquito. Mas daí o cidadão ele sai dali que ele tá passando mal e vai lá no hospital, . 
· chega lá para ser atendido que ele tá com dengue e aí, alguém lá vai falar assim: Olha meu senhor, , 

ou minha senhora, a senhora tem que olhar lá no quintal da senhora para ver como é que tá o i 
quintal. Só que daí ele olha pela janela e o mato tá 2 m de altura depois da janela. Esteve lá o 
Vereador Santana e o Prefeito Xeroso, quando assumiu. O secretário não tava lá ainda. Foi lá e 
mandou limpar na hora. Se vocês verem o tamanho do mato que estava no próprio hospital. Como ! 

! 
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que você vai cobrar da população? Cnou caso e mais caso com a situação do Terrana, até que ! 

saíram do local Está lá abandonado, o parquinho do Seu Leopoldo. Aí depois que viu que a coisa : 
ficou feia deu desespero. Aí começou a limpar tudo. Mas o maior, eu não vou dizer culpado, o i 
maior responsável por nós estarmos com essa epidemia hoje é da administração que lá estava. , 
Porque hoje já está sendo limpo e tem muita coisa para limpar. Espero que o Prefeito consiga, mas i 

i pelo menos já tá demonstrando vontade de trabalhar. É o mínimo que um Prefeito tem que ter, 
' vontade de trabalhar. Não tô aqui jogando confete nele, porque ele sabe muito bem porque eu falei 
: na frente dele, se eu precisar, eu vou cobrar. Está aí o secretário, que tá assumindo. Quando eu ' 
' ' conheci ele, lá no gabinete, porque depois de 3 anos, 2 anos e meio, eu tô indo lá no gabinete agora, 
porque eu tenho prazer de ser recebido. Porque antes além de não ser recebido tinha que aguentar a . 
cara feia da prefeita. É uma falta de educação tremenda. Se ela não respeita o legislativo, ela vai 
respeitar quem? Ninguém. É uma tristeza grande quando a gente vê uma situação dessa de epidemia': 

' na cidade ou sei lá o que. Começarem a mascarar a real situação, que agora não tá mais mascarado. ~ 

E a primeira atitude do Xeroso, quando ele chegou e viu aquilo tudo lotado lá. Ele já colocou mais ! 

um médico para atender a população. Ficou a pediatra e mais 2 médicos, por que um médico ' 
. sozinho no plantão não tava dando conta. A primeira atitude dele, porque não foi feito antes? Ou ~ 
' 
:i melhor, ela nem lá foi, não põe o pé lá. Ela talvez não precise. Eu preciso e a minha família precisa, 

1 
mas talvez ela não precise. Então, a gente não pode dizer, que tapar o sol com a peneira, em dizer 

I que admimstração não tem culpa disso. E quem é cobrado somos nós vereadores como o senhor . 
1 

falou. São os politiqueiros e é de botequim senhor Vereador. É politiqueiro de botequim. Tem a I 

·, capacidade de ficar inventando coisa, mas são candidatos de 2, 3 ou 1 O votos. Nunca tem a ', 

I capacidade de vir aqui ser Vereador, porque eu queria ver aqui. Eu queria ver aqui como Vereador, 
i se tem capacidade para trabalhar pelo Município. Porque é fácil criticar a gente. É muito fácil. Nós 
•

1 

somos vidraça, ser pedra é uma beleza. Mas eu quero ver aqui, eu já falei, junta aí se tiver 1 00/o dos 

i votos que eu tive em dois mandatos eu renuncio o próximo mandato meu se eu for candidato um dia 
.: e não apareço mais aqui, porque essas pessoas não têm. São pessoas que vivem de criticar. Agora, 

como eles tavam bajulando a senhora perfeita, eles vão começar arrumar alguma coisa para criticar 
o Xeroso, pode esperar. Como criticaram a reforma desta Casa. Eu nunca fui omisso, desde o 

começo eu falei: sou favorável. E não me importo o que vai acontecer, da minha opinião que eu 
: exponho, para o meu futuro político. Eu não vivo disso aqui. Eu tenho meu salário, graças a Deus. 

Eu tenho o meu emprego, graças a Deus. Eu não dependo disso para viver. Não vou dizer nunca que 
não me ajuda, ajuda assim, mas eu não estou aqui porque eu quero o dinheiro da Câmara Municipal. 
Eu estou aqui porque eu gosto de ser Vereador, porque eu gosto de trabalhar pelo município e me 

dói quando eu não sou atendido por um executivo. Diferente que já começou acontecer. Vereador 
Heloizio saiu, eu espero, foram as palavras que ouvi do perfeito hoje: as máquinas vão começar a 
trabalhar nas áreas rurais, onde ela sempre tem que tá trabalhando. Espero que isso aconteça. E se 

não acontecer, nós vamos cobrar dele. Nós vamos cobrar dele. Assumiu a Prefeitura vai ter que 
' ' 

carregar o peso. E nós estamos aqui para isso. É a função nossa. Há pouco tempo atrás senhores, eu I 

vi uma publicação no Facebook, que me doeu e eu vim para essa Tribuna e falei a respeito disso. :. 
Falaram o seguinte: que nenhum de nós aqui dentro, vereador, se juntasse todos, não tinha a ! 
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: honestidade que a senhora Ana Maria de Gouveia tem. Foi dito por uma pessoa séria e eu não vou ·, 
I citar nome, que essa pessoa deve saber, se tiver ouvindo. Agora eu pergunto: será que vai publicar a 
condenação dela em primeira instância? Por contratação irregular de uma empresa, cujo proprietário 
é cunhado do advogado que trabalha com ela e que a sobrinha dela trabalha no mesmo escritório, 
deste advogado. Será que vão falar isso? 5 anos de improbidade administrativa, ela vai recorrer, é 
direito de qualquer um. O Lula está recorrendo, Michel Temer, essa turminha aí. Ela vai recorrer. E 
espero, espero que ela não ganhe, para ela ver que tem que aprender a respeitar as pessoas. Para 

i entender que, até que se prove o contrário, ninguém é da forma que ela imagina que é. Então minha 
! gente, é assim que fm1ciona, jogar pedra fácil, criticar o legislativo é fácil. Aí ela fala que o 
: legislativo só reprova os projetos dela. Gente, eu acabei de ouvir aqui, em 2014 eu não tava aqui, 
i mas eu lembro desse projeto do vereador Rodrigo Nunes, que ele acabou de comentar na Tribuna, 
' ' 
; que foi vetado. E ele era base de apoio dela. Então, se ele se ela veta, se ela é contra projeto de ! 

