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CAMARA MUNICIPAL DE PIQUETE 

Ata da 9ª Sessão ORDINÁRIA Realizada em 0210512017 

. ATA DA NONA (9ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO (1º) ANO LEGISLATIVO DA 1 
DÉCIMA SÉTIMA (17ª) LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIQUETE. Aos dois' 
(02) dias do mês de maio do ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de dois mil e 
dezessete (2017), às dezenove (19) horas, realizou-se a sessão acima anunciada. Constatando pelo 

. livro de presenças a existência de "quorum" regimental, com a presença de todos os Senhores 
Vereadores, o Senhor Ver. Mário Celso de Santana, DD. Presidente da Câmara Municipal de 
Piquete, invocando a proteção de Deus para todos os presentes, declarou aberta a sessão e convidou 
os Senhores Vereados a ficarem em pé para entoarem o Hino de Piquete. Após a execução do 

: referido Hino, o Presidente colocou em única discussão a ata da 7ª sessão ordinária, realizada dia 
. 0310412017 e como não houvesse quem desejasse apresentar emendas a referida ata, a mesma foi 
• colocada em única votação, aprovada por unanimidade e assinada pelos Senhores Edis. A seguir, o 
Presidente colocou em única discussão a ata da 8ª sessão ordinária, realizada dia 17/04/2017 e como 
não houvesse quem desejasse apresentar emendas a referida ata, a mesma foi colocada em única 
votação, aprovada por unanimidade e assinada pelos Senhores Edis. Em seguida, o Sr. Presidente 
solicitou a Ver". Maria Luiza Moreira Neta Ribeiro, 1ª Secretária, que fizesse a leitura dos 
documentos constantes do Expediente, os quais foram os seguintes: 1) Os Oficios GAB nºs 165/17, 
166/17, 167/17, 168/17, 169/17, 170/17, 171/17, 172/17, 173/17, 175/17 e 176/17, todos de autoria 
da Prefeita Municipal de Piquete, respondendo ao contido nas proposituras de diversos Vereadores 
daquela Legislatura (Arquivar); 2) Of. GAB. nº 181117, datado de 19/04/17, da Prefeita Municipal 
de Piquete, solicitando a fineza de fixar data e horário em que deverá ocorrer a tradicional Sessão 
Solene que o Legislativo realiza em comemoração ao transcurso do 126º Aniversário de Piquete 

·(Atender/Arquivar); 3) Of. GAB. nº 182117, datado de 19104117, da Prefeita Municipal de Piquete, 
encaminhando o Balancete da Receita e da Despesa da Prefeitura, relativo ao mês de março de 2017 

. (Arquivar); 4) Of. GAB nº 183/17, datado de 25/04117, de autoria da Prefeita Municipal de Piquete, 
encaminhando documento elaborado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços contendo a 

, relação de obras a serem executadas no exercício de 2017 (Arquivar); 5) Of. GAB nº 185/17, datado 
. de 26/04/17, de autoria da Prefeita Municipal de Piquete, encaminhando para a apreciação do 
Egrégio Plenário da Câmara, o Projeto de Lei Ordinária nº 02/2017, de 24/04/17, dispondo sobre as 
diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício de 2018 e dando outras 
providências (Arquivar): 6) Balancete Analítico de Controle de Custo da Despesa Empenhada 
Segundo Itens, da Câmara Municipal de Piquete, refere:nte ao mês de 03/2017 (Arquivar); 7) 1 

Comunicado nº CM 36901/2017, de 12/04/17, do Ministério da Educação, informando a liberação 1 
. de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de • 
Desenvolvimento da Educação para a Prefeitura de Piquete (Arquivar); 8) Oficio CPQT nº 060/17, 
datado de 26/04/17, da Coordenadora Técnico Operacional, respondendo ao contido no Oficio nº 
166/17, desta Casa de Leis (Arquivar); 9) Oficio nº 133/17, de 26/04/17, da Promotora de Justiça de 
Piquete, solicitando os bons préstimos no sentido de encaminhar a gravação da sessão realizada na 
data de 26 de outubro de 2015 (Arquivar); 10) Of. nº 147/17, PSFN/Taubaté-SP/MB, datado de 
10/04/2017, divulgando a vigência para adesão, do PRT, de que trata a MP 766/2017 (Arquivar); 
11) Of. s/nº, datado de 13/04/17, do Presidente da ACIAP de Piquete, convidando para a reunião 
mensal da FECESP, dia 26 de abril de 2017, na sede do Rotary Club de Piquete (Arquivar); 12) 
Convite do Pastor Presidente Osmar Campos, convidando para o Congresso de Aniversário da 
Igreja Batista Missionária Internacional APASCENTAR (Arquivar); 13) Of.s/nºdo Presidente do 
PRTB de Piquete, apresentando sugestão de proposição- PEC - Projeto de Emenda Complementar 
Municipal para adequação de ruas e loteamentos clandestinos (Arquivar); 14) Of. nº 94/17-dv, de 
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. 05/04/17, do Presidente da Câmara Municipal de São João da Boa Vista, encaminhando para 
'conhecimento desta Casa de Leis a integra da Moção nº 16/17, de autoria do Ver. Aquevirque 
Antonio Nholla e subscrito por outros Edis daquela Edilidade (Arquivar); 15) Of. nº 071/17-D, de 
18/04/17, do Diretor de Escola Estadual Prof' Leonor Guimarães de Piquete, convidando para a 
solenidade de posse do Grêmio Estudantil - biênio 2017/2018, dia 25 de abril às 9h00, naquela 
Unidade Escolar (Arquivar); 16) Projeto de Resolução nº 06/17, 14/17, de autoria da Mesa do 
Legislativo Piquetense, que disciplina o uso da Tribuna Popular da Câmara de Vereadores de 
Piquete, nos termos do § 2º da Resolução nº 185/J 992-Regimento Interno da Câmara (A Comissão 
de Justiça e Redação); 17) Os Requerimentos nºs 55117, 56/17, 57/17, 58/17, 59/17, 60/17, 61/17, 

' 62/17, 63/17 e 64/17, depois de lidos foram encaminhados para a Ordem do Dia daquela sessão. 18) 
·Indicação nº 71117, da Ver'. Malu, indicando a necessidade de ser providenciada a pintura de uma 
faixa amarela em frente a entrada do consultório médico existente na Praça da Bandeira, nº 07 (A 
consideração da Senhora Prefeita); 19) Indicação nº 72117, da Ver". Malu, indicando a necessidade 
de ser providenciado o desentupimento e uma grade de proteção para o bueiro localizado no , 
entroncamento da Rua São Benedito com a Quintino Bocaiúva, próximo ao "Lanche do Guerreiro" 
(A consideração da Senhora Prefeita); 20) Indicação n" 73/17, do Ver. Rômulo, indicando a 

, necessidade de que seja providenciada urgentemente a limpeza da Rua Santa Maria Mazarello, nas 
proximidades do número 550, bem como seja providenciada a colocação de grades em dois bueiros 
localizados na referida rua e, ainda, dois braços de iluminação nas proximidades do número jà 

, acima mencionado (A consideração da Senhora Prefeita); 21) Indicação nº 74/17, do Ver. Rômulo, 
indicando a necessidade de serem realizadas melhorias no Terminal Rodoviàrio "Silvio Alves 