1 quem tá do lado dela, quem dirá de quem é contrário. Eu aprendi, senhor Presidente só pra eu , 
:. concluir, com um Prefeito, não lembro a cidade a gora, nwn evento de Congresso de Município, ', 

1 num pinga fogo, que ele tinha sido eleito Prefeito, mas ele tinha sido primeiro Vereador. Ele me ! 

! disse que ele tinha 100% da Câmara ao lado dele, mas ele me explicou o seguinte: todos os projetos !, 

·, que embora tivesse vício de iniciativa por parte do Legislativo, ele dizia que ele sancionava, porque ; 

i o vício de iniciativa ia por água abaixo a partir do momento que ele sancionava o proJeto. E quando i 

i_ ele não podia sancionar, ele solicitava ao vereador que fez o projeto que indicasse para que ele i 
! colocasse de volta para câmara, para ser aprovado e para ele colocar em prática. Isso é ser Prefeito. ! 
: ! 

i Isso é saber lidar com legislativo. Mais uma pessoa que veta o projeto do próprio vereador de base, : 
1

• que dirá que vai fazer com nós que somos oposição. E eu sou oposição dela, não sou oposição 
burra, porque eu tenho consciência do que eu faço. E por muitas vezes aqui, se eu não pedisse 
regime de urgência, algumas coisas aí iam ficar para trás, convênio que precisava ser aprovado. 

Porque ela não é capaz de ter uma liderança dentro da Câmara. Ela não é capaz de trazer o 

legislativo para explicar e falar o seguinte: nós precisamos trabalhar pela população, então nós 
precisamos nos unir e trabalhar em prol da população que nos elegeu. Vamos trabalhar pelos votos 
que nós tivemos, não pelos que nós estamos querendo ter. Às mães presentes e aquelas que não 
estão presentes e estão nos ouvindo: um parabéns pelo Dia das Mães. Para minha mãe também, que 

: ainda está comigo_ Que é uma felicidade muito grande, a gente sabe que alguns não têm mais a sua 
I 
: mãe, para poder dar um abraço no dia das mães. Mas o importante é a gente saber que elas, quando 

estiveram do lado da gente, souberam nos criar. E não vai ser qualquer um que vai íàlar que nós 
somos bandidos. Muito obrigado, senhor Presidente, muito obrigado vereadores e público presente. 
Boa noite a todos". Inscrito para falar o Ver. Santana cumprimentou a Presidência, senhora 
Vereadora, demais Vereadores, ouvintes da Rádio Natureza, intemautas, público presente, na 

pessoa do Dr. Edgar Lino Ferreira, bem corno dos ex-Vereadores que aqui se encontram, 
cumprimentou a todos e iniciou sua fala dizendo: "É gratificante poder na data de hoje, tê-los aqui. 

- Em virtude do que todos estão vendo, a Câmara foi reformada no primeiro pavimento, fomos alvos 
de muita critica, mas está aqui. A transparência ela prevaleceu e graças a Deus, com ajuda dos 

pares, a gente obteve esse êxito. E sejam sempre bem-vindos. Primeiramente, eu quero me dirigir ao ! 
I 
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senhor vereador, que me antecedeu a tribuna, e dizer o seguinte: bandido é quem tem condenação ; 
na Justiça. Bandida é quem foi condenada e perdeu os direitos políticos por 5 anos, e vai ter que; 
devolver ao erário público, uma quantia acima de R$ 200.000,00. Então, que lave a boca para falar· 
em meu nome e dizer que eu faço parte de bandidismo. Porque, graças a Deus, eu prestei concurso . 

público e servi o nosso município por 28 anos dentro da Polícia Militar, muito me orgulho disso. E : 
através desse trabalho hoje estou aqui, representando o povo do meu Município. Então, que essa ex~ ,' 

prefeita aprenda a ter um pouquinho mais de humildade, e pense em tratar as pessoas como , 

1 
verdadeiros seres humanos. E não querer tirar proveito de situações, corno sempre foi feito. O nosso 

I . • 
país foi passado a limpo e o nosso município também está sendo passado a limpo. Mrus co1sas 
virão. Então, antes de se dirigir a qualquer pessoa que seja, ela primeiramente, ela tenha um 
pouquinho de humildade e respeite, principalmente o Poder Legislativo do município. Que a i 
prefeita não tira o vereador, mas um vereador arranca o Executivo. Prova disso, confonne já dito 
aqui, pelo nobre colega: a primeira instância viu que a Câmara não errou. Tanto o Ministério 
Público como a magistrada local, não teve vício de iniciativa ou qualquer tipo de erro no processo. 
Não adiantou ela ficar escondendo coisas, apresentando documentos, mentindo para poder 
continuar no poder, da forma que ela tava administrando. Era só o vem a nós. E já tá na hora , 
também, desta Casa, dos nobres pares, diante de tudo que aconteceu, diante de tudo que a gente : 
assistiu e viu e sentimos: o povo não merece ser enganado. Chega! Chegou a hora da gente se unir. 
Parar com picuinha, parar com diz que me diz, e ficar querendo tirar proveito, para poder ser 
reeleito na próxima eleição. Fica querendo pisar no próximo, que aqui está legislando, que aqui se 
encontra trabalhando. Então vamos parar de fazer isso, vamos procurar ser honesto conosco mesmo, 
porque é injusto ficannos querendo tirar beneficio próprio e continuar enganando a população. 

; Então o que fazer senhores? A Mesa Diretora está aqm, me acompanhou, porque essa mulher não 
queria desgrudar da cadeira lá do Executivo em hipótese alguma. Ela desafiou a justiça, ela quis 
enfrentar o Poder Judiciário. Daqui eu não saio. Nós fomos lá para notificá-la, e assim mesmo, ela ' 
querendo ser irredutível. Ainda disse a ela: a senhora está aqui de maneira errada, a senhora não : 
pode. 'Eu estou sendo orientada pelo advogado'. Então tudo bem, a senhora vai arcar com as 
consequências. Saí de lá, registramos um boletim de ocorrência, e o meu advogado tomou todas as 
providências cabíveis. Mais um crime que ela cometeu e irá responder por isso. Então meus ; 
senhores, acho que agora já chegou o momento da Câmara Municipal se posicionar. E vamos parar ; 
de ficar aí com picuinha e diz que me diz. Enquanto isso a população está perecendo aí fora. Foi i 

muito bem dito aqui, pelos meus antecessores, relacionado ao caso da dengue. Primeiramente, vou 
! parabenizar o Prefeito Municipal. Porque desde o início, desde o primeiro dia efetivo de seu 
' mandato, ele humildemente me procurou e a gente teve a primeira tratativa relacionado a esse surto 
de dengue que estava no nosso município. Hoje eu posso falar aos senhores, a todos que nos ouvem, 
nos assistem. Estive com o Prefeito, junto ao comando do 5° Batalhão de Infantaria Leve do 

·Exército Brasileiro de Lorena, em contato com o Tenente-Coronel Martini. Ele de pronto, · 
· disponibilizou uma companhia dele, para que viesse ao município e de imediato fizesse a limpeza : 
na Avenida 15 de Março, da antiga Casa 1. E essa limpeza chegou até a usina. Todos sabem : 
perfeitamente o que estou dizendo. Já deu wna outra vista lá. E também o Prefeito agora, é coisa : 
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, simples, que a Câmara cansou de pedir. Eu cansei de bater isso aqui na tribuna. O Prefeito, com ! 

urna visão totalmente diferenciada, já melhorou o quadro da frente de trabalho. Já nota~se que o 
município já está voltando a ficar limpo, é o mínimo. Mas ela de pura maldade, de pirraça, não ; 
atendia. Aí o atual Prefeito está demonstrando amor pelo Município, coisa que a gente não via nela. ! 

Então, para que todos também tomem ciência. Não ficou somente nisso. O 5° Batalhão vai i 

disponibilizar militares, viu senhor secretário, para que acompanhe os agentes de saúde. Vão entrar, i 

de casa em casa, para fazer o trabalho deles. Até porque, foi passado ao Coronel por nós dois, que 
poderíamos ter em algumas residências, proprietários que pudessem não autorizar esse acesso. 
Então, o Coronel disponibilizou, e podem ter certeza, o nosso município será sim ajudado pelo 

; exército brasileiro. Aproveito, também, para agradecer o Presidente da Câmara de Tremembé, meu ! 

' amigo e colega Presidente Wagner. E também o secretário de saúde de lá que me ajudou. Me : 
assessoraram e fizemos contato diretamente com a "SUCEN", que é mais um órgão que estará à· 
disposição do município para estender a mão. Quero parabenizar aqui o nosso secretário de esportes : 
e ex-vereador, senhor Carlos Arthur, pelo acompanhamento na comitiva que representou o nosso i 

município nos jogos regionais dos idosos. Então são pequenas coisas que surtem efeito e merecem 
1 

' ter o reconhecimento por parte do nosso parlamento. Parabéns ao Secretário, que com muito : 
esforço, deixou sua família e foi lá, juntamente com esses idosos, representar o nosso município 
com muita dignidade. Eu aproveito, também, a oportunidade para pedir ao atual Prefeito. E vou 
cobrar, vai ficar registrado. Eu não vou fazer requerimento. Eu sei que ele estará me 
acompanhando. E eu vou sim cobrar. Para que ele crie no mWlicípio, não custa também e faça uma 
reunião com essas pessoas que fazem recolha de materiais recicláveis. Crie uma associação e 
encontre um líder para que eles tenham mais dignidade, para que eles consigam levar para suas 
residências o sustento digno. Que não é não é vergonha não senhores, não é vergonha. A gente vê as 
pessoas recolhendo nos lixos garrafas descartáveis, caixas de papelões, que muitos de nós jogamos 
fora. E essas pessoas humildemente o fazem. Só que em virtude de não haver um local adequado, 
acaba se colocando em risco vários bairros. Porque são vários bairros que fazem essa recolha, para 
que uma outra pessoa venha então passar em um dia X para recolher. E ali está juntando muitos : 
ratos e animais peçonhentos. Nosso município dispõe de locais. Que isso possa ser feito e possa ser ' 
realizado. Então eu aproveito e já convido essas pessoas, que se quiserem, podem me procurar aqui ; 
na Càmara Municipal, para que a genle desça até a preft:ilura, ou t:nlão t:u chamo o Prefeito aqui. i 

:Eu tenho certeza que ele virá. A gente faz uma primeira reunião. Vamos debater esse assunto. E i 

vamos tentar chegar em um denominador comum. Encontrar uma solução justa, necessária e 
! cabível. Eu também espero que o Senhor Prefeito, agora olhe para o funcionalismo público I 

! municipal e os trate com mais dignidade. Porque desde o início do mandato, foi falado, foi cobrado, 1 

mas a gente nunca obteve o retomo. Então, Prefeito Agnaldo, vê se o senhor consegue tàzer com : 
que os funcionários públicos municipais recebam pelo menos um uniforme. Que seja dado a eles no · 
período da manhã um belo de um café, para que eles saiam antes, saiam alimentados. Muitos não 
tem nem o que comer dentro de casa, lamentável. Que o senhor faça voltar a cozinha piloto e esses 
funcionários tenham um horário para ir lá e dignamente fazer uma refeição. Já que o município não 
paga o vale alimentação, muito embora seja dado a eles uma cesta básica, mas não custa. Vamos ver · 
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i onde dá para a gente juntar forças e conseguir esse objetivo também. Eu também quero me dirigir a 

ele e pedir: para que seja colocada uma placa no conjunto CDHlJ. Então senhor Prefeito, a ex- ' 
prefeita disse ao senhor que lá não tem como denominar, porque trata-se de um conjunto particular_ ; 

Engano, Já foi urna construção de CDHU e existe uma denominação dada por esta Casa de Leis, : 
através da Lei Ordinária Municipal TI0 1962 de 14/1112012. Então, nada impede que aquele local; 
seja denominado, por um pai de família, um conterrâneo nosso, muito honrado que nos deixou e : 
que merece esse mínimo de reconhecimento por parte dos poderes constituídos do nosso município. 