•Junqueira" (A consideração da Senhora Prefeita); 22) Indicação nº 75/J 7, da Ver". Malu, indicando 
a necessidade de realizar o conserto do calçamento da Rua José Alves Filho, esquina de frente ao 
Bar do Genésio, na Vila Cristiana (A consideração da Senhora Prefeita); 23) Indicação nº 76/17, da 

. Ver". Malu, indicando a necessidade de realizar o conserto do calçamento da Ladeira Antonio 
, Diogo, no Monte Castelo (A consideração da Senhora Prefeita); 24) Indicação nº 77117, do Ver. 
Heloizio, indicando a necessidade de realizar o conserto da lâmpada de um poste existente na Rua 
Honorina de Brito, ao lado do nº 118, na Vila Esperança (A consideração da Senhora Prefeita); 25) 
Indicação nº 78/17, do Ver. Heloizio, indicando a necessidade de roçar as margens do asfalto desde 
a Tirolesa Garganta do Dragão até a fazenda do Sr. Petrônio, próximo ao Poço do "Mané Bastos" 
(A consideração da Senhora Prefeita); 26) Moção nº 28/17, datado de 27/04/2017, da Ver" Malu, 
para que seja aprovada Moção de Repúdio à Eventual Aprovação, pelo congresso nacional, à PEC 
287/2016, que anuncia a reforma do sistema previdenciàrio do país, mas que, na prática, dificulta e 
até impede o acesso à aposentadoria dos cidadãos e rebaixa, de maneira considerável e desumana, o 
valor médio dos beneficios previdenciários (Para a Ordem do Dia). 27) Parecer nº 11/17, datado de 
02/05/2017, da Comissão de Justiça e Redação, com relaçiío ao Projeto Emenda de Lei Orgânica nº 
02/17, datado de 12/04/J 7, do Ver. Claudinei e subscrito pelos Vereadores Malu e Santana (Para a 
Ordem do Dia); 28) Parecer nº 12117, datado de 18/04/2017, da Comissão de Justiça e Redação, 
favorável pela REJEIÇÃO do Veto apresentado pelo Executivo Municipal ao Projeto de Lei 
Ordinária CM nº 02/I 7, do Ver. Rominho, que institui no âmbito do Município de Piquete o Passe 
Livre no Transporte Público Coletivo aos idosos a partir de 60 anos e às pessoas com invalidez 
permanente incapacitadas para o trabalho, revoga a Lei Municipal 1080/85 e dá outras providências 
(Para a Ordem do Dia); A seguir, O Sr. Presidente franqueou a palavra de conformidade com as 
normas regimentais. Inscrito para falar, o Ver. Rodrigo iniciou a sua fala cumprimentando os 
companheiros de Plenàrio, o público presente, os internautas e os ouvintes da Rádio Natureza FM. 
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' A seguir, fez o seguinte pronunciamento: "Quero esta noite apresentar um balanço do meu trabalho 
em quatro meses de mandato, desse novo mandato, e o que foi possível conseguir com o Executivo 
e também os meus pedidos que estão pendentes. Eu começo até pelos pedidos pendentes, ou seja, eu 
tenho um pedido para que uma residência seja atendida. Aliás, quero ressaltar aqui que muitos dos 

: meus pedidos são conversados lá na Prefeitura. Eu tenho evitado os documentos, os requerimentos, 
a fonnalidade e posso aqui dizer que tenho conquistado resultados agindo dessa forma, indo lá 
conversando e mostrando a necessidade dos mesmos porque nós bem sabemos que o documento é 
importante, mas depois de uma negativa do Executivo, nós podemos apresentá-lo ao cidadão e dizer 

, que a nossa parte como Vereador foi feita, quem não cumpriu foi o Executivo. E ainda, por um 
lado, poupa-se o trabalho do Executivo em responder o documento, embora seja seu dever, mas do 

· outro se ganha tempo. Alguns requerimentos foram encaminhados, eu usei do método tradicional, 
mas a maioria deles foi por meio do diálogo e venho encontrando o Executivo mais aberto ao 
diálogo nesse novo mandato. Enfim, os pedidos pendentes, eu tenho uma na Rua Nadra Naef que é 
uma residência que no forro está com uma casa de abelhas e a família, inclusive, tem medo ao 
perigo de um enxame. Hoje de manhã eu fui novamente até a Prefeitura e pedi que verificassem tal 
fato, já que era um problema bastante complicado. A nossa Prefeitura não tem pessoas 

. especializadas para mexer com esse tipo de situação, pois não pode colocar fogo, não pode mexer e 

. alvoroçar as abelhas, com certeza é um trabalho bastante complicado. E hoje, conversando com a 
Prefeita sobre o assunto ela encaminhou o assunto ao setor competente que conhece algumas 
pessoas em Piquete, uma delas é o Kiko, outra é o Sr. Afonso, que tem roupas apropriadas para 
fazer o serviço, sendo que se comprometeram a fazer hoje mesmo a referida vistoria para resolver o 
problema. Outro pedido é a iluminação na Rua Madre Maria Mazzarelo, eu tenho pedido também 

, no largo do antigo Mercado Municipal que é a respeito de bueiro e chão afundando. Na Rua 
. Lindolfo da Costa Manso problemas de rio, manilhas não estão suportando mais e estão afetando 
. três residências ali. Na minha rua que é a Heitor Vilela Nunes, que tem a Escola Prof' Ricarda 
, Godoy, os veículos descem da Tabula em alta velocidade e ali "ironicamente" tem uma placa de 
lombada no poste, pois antigamente existia naquele local uma lombada e foi retirada. Então, como 
não há qualquer redutor de velocidade, como na Avenida Tancredo Neves, os veículos passam em 
alta velocidade colocando em risco a vida das pessoas que moram naquela rua e esse pedido ainda 
não foi atendido. Pintura de faixas de idosos e deficientes, um eu formalizei que é em frente aos 
Postos de Saúde inclusive porque os veículos param na porta dos Postos de Saúde, dificultando o 
acesso de pessoas com deficiência, que usam cadeiras de roda ou que tem pouca mobilidade. Esse 
pedido também está pendente, mas eu ouvi da Prefeita que há um projeto, inclusive esse projeto é 
da Administração anterior, que ela pretende colocar em prática, que é um planejamento do trânsito e 
toda sinalização do trânsito em Piquete. A Prefeita, inclusive me explicou que as faixas de pedestres 
pintadas em cima dos calçamentos existentes hoje não duram mais do que três meses, razão pela 
qual precisa ser colocado o asfalto para ter maior durabilidade e tudo isso já está previsto no 
planejamento que foi feito. Quero também ressaltar que em quatro meses de gabinete virtual eu 
também tenho algumas conquistas. Esse gabinete virtual, logo que eu fui tomei posse nesse novo 

. mandato, em janeiro eu coloquei às sextas-feiras, eu fic:o cerca de duas horas e recebo muitas 
reclamações, sugestões, dúvidas e, na hora eu respondo, alguns munícipes preferem ligar para a 