Eu quero aproveitar a presença do Sub Ten Lima, Cabo Paschoal, Cabo Odorisi, Cabo Rian, e 
Soldado Dias, pelo brilhante trabalho que os senhores realizaram em nosso município, na data de 14 

de fevereiro deste ano. Onde obtiveram êxito de localizar e apreender três armas de fogo com várias 

munições de diversos calibres. Meus parabéns, eu sei perfeitamente, daí que eu vim, com muita , 
, honra, hoje aqui eu os represento. Sei da dificuldade que é. Conforme já dito pelo o colega, que me ! 

: antecedeu. Diante de toda dificuldade que nós encontramos em nosso município, os senhores são i 

' verdadeiros heróis. Porque eu falo com conhecimento de causa. O apoio, quando a gente se vê 
1 

numa situação adversa, ele demora muito, muito embora haja o empenho dos colegas para dar o 
apoio necessário, para evitar que a gente veja um colega numa situação pior. Mas graças a Deus, o 

mínimo de efetivo tanto da Polícia Militar local como da Polícia Civil, que aqui exerce suas 
atividades, o fazem com muita dignidade. Os senhores são dignos, não só de elogios, mas sim de 
serem chamados, verdadeiros heróis. Eu quero aproveitar também não posso deixar de citar o fato , 

ocorrido em São Paulo no qual o colega Cabo Fernando, do primeiro comando de choque da Rota, : 
quero me solidarizar com toda a família do Cabo Fernando e com toda a família Policial Militar. : 

Porque é um colega que foi cruelmente assassinado por bandidos hipócritas, covardes, que i 
desceram e surpreenderam ele saindo da residência, logo pela manhã, saindo para trabalhar. 

:Emparelharam um carro e de forma cruel o assassinaram sendo ambos com duas metralhadoras. Eu 

digo a esse safado também desse canalha desse Governador, que hoje se encontra governando nosso 

. Estado. Cadê a sua promessa de campanha Governador Dória? O senhor prometeu que que o senhor 
i iria respeitar os órgãos de Segurança Pública. O senhor prometeu que o senhor iria tratá-los com 
i mais dignidade. Enquanto o colega estava lá com sangue escorrendo, senhores, esse Governador, 
1 

que hoje se encontra no nosso estado, estava na residência dele jogando futebol e fazendo um ; 
churrasquinho com alguns deputados. Que vergonha. Então senhor João Dória, o senhor toma 

1 

vergonha na cara também, deixe de ser estrelinha. Se o senhor não tem capacidade de governar o : 
nosso estado, pense um pouquinho, não adianta o senhor chegar como empresário. O senhor tem 1 

; que ter culhão, o senhor tem que ser político e não empresário querendo ser estrelinha. Senhor 

: Presidente, se eu passar um pouco do meu tempo, eu peço a compreensão de Vossa Excelência. i 
I 
j Gente,eu quero deixar claro em virtude do parecer, que foi exarado por esta Casa, pela Comissão de 
! Finanças, Orçamento e Fiscalização, na qual a ex-prefeita estará sendo notificada. E não adianta, eu 
· volto a frisar no ponto que falei no início da minha fala aqui. Não ad1anta a gente querer enganar a · 
: JX>pulação. O auditor do Tribunal de Contas, muito embora ela foi destituída em virtude de uma 
I 
1 denúncia que eu apresentei, por abandono de prédio público, ela fez de tudo para retomar. O auditor 
: esteve aqui, fiscalizou também não foi somente os pontos que eu fui. Então, para que os senhores 
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tenham noção: materiais alocados diretamente no chão, em contato com a parede, de modo ; 
desorganizado; fiação exposta e restos de materiais; telhado quebrado; galões de gasolina 
armazenados diretamente no chão; restos de materiais, fiação exposta, forro com infiltração; o 

. parquinho e academia da Vila Esperança, escola pública localizada no Alto da Bela Vista, que 
! aparentemente parece estar sendo utilizada como moradia; o posto de saúde no Alto da Bela Vista. 
: E por incrível que pareça todos esses pontos que foram por mim elencados e apresentados na ! 

denúncia foi apontado também pelo auditor do Tribunal de Contas e diga-se de passagem: ela: 
sempre alegou que era uma herança maldita que ela havia recebido do ex-Prefeito Otacilio. Mas se : 
ela não tinha competência para administrar, não lançasse o seu nome. Porque ela, há 7 anos estava à 

frente do nosso município, somente judiando do povo e fazendo com que as pessoas sofressem, : 
' somente isso. Só sofrimento. Todos sabemos perfeitamente. Agora vamos ver qual a desculpa que: 

i ela vai dar. Ela terá um prazo para apresentar defesa dela. Se é que vai, não sei. O destino será 
lançado. Agora não se esqueça de uma coisa, ela está condenada. Ela está condenada, então bandido 
não sou eu. Eu quero aproveitar e desejar um feliz Dia das Mães a todas as mulheres do nosso . 
município, porque a vocês foi dado o dom de poder gerar vidas. E diga-se de passagem, é um dom ' 
que nenhum de nós homens conseguimos obter. E pode qualquer um tentar me contra dizer, mas 
nos causa inveja, porque vocês são geradoras de vida. Vocês são as rainhas dos lares e todo homem 

'por si só as obedecem. Boa noite e muito obrigado a todos". Usando da palavra o Ver. Claudinei : 
disse: "Queria aproveitar antes de passar a Presidência aqui, registrar nesta Casa de Leis e também 
para o público que tenha conhecimento, que quando a gente tem que criticar a gente critica. E a 

1 gente precisa também aplaudir. E eu queria registrar aqui o empenho e o comprometimento, tanto 
! do secretário Mariomar, que assim que assumiu, já começou a trabalhar imediatamente, para poder 
trazer a essa Casa de Leis hoje, um projeto para que a gente pudesse aprovar. E o que eu vi, do 

, Secretário Mariomar viu, foi o comprometimento e o respeitou que eu presenciei na última sexta-
: feira, 19 horas da noite, do Secretário de Saúde, do Prefeito, da primeira-dama. Estava eu e o 
! Mariomar presente, preocupados com o remédio que uma paciente precisava receber. A farmácia 
estava fechada e o Secretário se comprometeu em buscá-la, ela mora lá na estrada do atalho, para 
cima do posto de guarda. Da preocupação de não deixar o paciente sem o remédio. O Luiz 
Fernando chegou e conseguiu contato com a paciente, com a mãe do paciente e ela falou da 
seguinte forma para o Luiz Fernando: pelo respeito e por vocês terem se preocupado, eu consigo 

, aguardar até segunda-feira, dando um voto de confiança para essa nova administração e a nova 
'Secretaria da Saúde. Foi a palavra dela que o Luiz Fernando passou pra gente. Então eu não poderia : 
deixar aqui, me omitir de agradecer o posicionamento dos dois, com o respeito à população de 
Piquete. Muito obrigado, passo presidência". Inscrita para falar a Vei'". Malu, cumprimentou a 

, Presidência, demais Vereadores, público presente e na pessoa do senhor Secretário de Saúde, 
Marcos, em nome do Secretário de Turismo, Mariomar desejou boa noite a todos e iniciou sua fala: ; 
"Eu já tive oportunidade de falar, para o senhor Marcos, mas eu não tive oportunidade de falar para I 

o Mariomar, que a Câmara está disposta a ajudar na administração de vocês. E que nós temos um : 
grande contato com a população e podemos fazer essa ponte entre a Câmara a população, a câmara : 
e as secretarias, não só eles mas as outras secretarias também e o novo Prefeito também que eu não : 
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posso esquecer, nê? Que estamos aqui para trabalhar juntos. Que isso fique bem claro Eu queria ! 

começar primeiro, com assunto muito chato, que é em relação às duas moções de pesar que eu fiz 
hoje. Vai entrar urna que é urna Moção de pesar ao meu amigo Sandrão, que nos deixou 
recentemente. E é wn documento que jamais eu queria fazer na minha vida, porque o que eu queria , 
e fíz por ele, foi dar uma placa de prata pela pessoa que ele é, pelo comerciante que ele é, e pelas 
oportunidades que ele dá a as pessoas que têm o prazer de trabalhar com ele. Como eu fui uma j 

delas. eu fui uma das pessoas que mais se beneficiou da bondade e do caráter maravilhoso que ele : 
' 

tinha. E ele vai continuar em nossas vidas, não só a minha, como de muitas pessoas que viveram 
com ele. Também tive a oportunidade de estar dando uma Moção de aplausos ao doutor Valadão. 
Para quem não conhece, ele é um médico que esteve aqui no nosso município e trabalhou conosco. 
E hoje ele nos deixou, e também será uma Moção que eu não gostaria de estar fazendo, mas que , 
seja uma homenagem da Câmara Municipal a ele e a toda a sua família. E queria dizer que Deus dê '! 

o conforto a todos eles. Eu queria falar do requerimento que eu que eu preparei sobre o ponto de · 

ônibus, que ficava na Major Carlos Ribeiro, e foi retirado pela senhora prefeita, e não foi : 
recolocado. Então as pessoas passaram esse período de sol, de chuva, todos ao relento, porque o i 

' ponto de ônibus não foi recolocado. Isso não me admira, porque destruir a cidade é com ela mesmo I 

e melhorar jamais será com ela. Então eu peço ao Senhor Prefeito, que atenda a esse pedido da : 
população. Porque não é meu, é da população. Para que a gente possa ir melhorando aos poucos a 
nossa cidade. Fiz também algumas indicações. Eu queria falar de uma que eu pedi na rua na Rua 

! Manoel Borges com a José Alves Filho. Uma placa de proibido descer, para carros pesados, pois 
!
1 
houve um acidente de carro. Apesar de ter sido um carro de passeio, mas entrou dentro da casa de 

: uma senhora. Ele desceu o morro e bateu na casa da senhora. E eu fiz esse pedido e foi colocado em 

j uma placa de sentido proibido. Mas essa placa de sentido proibido, ela foi colocada no !:,'llard-rail 
!_ improvisado, amarrado com arame. Então, a cada hora ela estava em um sentido e proibindo para 

um lado. E como eu falei, gente, não me admira. Por irresponsabilidade da ex-prefeita, tenho o 
maior prazer de falar isso. Então, casos como esse, são rotineiros aqui a gente não se surpreende , 
tanto. Mas eu pedi agora, para o Senhor Prefeito, para ele colocar a placa devidamente no lugar. E a:! 
placa correta. Porque assim não é veículo de passeio e caminhões que descem ali, são ônibus então, I 

é muito perigoso principalmente para família que já teve um dano em sua residência. Pedi também, . 
é um assunto bem falado aqui, sobre os casos de dengue. Também fiz uma solicitação, para que ele i: 

possa estar dando uma atenção espectal a alguns endereços que estão sendo bem relatados na rede . 
social. Aqui no documento está bem específico os lugares. Fiz também uma indicação, pedindo uma 
lombada com a faixa de pedestre, próximo à escolinha da tia Ivonete, na Tancredo. A Tancredo ela : 
é um problema em toda, em toda, mas naquele local em especial há um grande risco, por causa da j 

escola de educação infantil. Então, gostaria que ele pintasse pelo menos a faixa de pedestre, fizesse · 
alguma coisa que seja emergencial, pra que a gente possa, porque eu sei que vai vir recurso, que vai i