· minha residência, outros me abordam na rua e assim eu faço o meu trabalho. Quero ressaltar aqui 
também o que é conquista, conquista é a limpeza das Ruas Sete de Setembro, Minas Gerais, João 
Pessoa, o desassoreamento dos rios, um pedido meu feito no início de janeiro, já foi feito a limpeza 
no rio aqui ao lado da Câmara, os moradores da Rua Conselheiro Rodrigues Alves estavam todos 
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bastante preocupados. A limpeza da Praça São José, colocação de postes no bairro São José, 
levantamento de terrenos abandonados. A Vigilãncia Sanitária informou que ia fazer um 
levantamento de quantos terrenos abandonados tem na Vila Cristiana e que hoje coloca a saúde 
pública em risco porque o proprietário abandona, o mato cresce, jogam lixo no local e aí começa o 
aparecimento de animais peçonhentos, dengue só que a Prefeitura não pode entrar no terreno e fazer 
a limpeza, ela precisa primeiro notificar o proprietário e aplicar a multa de acordo com a lei vigente. 
Até sugeri a Prefeita que colocasse essa multa junto com a cobrança do IPTU, no camê do IPTU, 
foi uma sugestão e o Juridico da Prefeitura iria analisar a respeito. Foi feito o levantamento lá no 
bairro da Vila Cristiana da quantidade de terrenos para que o próprio setor notifique os 
proprietários. A colocação de iluminação nos corredores paralelos ao SAMU e essa foi uma das 

· últimas conquistas e ontem, passando pelo local, verifiquei que foram colocados dois braços de luz 
dos dois lados. Ali já teve iluminação, mas o vandalismo é grande e muitos prédios públicos e 
comerciais da cidade vem sofrendo com isso, inclusive, dias atrás picharam vários prédios no centro 
da cidade. Com relação à pichação em prédios públicos, o Sr. Presidente disse que esteve na 
Delegacia com o Dr. Fábio Cabette e foi instaurado Inquérito Civil e posteriormente encaminhado 
ao Ministério Público para as devidas providências e punição dos culpados. Continuando o seu 
discurso, o Ver. Rodrigo disse: "Agora, recentemente, e não chamo o mérito para mim disso, eu 
apenas cobrei como Vereador por diversas vezes o calçamento da Estrada do Pompilho. Aquela 
Estrada do Pompilho, para quem desce de Minas é a entrada da cidade e economiza-se muito tempo 
passando por ali, é uma entrada, é um ponto turístico também porque a vista ali é muito bonita, mas 
que durante muitos anos ficou intransitável, muito barro, muita lama. É um pedido antigo dos 
moradores, inclusive, não é recurso próprio, é um dinheiro que estava perdido pelo Ministério, veio 
para Prefeitura e não aplicaram corretamente, e a Teca reativou isso, pois a Prefeitura inclusive 
estava arriscada até a devolver dinheiro, a ser punida, mas já foi acertado tudo, o calçamento foi 
feito e os moradores estão felizes e agradecidos. Esse era um pedido antigo, eu estive lá, foi feito 
um serviço de qualidade e agora aquela estrada pode ser usada por todos. Outro pedido meu que 

. mandei até a lei, essa lei não é de minha autoria, é do ex-Vereador, José Armando que denominou a 

. Estrada do Pontilhão como Estrada Intermunicipal "Antonio Luiz Nunes", que é o nome do meu 
· avô, mas nunca foi colocado placa com o nome da referida Estrada. Falei sobre o assunto nesta 
: Tribuna, fui até a Prefeitura conversei com a Prefeita, levei a lei e solicitei a colocação da referida 
• placa já que a Prefeitura havia colocado algumas placas na cidade recentemente. Fui informado que 
: a Prefeitura já mandou fazer a placa que eu solicitei e assim que a mesma ficasse pronta será 
colocada. Hoje eu estive na Prefeitura para falar da Rua Boa Vista e da Rua Honorina de Brito, 

: ambas as ruas tem problemas com a ponte ali, é bem na cabeceira da ponte, inclusive em frente ao 
, Salão do Wil, esposo da funcionária Simone desta Casa, o calçamento já afundou e está perigoso o 
carro passar por ali ou parar naquele local. Conversei também com o novo Secretário Municipal de 

' Obras e Serviços, o qual se comprometeu em fazer uma vistoria no local para verificar de perto o 
problema. Finalizando, quero falar também que fui cobrar da Prefeita um convênio que nós 
aprovamos nesta Casa autorizando o Executivo a repassar uma verba para o Instituto Redenção, da 

·cidade de Cachoeira Paulista, uma instituição que abriga menores. Nós aprovamos o projeto 
autorizando o Convênio e na época, antes de aprovar o referido projeto, fui fazer uma visita na 

· Instituição para conhecer a Instituição, para saber como funcionava, para saber se não era 
: Instituição fantasma. De fato, constatei que era uma Instituição idônea, existia realmente, abrigava 
• crianças ela região, mas fui informado que os Convênios aprovados eram apenas para inglês ver, o 
· dinheiro mesmo não era repassado. Fui até a Prefeitura e a Prefeita me disse que o repasse seria 
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• efetuado assim que a referida Instituição abrigasse a primeira criança de Piquete. E, dias atrás, a 
primeira criança de Piquete foi abrigada pela Instituição, então, fui até a Prefeitura cobrar o repasse 

. da verba autorizada por esta Casa de Leis. O Ver. Rodrigo agradeceu a atenção de todos e encerrou 
· as suas palavras. Inscrito para falar, o Ver. Rominho iniciou a sua fala cumprimentando os 
• companheiros de Plenário, o público presente, os internautas e os ouvintes da Rádio Natureza FM. 
· A seguir, fez o seguinte pronunciamento: "Quero falar hoje sobre o meu projeto aprovado na sessão 
anterior, que alterou o artigo 214 da Lei Orgânica do Município de Piquete, instituindo no âmbito 
do nosso município o Passe Livre de Transporte Público Coletivo aos idosos a partir de 60 anos e às 
pessoas com invalidez permanente incapacitada para o trabalho. Antes tal beneficio era a partir de 

; 65 anos e com a alteração do artigo 214 e da revogação da Lei Municipal 1080/85, ficou a partir de 
• 60 anos. Hoje vai ser discutido e votado o Veto do Executivo aposto ao meu Projeto, o Plenário vai 
decidir se mantém ou derruba o referido Veto, depois, caso o Plenário decidir pela rejeição do Veto 
a Câmara tem um prazo de até quarenta e oito horas para o Executivo sancionar ou não a lei, 

: passado esse tempo, se a Prefeita não sancionar, quem sanciona é o Presidente da Câmara. 
Sancionada a lei, a Prefeitura tem um prazo de sessenta dias para colocar a lei em vigor. Então, 

• quero deixar bem claro que precisamos aguardar esse prazo, portanto, com a aprovação da Emenda 
. à Lei Orgânica, talvez se conversarmos, podemos até conseguir a liberação das carteirinhas para os 
i idosos a partir de 60 anos. Hoje eu estive conversando com o Dr. Marcos Sá, que na época era , 
· Advogado do Sindicato dos funcionários da Prefeitura, pois ele tem toda a documentação, para : 
• posteriormente ser montada uma "Chapa" para que os fl.tncionários da Chapa pudessem ser os 
representantes legais dos funcionários da Prefeitura de nossa cidade. Têm chegado ao meu 

' conhecimento que os funcionários municipais estão sofrendo perseguições, muitas reclamações 
sobre o vencimento que está abaixo do valor do salário mínimo, então, vamos aguardar e assim que 

. o Sindicato for reativado, com certeza os representantes legais brigarão pela referida classe de 
trabalhadores. Hoje também estive lá no bairro Santa Isabel, nas casas construídas para os 