1 

ser melhorado a Tancredo, mas que seja feito na emergência isso aí. Porque a gente precisa de i 

: coisas urgentes. E são coisas simples. Eu não poderia deixar passar, como muitos me conhecem, 
! I 
' sabem que eu escuto crítica. Eu acho que isso é bom para o nosso crescimento. Mas de pessoas que I 

não tem moral nenhuma para falar e ao falar, fala coisas que não são verdade, Isso traz um , 
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. incômodo de certa forma. Eu não vou citar o nome da pessoa, porque ela vai imaginar e algumas ; 

pessoas aquí, que acompanham também, porque eu não vou dar lhope para ele_ Como eu já dei . 
nessa Tribuna, inclusive, até já dei Moção de repúdio para ele. Mas eu queria falar pra esse rato de , 

erário público que ao elevar a moral da prefeita, da ex-prefeita, e fàlar mal da Câmara, ele também . 

saiba reconhecer os erros dela. Porque agora, como nunca, ele deve defender ela, porque agora ela ~ 

entrou para o time dele decondenados pela justiça, porque ele também é condenado pela justiça. E : 

agora ela também. Fala que ela vai ter que ressarcir os cofres públicos, que ela está inelegível e ! 

perdeu seus direitos políticos por cinco anos. Não fica só falando que isso que Piquete é isso, que · 

! foi injusto e aquilo não. Apesar que as pessoas quando são iguais, elas se identificam muito, né? E 
1 

que ele abra o olho, esse rato do erário público, que essa não é a primeira condenação, não vai ficar 

' só nela. E eu tenho fé em Deus que ainda vem muitas por aí, porque ela merece. Queria também 

' desejar um Feliz Dia das Mães a todas as mães. Para mim não será um dia tão feliz, porque eu não I 

, tenho mais a minha mãe, vai fazer três meses que minha mãe faleceu. Mas eu tenho algo bom para : 

i comemorar, porque além de eu ter perdido a minha mãe eu ganhei um presente, eu serei mãe i 
' I novamente. Então eu tenho um lado bom e um ruim, mas o lado bom, com certeza, vai ser levado 

j nesse dia. Gostaria de dizer a todas as mães, que Deus abençoe a todos, dê muita paz, muita saúde e 

i muita paciência, que é o quê mãe tanto precisa. Obrigada a todos, tenha uma boa noite". Seguindo ; 

sem intervalo com a anuência dos senhores Edis, o senhor Presidente solicitou a senhora Secretária : 

que fizesse a leitura dos documentos constantes da ordem do dia: 1) Projeto de Lei Complementar 

n" 05119, que dispõe sobre a criação e regulamentação de cargo público de Procurador Jurídico: 
' junto ao quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Piquete. Como não houvesse quem desejasse : 

falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário. i 

i 2) Projeto de Lei Complementar n" 06/19, que dispõe sobre alteração do anexo I da Le1. 
Complementar n" 249, de 26/09/2013. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida' 

: propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada por unanimidade. 3) Projeto de Let 

i Complementar n" 04/19, que dispõe sobre a criação e regulamentação de cargo público de Diretor 

de Escola junto ao quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Piquete. Como não houvesse quem 

desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo , 

Plenário. 4) Projeto de Lei Ordinária 0° 02/19, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de . 
Turismo e dá outras providências. Como não houwss~ qu~m desejasse falar sobre a referida ! 

· propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada por unanimidade. 5) Projeto de Lei i 

'Ordinária n" 03119, que altera o artigo 1" da Lei Ordinária n" 2049 de 26112/2017. Como não' 

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

e aprovada por unanimidade. 6) Requerimento n" 35119, de autoria do Ver. Christian, para que seja: 

! oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal Agnaldo Almeida Mendes, pedindo-lhe de determinar a ; 
, construção de duas lombadas próximas a Escola Municipal Ricarda Godoy Lopes. Como não . 

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

1 e aprovada por unanimidade. 7) Requerimento n" 36/19, de autoria do Ver. Christian, para que seja~ 

! oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal Agnaldo Almeida Mendes, pedindo-lhe a gentileza de .' 
' . 
realizar a limpeza da Rua Alcides Vilar, no Jardim Josefina. Como não houvesse quem desejasse ; 
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i falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em úmca votação e aprovada por 
unanimidade. 8) Requerimento 0° 37119, de autoria do Ver. Christian, para que seja oficiado ao' 
Exmo. Sr. Prefeito Mumcipal Agnaldo Almeida Mendes, pedindo-lhe a gentileza de realizar a 

, limpeza da Rua Manoel Ribeiro dos Santos Filho, no Jardim Josetlna. Corno não houvesse quem : 
' . 
i desejasse tà.lar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada por 1 
i. unanimidade. 9) Requerimento n° 38/19, de autoria do Ver. Christian, para que seja oficiado ao i 
Exmo. Sr. Prefeito Municipal Agnaldo Almeida Mendes, pedindo-lhe a gentíleza de realizar a 

· limpeza da Rua 7 de Setembro, na Vila Célia. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a 
·referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada por unanimidade. lO) 
'Requerimento n° 39/19, de autoria do Ver. Christian, para que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito 
· Municipal Agnaldo Almeida Mendes, pedindo-lhe a gentileza de realizar a limpeza da Rua ! 