. desabrigados das enchentes e realmente todas as casas estão com rachaduras que comprometem a 
: estrutura das mesmas, os banheiros alguns com infiltrações, uma situação bastante complicada. Os 
moradores disse que já foram até a Prefeitura e pediram uma vistoria, porém, a Prefeita não esteve 

. no local e nada foi feito. As reclamações são praticamente as mesmas, eles vão acionam o 
' Executivo e, infelizmente, nada é feito, não dão atenção alguma. Amanhã marquei para conversar 
sobre o assunto com o nosso Vice-Prefeito e espero que a;inda naquela semana o setor competente 
da Prefeitura fosse até o local fazer as vistorias necessárias, pois da maneira que está não dá para 

: ficar. Hoje aqui quero também cumprimentar e agradecer de modo especial à presença do pessoal 
. da Asa Delta. Fui informado, não sei se é verdade ou não, que a Prefeita iria me processar referente 
às melhorias que eu realizei na estrada que dá acesso à rampa, onde as pessoas pulam de Asa Delta, 

· paraglider. Na semana passada tivemos uma reunião com o pessoal que pula de Asa Delta e eles me 
disseram que estavam bastante desanimados por causa desses comentários que estavam surgindo, 
porém, deixei bem claro que eles teriam total apoio da minha parte nesta Casa de Leis. Quanto ao 
processo que a Prefeita pretende entrar contra este Edil, Advogados existem, eles são pagos para 
defender e cada pessoa se defende como pode. Quero dizer que estou com a minha consciência 

· tranquila, pois não derrubamos nenhuma árvore, aquela área é particular, fomos autorizados pelo 
• proprietário, então, como não sei se é verdade ou não, vou aguardar para ver e Advogado é para 
: defender quando preciso. O Ver. Rominho teceu outros comentários sobre o assunto e encerrou as 
suas palavras agradecendo a atenção de todos. Inscrito para falar, o Ver. Santana iniciou a sua fala 
cumprimentando os companheiros de Plenário, o público presente, em especial o Sr. Alvaro Júnior, 
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, os internautas e os ouvintes da Rádio Natureza FM. A seguir, fez o seguinte pronunciamento: 
• "Quero hoje aqui aproveitar a deixa do Ver. Rominho e dizer que realmente a Sra. Prefeita não quer 
, que o Turismo na cidade se desenvolva, não tem interess'e algum de apoiar o Turismo na cidade. 
• Infelizmente, o Chefe do Executivo Municipal tem teimado em remar contra, ou seja, de não apoio 
, os eventos voltados ao Turismo realizados na cidade. No passado, a gestão do ex-Prefeito Otacílio 
foi bastante criticada pela atual Prefeita, que na época, á frente da Fundação Christiano Rosa, era 
bastante incisiva em dizer que a administração municipal não fazia nada para alavancar o Turismo 

· na cidade. Só que agora, a Prefeita insiste em remar ao contrário. Hoje eu estive em reunião, 
· inclusive pela segunda vez, com o Coronel Eleazar da IMBEL, conversamos sobre a situação da 
'Avenida 15 de Março até a Portaria de entrada da IMBEL, e ele deixou bem claro que iria se 
' preocupar somente com a parte interna da IMBEL, exclusivamente com área fabril, o restante, as 
adjacências não era mais com ele, ele não iria mais realizar a limpeza dos locais. A Avenida 15 de 
Março a Prefeitura está tendo acesso porque faz a coleta de lixo das residências, mas a Prefeita 
alega que as áreas adjacências não é obrigação do município cuidar, limpar. Então, parabenizo o 
Ver. Christian por ter adotado o campo de futebol da antiga Escola Industrial para cuidar, pois 
realmente o Coronel Eleazar deixou bem claro que não iria mais cuidar daquela área. Eu juntamente 
com o Tenente Coronel Vieira, da Polícia Militar, nós conseguimos, eu fiz um contato lá junto ao 

· Coronel Eleazar, foi cedido um espaço, o qual será administrado pela Polícia Militar, no tocante a 
instrução de tiros, ou seja, ele vai fazer um Comodato com a Polícia Militar e vai ser usado lá o 

• stand de tiros. Com relação ao Requerimento de nº 47/17, de minha autoria, perguntando a respeito 
do caminhão da Prefeitura que estava no interior da IMBEL,sendo que o referido veículo ainda se 
encontra na referida Indústria, não tendo previsão para sair de lá e, lamentavelmente, a Prefeita 
respondeu que não houve um prestação de serviços dentro da IMBEL, mas sim a cessão de 
equipamentos, ou melhor, uma troca de favores. A Prefeita enviou também um Oficio a esta Casa 
encaminhando um documento elaborado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços contendo a 
relação de obras a serem executadas no exercício de 2017. A primeira obra a ser feita segundo a 

. relação encaminhada é a adequação e reforma do Campo de Futebol da Vila Cristiana, sendo que 
existia uma placa no referido local dizendo que o término da obra daquele campo de futebol era 
novembro de 2016. Com relação ao espaço do Trenzinho, houve durante esta semana uma quebra 
de braço com o Poder Executivo, e o que me causa surpresa é que durante os comícios da atual 
Prefeita, ela alegava que gostaria muito que a cidade acreditasse nela, que a cidade teria não só um 
Prefeito, mas dois, e ainda, se ela fosse eleita o atual Vice-Prefeito estaria da Prefeitura para fora 
atendendo a Vereança, mas, infelizmente não é isso que a gente está vendo. Assim como o Coronel 
Eleazar passou a situação do campo do antigo Industrial, ele cedeu uma área para a Polícia Militar, 
cedeu também aquele parque atrás do Trenzinho. Um munícipe adotou aquela área, aquele jardim 

· atrás do Trenzinho, está fazendo algumas benfeitorias para melhorar o aspecto daquele local, pois 
ali é um lugar agradável, um lugar de família, é frequentado por pessoas do bem, não tem venda de 
drogas, não é frequentado por usuários e nem para a prática de prostituição, como vemos nas Praças 
centrais. E, quando o referido munícipe iniciou a limpeza daquele jardim, ele solicitou ao Vice
Prefeito que intercedesse para que aquele lixo, aqueles entulhos fossem retirados do local e 
prontamente foi atendido. No segundo dia, podaram algumas árvores, cortaram os matos e quando o 
caminhão estava todo carregado, a Prefeita passou em frente ao local e vendo o caminhão lotado de 

, galhos e matos, determinou que os funcionários descessem todo o lixo porque ali era área particular 
' e não via pública. A Prefeita ainda deixou claro que o munícipe que tinha adotado aquela praça que 
se virasse para fazer a retirada daquele lixo, que não era obrigação da Prefeitura retirar aquele lixo 
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, dali. Assim que foi comunicado do fato, o Vice-Prefeito Xeroso, por conta própria e usando 
caminhão particular dele, detenninou que retirassem o referido lixo daquela praça. Só que agora, 
depois de melhorar aquela praça, a Prefeita está impedindo a realização de som ao vivo naquele 

'local, alegando que a Lei 1179 e só para alertar, existe a Lei 1017, de 02/12/83, no seu artigo 25, 
inciso Vlll - Bar Musical é bem claro: "com serviço de bar, música mecânica ou ao vivo, sem 
danças, podendo apresentar atrações artísticas". Essa lei e:stá em vigor, não foi revogada, então, a 
Prefeita precisa rever os seus conceitos para evitar que seja acusada por abuso de autoridade. O fato 
de ser ela a Prefeita de nossa cidade, o fato dela estar hoje à frente do Poder Executivo de nosso 
município, não lhe dá o direito de burlar a lei, de fazer o que bem entende, de achar que manda em 
tudo. Acho que a Prefeita deveria ter um pouco mais de consideração para com os nossos munícipes 
porque assim como eles Vereadores foram eleitos para compor o Poder Legislativo, graças à 
vontade de Deus, eles jamais poderiam fazer o que bem entendesse, jamais poderiam desrespeitar a 
população, porque antes de qualquer coisa, o salário pago aos Vereadores e a Prefeita, era dinheiro 
do povo, e também tanto os Vereadores como a Prefeita foram eleitos para defender os interessas da 
municipalidade e não os interesses próprios. A meu ver, a Prefeita precisava rever as atitudes dela, 
os conceitos dela, precisava parar de fazer perseguição, precisava parar de ficar procurando pelo em 
ovo porque ela vai encontrar, pode ter certeza. Se a Prefeita está achando que aqui nesta Casa 
ninguém tá vendo nada, ninguém está acompanhando nada, ela está redondamente enganada. Então, 
sugiro que ela reveja os seus conceitos, pense melhor antes de tomar qualquer atitude, pare de 

. perseguição, de maldade porque são jovens que pensam, querem e estão fazendo de tudo para• 
melhorar a nossa cidade. Tudo isso que ela faz é pura maldade, ela quer fechar Trenzinho, ela quer 

· fechar o Terrana, mas porque ela beneficia outros comércios, porque uns podem e outros não? Eu 
gostaria que a Prefeita sentasse com os Vereadores e explicasse a respeito, se para uns pode porque 
que para outros não? Espero que a Prefeita repense a sua atitude porque a lei é clara, não pode haver 
discriminação, perseguição, se pode para um tem que pode:r para todos. O Ver. Santana agradeceu a 
atenção de todos e encerrou as suas palavras. Inscrita para falar, a Ver". Malu iniciou a sua fala 
cumprimentando os companheiros de Plenário, o público presente, os internautas e os ouvintes da 

. Rádio Natureza FM. A seguir, fez o seguinte pronunciamento: "Quero iniciar as minhas palavras 
pegando o gancho do Ver. Santana que me antecedeu nesta Tribuna, referente a som, porque eu fui 
bastante prejudicada, pois trabalhei no Terrana, trabalhei no Quiosque do Sandrão, dois locais que 

· foram impedidos de fazer som, ou melhor, música ao vivo. No Quiosque do Sandrão, onde eu 
trabalhava fui impedida de trabalhar porque o Quiosque sem a realização de som ao vivo, sendo que 

, não existiam motivos, lei que impedisse, pois foi por birra e briga pessoal. Briga e birra tanto 
· comigo que usava da Tribuna Livre nesta Casa e brigava pelos direitos da população como com o 
' Sandrão proprietário do Quiosque, que teve seus motivos também. Nas noites que tinha som ao 
· vivo, eu ganhava cerca de sessenta a setenta reais por noite, o quiosque estava sempre cheio, as 
pessoas se divertiam bastante, pessoas de outras cidades vinham prestigiar Piquete, depois que 
cortaram o som ao vivo, passei a receber de vinte a trinta reais apenas, até que chegou uma hora que 
eu fiquei ali do lado do Sandrão, ajudando sem receber um centavo, pois eu já tinha deixado claro 
que estaria com ele nas horas boas e nas horas ruins também. Eu precisava realmente do dinheiro 
para ajudar na minha casa, mas diante daquela situação eu prometi ajudar e ajudei. Tudo aconteceu 
por atitudes de pessoas que não sabem o que é acordar de manhã e não ter o que dar de comer aos 

. seus filhos, o que é chegar ao final do mês e não ter dinheiro nem para pagar a conta de luz porque 
' são pessoas que acordam de manhã e tem de tudo e do melhor para comer, nunca passaram 
necessidades na vida. Eu tenho usado pouco esta Tribuna porque às vezes eu falo o que eu deveria 
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, calar, mas essa é uma questão pessoal para mim e eu não poderia ficar calada. Este final de semana 
· eu saí em Piquete e nem cavalo que acostumava ficar na Praça tinha, um absurdo, tudo deserto. 
• Antigamente a cidade ficava cheia, vinha muita gente de fora prestigiar os quiosques, barzinhos e 
· clubes de nossa cidade, porque a nossa cidade é uma cidade acolhedora, muito bonita, uma cidade 
: turística maravilhosa. Eu sou um exemplo, quando vim morar em Piquete fui muito bem recebida ! 

pelas pessoas, o povo piquetense é muito acolhedor, tenho muita gratidão, razão pela qual, estou · 
: aqui hoje como representante do povo para trabalhar e lutar pelos seus interesses. Agora por pura 
· birra, por pura birra, tirar o direito de um trabalhador ganhar o seu pão, isso eu não concordo, é um 
• absurdo. Não foi só com ele não, tem outros comerciantes que foram impedidos de fazer som ao 
' vivo, foram perseguidos e ainda são perseguidos, falo porque acompanhei de perto, estou sempre 
' nesse meio. Então, estou de saco cheio e falo para todos os comerciantes que se sentirem 
prejudicados que estou à disposição para ajudá-los no que for preciso. Quero parabenizar os nossos 
amigos là do Trenzinho, vamos enfrentar sim porque nós não estamos na ditadura e aqui quem , 
manda na cidade é o povo, vamos acordar. A população precisa se juntar ao Legislativo para que a: 
gente possa barrar essa mulher, porque até quando ela vai fazer o que bem entende. Chega, chega de : 
tanta autoridade. Sr. Presidente precisamos ir ao Ministério Público. Em aparte, o Ver. Santana 

, disse concordar plenamente com as palavras da Ver" Malu porque o posicionamento da nossa atual 
Prefeita era a seguinte: "se a pessoa concorda com ela, servir a ela, essa pessoa tem tudo com ela" 
agora, "se a pessoa for convidada para estar do lado dela e não aceitar, essa pessoa não presta, essa 

. pessoa é perseguida". O Ver. Santana disse ainda que o Legislativo estava sempre de portas abertas 
para apoiar no que for preciso e sugeriu aos demais Edis que ficassem a par do que estava 