, Leonídio Cândido Mineiro (Beco do Tomás). Como não houvesse quem desejasse falar sobre a i 
, referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada por Llllanimidade. l1) ~ 
:Requerimento no 40/19, de autoria do Ver. Christian, para que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito ' 

Municipal Agnaldo Almeida Mendes, pedindo-lhe a gentileza de realizar a limpeza da Avenida 15 · 
de Março. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi · 
colocada em única votação e aprovada por unanimidade. 12) Requerimento n° 41119, de autoria do 
Ver. Christian, para que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal Agnaldo Almeida Mendes, 
pedindo-lhe a gentileza de realizar a limpeza da Rua Thomé Seraphim, mais precisamente no 
escadão localizado no Bairro da Caixa O' Água, próximo a casa do Vereador Claudinei Luiz de 
Moraes. Usando da palavra o Ver. Claudinci disse: "Quero agradecer ao Ver. Christian de ter feito o 
pedido de limpeza da rua da minha casa, mas eu quena ver essa indicação quando a Teca tivesse 
como Prefeita, eu queria ver ela fazer na rua da minha casa. Mas agora pode ter certeza que vai ser . 
feito, porque já foi a primeira coisa que eu falei com a chefe de gabinete Alenilda, que é um descaso 

! aquele pedaço ali. Outra coisa eu vou pedir aos Vereadores para tomarem cuidado. A gente não tá 
aqui pra reprovar requerimento de ninguém. Mas vamos atentar para o que é indicação e o que é 

; requerimento. Porque senão daqui a pouco o Executivo vai devolver pra gente dizendo que a gente ; 
' tá fazendo requerimento no que é indicação. E nós vamos ter que engolir seco e depois fazer. 
Pedido de informação é requerimento, pedido, quando está indicando um serviço é indicação. Muito ; 

, obrigado". Usando da palavra o Senhor Presidente disse: "Conforme bem colocado pelo Ver. i 

i Claudinei, eu iria depois falar com os senhores, o senhor Vereador Christian quanto o Ver. : 
Heloizio, os senhores protocolaram na Casa em forma de requerimento, mas não é. Pedido pra 

' limpeza é indicação, tá ok? Então que na próxima sessão a gente não cometa mais esse lapso. Tá : 
i ok?". Em seguida colocou em discussão o referido requerimento. Como não houvesse quem mais 
desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada por i 

unanimidade. 13) Requerimento n° 42119, de autoria do Ver. Christian, para que seja oficiado ao i 
I 

, Exmo. Sr. Prefeito Municipal Agnaldo Almeida Mendes, pedindo-lhe a gentileza de realizar a I 

:limpeza da Rua Ana Eulália da Encarnação Arantes, no Jardim Josefina. Como não houvesse quem ~ 
desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada por ' 
unanimidade. 14) Requerimento n° 43/19, de autoria do Ver. Christian, para que seja oficiado ao 
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i: Exmo. Sr. Prefeito Municipal Agnaldo Almeida Mendes, pedindo-lhe a gentileza de realizar a 

i limpeza da ~ua Capitã~ José de Brito, na_ Vila Esperanç~. ~orno não houvesse quem deseja_ss~ falar 
·: sobre a refenda propositura, a mesma fm colocada em umca votação e aprovada por unamm1dade. 

[ 15) Requerimento TI0 44/19, de autoria do Ver. Junhô, para que seja oficiado ao Exmo. Sr. Agnaldo 

·.Almeida Mendes, Prefeito Municipal, pedindo-lhe que mfonne a este Vereador quando serão 
j reformadas as quadras society localizadas no recinto de Festa Miguel Purcino Ferreira e no Estádio 
1! Municipal Antonio Brasilino. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, 
a mesma fOI colocada em única votação e aprovada por unanimidade. 16) Requerimento no 45/19, 

1
! de autoria da Ver". Malu, para que seja oficiado ao Exrno. Sr. Agnaldo Almeida Mendes, Prefeito j 

i Municipal, pedindo-lhe que informe a esta Vereadora quando será recolocado o ponto de ônibus : 
1

' localizado na Avenida Major Carlos Ribeiro, próxnno à antiga Fábrica J. Armando. Como não 
: houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação 
1

! e aprovada por unanimidade. 17) Requerimento no 46/19, de autoria do Ver. Santana, para que seja 

,· oficiado ao Secretário de Saúde do Município, solicitando-lhe que seja encaminhado a esta Câmara 
I Municipal de Piquete, o quantitativo real e atual referente ao número de pessoas que foram 
· efetivamente infectados pelo vírus da dengue em nosso município, os casos que foram tratados '1 

como suspeita, bem corno informe o nome do laboratório e responsável técnico que realizou as ' 
análises dos exames submetidos por pacientes. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a '1 

referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada por unanimidade. 18) ! 

Requerimento n° 48/19, de autoria do Ver. Santana, para que seja ofíciado ao Exmo. Sr. Prefeito 'i 

Municipal, solicitando-lhe infonnações sobre a regularização jurídica do Conjunto Habitacional ' 
Sídio Benedito Marcondes, tendo em vista que o prédio ali construído e que recebeu a referida 1 
denominação através da Lei Ordinána Municipal n° 1962 de 14/11/2012, trata-se de construção i 

! 
pública realizada pelo C.D.H.U., observando-se sua necessária identificação nos termos da referida, 

· Lei Municipal. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi ! 

colocada em única votação e aprovada por unanimidade. 19) Requerimento n<> 49/19, de autoria do, 
' Ver. Junhô, para que seja oficiado ao Exmo. Sr. Agnaldo Almeida Mendes, Prefeito Mumcipal, i 
' pedindo-lhe a gentileza de informar a este Vereador quando será realizada a manutenção e troca dos 

aparelhos da academia ao ar livre que estão em péssimas condições. Como não houvesse quem ! 

desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada por i 
unanimidade. 20) Requerimento no 50/19, de autoria do Ver. Heloizio dos Marins, seja oficiado ao: 
Exmo. Sr. Agnaldo Almeida Mendes, Prefeito Municipal, pedindo-lhe a gentileza de determinar a 
colocação de entulho na estrada que dá acesso ao Clube de Campo Quilombo até o Jaracatiá no 
Bairro São José, tendo em vista que a referida estrada encontra-se bastante esburacada e com as 

chuvas a mesma fica tomada pela lama. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida 
propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada por unanimidade. 21) 
Requerimento n<> 51/19, de autoria do Ver. Heloizio dos Marins, para que seja oficiado ao Exmo. Sr. 