· acontecendo em nossa cidade, para que fosse formada uma comissão de Vereadores e juntamente 
com a população pudessem fazer uma representação no Ministério Público porque era inadmissível, 
inaceitável, uma vergonha, o que estava acontecendo em nossa cidade. Disse ainda que solicitava 
aos nobres Vereadores que realmente se unissem para niio deixar acontecer o que aconteceu na 
Legislatura anterior, e deixou bem claro que não tinha nada contra, não estava menosprezando a 
Legislatura anterior, mas a Prefeita achou que governava sem a Vereança, não esperava ser reeleita 
e atualmente ela era a Prefeita de nossa cidade. O Ver. Santana disse que as coisas mudaram e 
aquela Câmara não era como a anterior, mas poderiam ter certeza que se precisasse arregaçar as 
mangas para bater, aquele Edil seria o primeiro a tomar a referida iniciativa. Continuando o seu 
discurso, a Ver" Malu disse: "O que mais dói é ver a cidade do jeito que está, abandonada, mato 
para todo canto, sendo que não foi isso que foi tratado, o tratado era trabalhar em conjunto 
Legislativo e Executivo, só que não é isso que nós estamos vendo. Eu fui eleita para representar o 
povo, fui eleita para defender os interesses da população e é isso que eu estou fazendo, não fui eleita 
para fazer gosto ou ficar de "mi,mi, mi" com o Executivo. A população tem que parar de falar que 
os Vereadores não fazem nada, nós aqui estamos cumprindo com o nosso papel sim, o Executivo 
que não está cumprindo o dele e não está nem aí para as nossas reivindicações. Quero falar também 
que fiz uma Moção de Repúdio à Eventual Aprovação, pelo Congresso Nacional, à PEC 287/2016, 
que anuncia a reforma do sistema previdenciário do país, mas que, na prática, dificulta e até impede 
o acesso á aposentadoria dos cidadãos e rebaixa, de maneira considerável e desumana, o valor 
médio dos benefícios previdenciários. Então, peço o apoio do Plenário para a aprovação da minha 
Moção de Repúdio e coloco a mesma a disposição dos meus companheiros que queiram assiná-la. 
A Ver" Malu teceu outros comentários sobre o assunto e continuou as suas palavras falando a 
respeito do Requerimento de sua autoria solicitando informações se existe algum programa para 
atendimento aos moradores de rua durante o inverno e s'~ esta Secretaria realizará Campanha do 
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: Agasalho ou algo nesse sentido para atendê-los, acrescentando esperar contar com a aprovação do 
· Plenário da Câmara. Falou também que era inadmissível os Secretários Municipais receberem um 
· salário de cerca de quatro mil e oitocentos reais por mês sem fazer nada, razão pela qual estaria 
: apresentando na próxima sessão documentos referentes ao assunto e encerrou a sua explanação 
, agradecendo a atenção de todos. A seguir, o Ver. Santana deixou registrado que esteve em Campos 
do Jordão na semana anterior participando do Congresso de Vereadores e, na ocasião teve a 
oportunidade de despachar com o Governador Geraldo Alckmin e solicitar do mesmo um ônibus 
para a Secretaria de Esportes e uma viatura 4X4 para a Polícia Militar de nossa cidade, 
acrescentando que iria cobrar e ficar na expectativa torcendo para que o seu pedido fosse atendido. 

· Inscrito para falar, o Ver. Heloizio iniciou a sua fala cumprimentando os companheiros de Plenário, 
· o público presente, os internautas e os ouvintes da Rádio Natureza FM. A seguir, fez o seguinte 
pronunciamento: "Quero iniciar o meu discurso falando que fui eleito para representar os nossos 
munícipes e trabalhar pelos interesses da nossa população. Fiz um Requerimento nesta Casa por três 
vezes e hoje fiz novamente o pedido indicando a necessidade de roçar as margens do asfalto desde a 
Tirolesa Garganta do Dragão até a fazenda do Sr. Petrômo, próximo ao Poço do "Mané Bastos", 
sendo que até pensei em colocar cerca de quinze pessoas e fazer a limpeza no referido local. Quero 
deixar bem claro que a Prefeita não vai aos Marins desde o último comício dela lá, antes das 

. eleições, depois ela nunca mais voltou. Antes da eleição a gente precisa das pessoas, depois que 
ganha não liga mais para elas. Então, está uma vergonha, já ocorreram vários acidentes porque o 
mato está muito alto e impede a visão dos motoristas. Estou desde novembro do ano passado 
solicitando a limpeza do referido local, as pessoas estão andando pela pista porque as margens do 

' asfalto estão cheias de mato. O Vereador cumpre com o seu papel, apresenta proposituras, o 
Plenário aprova e a Prefeita não cumpre. As proposituras aprovadas por esta Casa de Leis é um 
documento sério, não é brincadeira, é uma prova que o Vereador tem e o Executivo precisa olhar 
com mais carinho, pois ás reivindicações ali contidas são todas da municipalidade. Espero que a 

. Prefeita esteja assistindo a sessão pela internet porque não é possível a gente pedir uma, duas, três 
até cinco vezes a mesma coisa e a Prefeita não resolver o problema. Precisamos ver solução dos 
problemas, isso sim a gente quer ver. Dias atrás foram retirar os barros do asfalto, apenas em alguns 
trechos, então, porque não aproveita a oportunidade e limpa toda a estrada e manda também uma 

• turma roçar o mato e fazer a limpeza completa. São coisas simples que poderiam fazer, a Prefeitura 
tem dinheiro, tem maquinários, equipamentos e os funcionários, é só ter boa vontade que o 

·problema é resolvido. Outro pedido meu que desde 2013 venho fazendo é a poda de uma árvore lá 
no Alto da Bela Vista, até hoje não foram cortar a árvore •e a moradora veio reclamar para mim de 
novo. É lamentável, pois a munícipe pagou para a Prefeitura fazer a poda e até a presente data 
ninguém da Prefeitura esteve no local para fazer o serviço. Não sei se eu poço fazer, se não vai me 
trazer problemas, mas eu estou pensando seriamente em arrumar algumas pessoas para que 
possamos podar a árvore, porque a referida munícipe não pode mais esperar a boa vontade do Poder 
Executivo. Com relação à rua projetada, estou cansado de pedir a iluminação naquele local, 
inclusive tem munícipe que paga a taxa e não tem o beneficio. Também concordo que a nossa 

. cidade é uma cidade bonita, turística, pois lá no Morro do Careca tem uma senhora que faz comida 
• para os visitantes e eu pedi a ela que pegasse as assinaturas das pessoas que visitavam o local nos 
: finais de semana. Essa senhora conseguiu cento e sessenta assinaturas num final de semana, isso 
· prova que mesmo a estrada estando ruim, as pessoas gostam de visitar a nossa cidade, de passear 
: em Piquete, esses são os nossos turistas. Só que, infelizmente, a Prefeita não reconhece isso, não 
aceita que Piquete é uma cidade turística. Quero também falar que já apresentei várias proposituras 
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. para a realização de melhorias lá na estrada que dá acesso ao Jaracatiá e agora quero agradecer que 
a máquina passou e acertou a estrada. O Ver. Heloizio agradeceu a atenção de todos e encerrou o 
seu discurso. Inscrito para falar, o Ver. Prof. Doni iniciou a sua fala cumprimentando os . 
companheiros de Plenário, o público presente, os internautas e os ouvintes da Rádio Natureza FM. ' 
A seguir, fez o seguinte pronunciamento: "Quero iniciar a minha fala ai,,'fadecendo pelo serviço de 
iluminação realizado na Praça João Rodrigues, na Vila Esperança. Fiz uma indicação nesta Casa e 

· meu pedido foi acatado. Preciso comentar algumas coisas nesta Tribuna, já foram comentadas por 
alguns Vereadores que me antecederam, mas é preciso falar das coisas relevantes. É bom para 
mostrar a população que não é só um ou dois Vereadores que estão constrangidos, indignados ou 
até mesmo nervosos, mas são todos aqui nesta Casa de Leis. É a indignação Ver. Santana, da Ver" 
Malu, a minha indignação também e quero perguntar aqui porque para uns pode e para outro não, 
ou melhor, porque a Lei Ordinária nº 1O17, que fala sobre bar musical para uns podem e para outros 
não? A minha pergunta é: porque não chama o comerciante, não senta com o responsável pelo 
estabelecimento e conversa sobre o assunto, sobre as disposições legais a respeito. Na semana 
passada eu estava em Lorena e uma das professoras me disse que veio em um barzinho aqui em 
Piquete e adorou, disse que a cidade estava de parabéns. Aí eu comentei para a referida professora 
que estava dando problemas e, infelizmente, é isso que acontece, as pessoas de fora gostam de 
Piquete, gostam dos barzinhos, e quando ficam sabendo de uma coisa dessa não acredita. Com 
relação ao turismo, nós estamos lutando junto com a equipe de parapente para ver se agente 

; consegue alavancar esse esporte em nossa cidade que atrai muitos turistas para a nossa cidade. 
Antes a briga da Prefeita era a favor da realização do referido esporte, hoje, com certeza, ela briga 
para não deixar acontecer, o contrário. Ouvindo as palavras do Ver. Heloizio, tirei algumas 
conclusões, eu acho que a Prefeita não vai arrumar as estradas rurais enquanto existir turistas lá . 

. Quando ninguém mais vier visitar os Marins, aí sim a Prefeita vai arrumar as estradas rurais. Em 
aparte, o Ver. Heloizio disse que na semana anterior nào conseguiu chegar de carro até a sua 
residência porque choveu muito e a estrada ficou péssima, intransitável. Em aparte, o Ver. Rominho 
comentou que a Prefeita alegava que shows, eventos musicais, bar musical não atraía turistas, não 
era turismo. O Ver. Rominho disse ainda que tinha uma Empresa de Eventos, no dia 27 de maio 
próximo iria inaugurar uma Casa de Show na cidade vizinha de Lorena, tenho uma parceria com a ! 

• Prefeitura de Lorena e no local que vou inaugurar teve problemas no passado com relação a som : 
por causa da vizinhança e dias atrás o Prefeito de Lorena, Fábio Marcondes me ligou e a sugestão 

· dado foi a colocação de paredes acústicas e o problema foi resolvido. Como sugeriu o Ver. Prof 
Doni, o Prefeito ligou para o empresário sugerindo a solução do problema, querendo ajudar, 

: apoiando e não proibindo a referida inauguração. Continuando as suas palavras, o Ver. Doni teceu 
outros comentários sobre o assunto e disse que precisavam perguntar para a Prefeita na opinião dela 
o que traria o turismo para Piquete? A preocupação nossa é gerar receita para a cidade e favorecer 
aquele comerciante que abriu o seu negócio, precisa colocar dinheiro em casa, comprar o que comer 
e no final é impedido de trabalhar, de tocar o seu estabelecimento comercial. É um assunto muito 
sério e precisa ser tratado com muito corinho e boa vontade. Em aparte, a Ver" Malu disse que no 
Quiosque que ela trabalhava antes eram sete funcionários, hoje apenas dois, o referido 
estabelecimento tem que fechar as portas antes das duas horas e em dias de festas na cidade 
também. Disse que para a Prefeita turismo é só Carnaval 1~ festa do Peão. O Ver. Prof. Doni disse 
que era muito complicado e aquelas duas festas talvez estivessem com seus dias contados, ninguém 
sabia o que se passava na cabeça da Prefeita. Com relação ao horário até as duas horas da manhã, o 

· orador disse que fez uma pesquisa e aquele horário é no Estado de São Paulo inteiro, era um 

10 



" CAMARA MUNICIPAL DE PIQUETE 

Ata da 9ª Sessão ORDINÁRIA Realizada em 02/05.12017 Fl n.º 

, parecer, uma orientação da Justiça do Estado, para qw~ o Policiamento, o funcionamento de 
· barzinho em qualquer festividade, o horário fosse até as duas da manhã. Em aparte, o Ver. Rodrigo 
• disse que teve a oportunidade de conversar com alguns donos de Quiosques na Legislatura anterior 
' e realmente era uma orientação da Justiça do Estado e que as Polícias acataram. Disse que á época 
. passou para os donos dos Quiosques que existia uma Lei Estadual que casas noturnas, cuja vida era 
. noturna, a natureza jurídica já era noturna, cujo funcionamento era somente à noite, não precisavam 
· tirar alvará especial na Prefeitura, porém, infelizmente, os respectivos comerciantes não se uniram 
para reivindicar os seus direitos na justiça. O Ver. Santana disse que a Lei Ordinária nº 1017 era 
bem clara e realmente os referidos comércios não precisavam tirar alvará especial, o que precisava 

· era cumprir as disposições legais e não fazer o que bem entendesse, cobrando de uns e favorecendo 
: outros. O Ver. Prof. Doni disse que era importante cumprir o que determinava a lei, inclusive o 
· horário de funcionamento dos referidos estabelecimentos comerciais era cindo horas da manhã e 
• não às duas como determinou a Prefeita. O Ver. Prof. Doni teceu outros comentários sobre o 
· assunto e encerrou as suas palavras. Em seguida, o Sr. Presidente pediu que fosse registrado em ata 
a presença do ex-Vereador e ex-Prefeito de Piquete, Sr. Mário Luiz da Silva e como não houvesse• 
mais nenhum Vereador inscrito para fazer uso da palavra na Tribuna, de conformidade com as 

. disposições da Resolução nº 429/17, de 04/04/2017, de auwria da Mesa do Legislativo Piquetense, 
: dispondo sobre a criação da Comissão Permanente de Segurança Pública e altera dispositivo do 
Regimento Interno, consultou o Plenário se algum Vereador tinha interesse de participar da referida 
Comissão. A seguir, explicou que de acordo com os termos do artigo 23 do Regimento Interno da 
Càmara, que dizia que a Comissão deveria ser composta por representação proporcional dos 
partidos ou blocos parlamentares da casa, incluindo sempre um membro da minoria. Usando da 
palavra pela ordem, os Vereadores Christian e Rodrigo se posicionaram interessados em fazer parte 
da Comissão de Segurança Pública, tendo o Ver. Claudinei deixado patente que tinha muito 
interesse em participar da referida Comissão, uma Comissão de total importância para aquele 
Legislativo, porém, infelizmente, devido a atual situação do seu serviço, seria impossível conseguir 
um tempo disponível para realizar bem os trabalhos da Comissão. Disse ainda que para não 
prejudicar os trabalhos da referida Comissão preferia não fazer parte da mesma, porém, se colocava 
a disposição para ajudar no que fosse preciso e que estivesse ao alcance daquele Edil, já que era 
Investigador de Polícia e o seu serviço estava relacionado à Segurança Pública. O Ver. Claudinei 
abriu mão da vaga do PR, liberando-a para ser ocupada por Vereador de outro partido. Em seguida, 
o Ver. Rominho também manifestou que pretendia fazer parte da referida Comissão. Em seguida, o 
Ver. Prof. Doni disse que fazia das palavras do Vereador Claudinei as suas palavras e deixou bem 
claro que estaria à disposição para ajudar no que fosse preciso. Usando da palavra, a Ver" Malu 
disse que já fazia parte de três Comissões, sendo que ern Presidente de duas e membro de uma, 
então, abriria mão de fazer parte daquela Comissão, devido à disponibilidade de tempo. Dando 
continuidade aos trabalhos, o Sr. Presidente disse que o Ver. Claudinei foi muito feliz em suas 
palavras e acrescentou que aquela Comissão era muito im1x>rtante, não desfazendo das demais, mas 
era uma forma de tentar trazer uma busca no tocante a Segurança Pública no nosso município, 