' Agnaldo Almeida Mendes, Prefeito Municipal, pedindo-lhe a gentileza de informar a este Vereador ! 

qual a data programada para o início e término da obra da posta de skate localizada na Vila ; 
Esperança, bem como o valor da mesma. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida : 
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; propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada por unanimidade. 22) ; 
Requerimento 0° 52/19, de autoria do Ver. Heloizio dos Marins, para que seja oficiado ao Sr. André 
Squissato Scanavini, Gerente Operacional da Águas Piquete, pedindo-lhe a gentileza de proceder o . 
reparo no calçamento da Rua Quintino Bocaiúva próximo aos TI 0 S 287, 297, 306 e 312, na Vila: 

I Esperança. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi i 

! colocada em única votação e aprovada por unanimidade. 23) Requerimento n° 53/19, de autoria do~ 
Ver. Heloizio dos Marins, para que seja oficiado ao Exrno. Sr. Agnaldo Almeida Mendes, Prefeito ' 
Municipal, pedindo-lhe a gentileza de realizar o reparo na estrada dos Marins que dá acesso à divisa , 
de Marmelópolis- MG. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a 
mesma foi colocada em única votação e aprovada por unanimidade. 24) Moção n° 11119, de autoria: 
dos Vereadores Malu e Santana, para que seja oficiado aos familiares do Sr. Sandro Luiz Alves, : 
apresentando-lhes Moção de Pesar deste Legislativo, pelo seu falecimento ocorrido recentemente e : 
que tanta dor causou à sua família e amigos. Como não houvesse quem deseJasse falar sobre a . 
referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada por unanimidade. 25) i 

Moção n° 12119, de autoria do Ver. Christian, para que seja oficiado ao Sr. José Valério, mais: 
conhecido como "Sabará"', apresentando-lhe Moção de Aplausos deste Legislativo pela organização i 

: do evento onde ocorreu uma peneira realizada pelo time da Ponte Preta e que contou com a . 
participação de 180 garotos no dia lo de maio de 2019, em Piquete resultando na escolha de dois· 
jovens piquetenses, Pedro Henrique e Richard e um de Cruzeiro para participarem dos testes finais 
no referido Clube. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma . 

' foi colocada em única votação e aprovada por unanimidade. 26) Moção n° 13119, de autoria do Ver. : 
Santana, para que seja oticiado ao CB PM Fábio Rian Gonçalves Julio e SD PM Patrícia Fabiana da 

i Silva Dias, apresentando-lhes Moção de Aplausos deste Legislativo pela prisão em fla!,rrante de 
: indivíduo que disparou arma de fogo contra familiar, bem como pela apreensão de diversas annas, 
! munição, chumbos e espoletas. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida 
: propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada por unanimidade. 27) Moção no 
· 14119, de autoria do Ver. Junhô, para que seja oficiado aos familiares do Sr. Antônio Amauri 
·: Gonçalves, falecido recentemente, apresentando-lhes Moção de Pesar deste Legislativo por esta 
, perda irreparável. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma 
foi colocada em única votação e aprovada por unanimidade. 28) Moção no 15/19, de autoria do Ver. 
Doni, para que seja oficiado aos familiares do Sr. Valternir Espíndola Francisco, apresentando-lhes 

; Moção de Pesar deste Legislativo pelo seu falecimento ocorrido recentemente e que tanta dor 
' causou aos familiares e amigos. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida 

propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada por unanimidade. 29) Moção n° 
16/19, de autoria do Ver. Santana, para que seja oficiado ao 2° Sgt EB da Silva e aos Senhores 
Militares lago Miguel, Mateus Santos, Pantoja, Lucas Amaral, Jhonatan Miguel, Adão, Emanuel ' 

; Souza, Antônio Silva, Santos Jesus, André Luiz, Ourives, Donizete, Gustavo Souza, Nazário, 
1 Melquisedeque, pertencentes a Primeira Companhia; Cortez, Edisio, Dos Santos, Vinícius Brito, da 
' Segunda Companhia; Renan Batista, Balbino, Chrigor Machado, Alefe Arantes, Bueno, Legório, 
Ramon, todos da CCAP; em razão dos bons préstimos e pelo excelente serviço prestado na limpeza 
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'da Avenida 15 de março (Antiga área militar da IMBEL), localizada no município de Piquete. i 

Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em 
única votação e aprovada por unanimidade. Usando da palavra o senhor Presidente disse; "Eu só 

_ pediria aos Pares para que anotem por favor, até o dia 17 de maio, tem que deixar antes do 
' encerramento da secretaria, os nomes dos homenageados para a data de emancipação político- 1 
administrativa do nosso município. Então, dia 17 de maio sem falta, por favor. Pra depois não .' 
precisar a secretaria ter que ficar atrasando. Porque vocês sabem perfeitamente como funciona e a 

, gente tem que providenctar os nomes para os homenageados. Como nada mais houvesse para ser 
I tratado naquela sessão, o Senhor Presidente invocando a proteção de Deus, agradeceu a presença de 
I todos os munícipes dando por encerrada a sessão e para constar foi lavrada a presente ata que, . 
' ' ! depois de lida e discutida for julgada conforme, será aprovada e assinada pelos Senhores i 
. Vereadores. Piquete, 06 de maio de 2019. Centés1mo nonagésimo sexto (196°) ano da! 
Independência, centésimo vigésimo nono (129°) ano da República e centésimo vigésimo sétimo 
(127") ano da Emancipação Político-Administrativa de Piquete.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- ! 

.-.-.-.-.-.----.-.-.-.-.-.---.-.-.-.-.-.~-.-.------- -------.~-.-.-.-.----------.-.-----------

VER. MÁRfO C LSO ç;zA) 

VER. CLAUDIN LUIZ DE MORAES 

VER. MARIA LU~ETA RIBEIRO (MALU) 

A4 (//;; /v/.J 
VER. MAR'éOS á'..lt:í'n;;RME ALVES DA SfLV A 

VE~tfti~~~IETRO 
~''i~~ /l '7. ~:;,.,. ' 

VER. JOAQUIM ALVES DA SfL VA JUNfOR (JUNHO) 

VER J fRO DA SfLVA (Prof DONI) 
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