. sendo que tanto aquela Presidência como o Ver. Claudinei fazia parte do meio e sabiam 
perfeitamente como era. A seguir, aproveitando a oportunidade deixou bem claro que o CONSEG 
foi reativado, foi feito uma reunião nesta Câmara, acr·~scentando não saber por qual motivo 

, deixaram de fazer as suas reuniões nesta Casa de Leis, sendo que atualmente as mesmas estavam 
· sendo feitas no prédio da SAAP. O Sr. Presidente disse que ficou sabendo que estavam dizendo que 
os Vereadores desta Legislatura menosprezaram aquele Conselho, então, acrescentou que estavam 
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, equivocados e disse que tanto aquele Edil como o Ver. Claudinei estava à disposição para participar 
• das reuniões do CONSEG e ajudar para o êxito dos trabalhos daquele importante Conselho de 
. Segurança de nossa cidade. O Ver. Santana teceu outros comentários sobre o assunto e disse que 
' após o intervalo seria composta a nova Comissão Permanente de Segurança Pública da Câmara e a 
: partir daquela data a mesma estaria sempre ativa e a disposição tanto das Polícias Militar e Civil 
como também dos Poderes constituídos e do CONSEG, que por sinal era uma entidade muito 

• representativa em nossa cidade e merecia o total apoio desta Casa legislativa. O Sr. Presidente 
· esclareceu que o CONSEG não enviou nenhum documento a Câmara comunicando sobre os dias 
• das reuniões do referido Conselho, razão pela qual não estava participando das mesmas e esperava 
: que aquele pequeno detalhe fosse solucionado, pois com a composição da Comissão de Segurança 
' Pública da Câmara achava importante que comunicassem çom antecedência os dias das reuniões do 
· CONSEG para que os Vereadores membros da referida Comissão pudessem participar também. 
· Usando da palavra, o Ver. Claudinei disse que dias atrás çomuniciou a saída do Escrivão da nossa 
• Delegacia e para a felicidade da nossa municipalidade, já foi publicado no Diário Oficial a 
. nomeação de um novo Escrivão, ou melhor, de uma Escr:ivã para Piquete a partir do dia 17 deste 
' mês, sendo que a mesma morava em Cruzeiro e trabalhava na DDM de São José dos Campos e 
pediu transferência para o nosso município. Em seguida, o Sr. Presidente suspendeu a sessão por 
quinze minutos, findos os quais reabriu-a na pauta da Ordem do Dia. Decorrido o tempo regimental, 
o Sr. Presidente reabriu a sessão e antes de iniciar a discussão e a votação das proposituras 

, constantes daquela pauta, pediu a Sra. Secretária que fizesse a leitura da composição da Comissão 
de Segurança Pública a saber: PRESIDENTE: Ver. RÓMULO KAZIMIERZ LUSZCZYNSKI 
(Rominho), VICE-PRESIDENTE: Ver. CHRISTIAN UCHOA PIETRO e MEMBRO: 
RODRIGO NUNES GODOY. Dando continuidade aos trabalhos o Ver. Santana, Presidente do 
Legislativo Piquetense, pediu a Sr". Malu, 1 ª Secretária que fizesse a leitura dos documentos 
constantes daquela pauta, a saber: 1) Parecer nº 11/17, datado de 02/05/2017, da Comissão de 

. Justiça e Redação, favorável pela aprovação do Projeto Emenda de Lei Orgânica nº 02/17, datado 
de 12/04/l 7, do Ver. Claudinei e subscrito pelos Vereadones Malu e Santana, que altera o artigo 26 
da Lei Orgânica do Município de Piquete. Usando da palavra pela ordem, o Ver. Claudinei disse 
que de acordo com o artigo 112 do regimento Interno da Câmara, solicitou Vista ao Projeto de 
Emenda à Lei Orgânica do Município de Piquete. O pedido do Ver. Claudinei foi colocado em 
votação e aprovado pelo Plenário. O Ver. Rodrigo justificou o seu voto favorável ao pedido de 

. Vista feito pelo Ver. Claudinei e disse que já havia se manifestado ao Ver. Claudinei, embora não 
soubesse quais alterações ele iria fazer, o seu posicionamento contrário ao projeto em questão com 
relação a redação da Lei o qual apresenta e o qual a Comissão de Justiça e Redação exarou parecer 
favorável. O Ver. Rodrigo explicou que quando apresentou o seu projeto na Câmara, para que 
restringisse o tempo de recesso, a seu ver, era importante lembrar que o recesso era constitucional, 
ele não poderia acabar, pois era garantido por lei, foi füita alteração à época de acabar com o 
recesso de julho e que o recesso começasse a partir da segunda sessão ordinária do mês de 
dezembro. Disse que em dezembro só tinha uma sessão ordinária no mês de dezembro, porque 
segundo as disposições regimentais, anteriormente o recesso começava a partir do dia 16 de 
dezembro até 31 de dezembro, depois de l" de julho até 31 de julho. A seguir, continuou as suas 
palavras dizendo o que o levou a se posicionar contrário ao referido projeto e, sendo que depois de 
analisar as alterações que o Ver. Claudinei faria dentro do seu pedido de Vista, talvez até poderia 
votar favorável pelas mesmas, acrescentando que o número de dias não poderia ultrapassar o 
recesso do Senado. Disse ainda que o Senado tinha uma Resolução que vigorava que era de noventa 
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. dias e em 2006 foi aprovado uma Emenda que caiu para 55 dias e quando nós entramos aqui na 
Câmara era nos moldes da gestão que o Ver. Claudinei passou aqui, ou seja, totalizando setenta e 

• poucos dias, ultrapassando os 55 dias permitidos pelo Senado, então, a partir daquele fato era que a 
redação do referido projeto se tomava inconstitucional. O Ver. Rodrigo teceu outros comentários 

. sobre o assunto e disse que votou favorável ao pedido de Vista do Ver. Claudinei porque acredito 
que aquele prazo seria alterado, porém, esperava que fosse revisto o recesso de janeiro da nova 

· Legislatura porque realmente ficou muito em cima, tecendo outros comentários sobre o assunto. O 
Ver. Claudinei justificou o seu voto favorável dizendo que a alteração que pretendia fazer com 
relação aos prazos dos recessos era: "recessos entre o d ia posterior à primeira sessão ordinária 

• realizada no mês de julho até o seu dia trinta e um e, no período compreendido entre o dia posterior 
' à primeira sessão ordinária do mês de dezembro até o dia trinta e um do mês de janeiro do ano 
· subsequente". Disse ainda que com aquelas alterações que pretendia fazer, o Legislativo deixaria de 
• realizar apenas uma sessão Legislativa que seria no mês de julho, no demais ficaria a mesma coisa. 
O Ver. Claudinei deixou bem claro ainda que o período ele recesso não significava a ausência de . 
funcionamento da Câmara, mas sim de suas atividades legislativas, porém, justamente por aquilo, 
sobretudo no primeiro ano de mandato, era extremamente importante que fosse conferido aos 
Vereadores a oportunidade de buscarem o aprofundamento nos assuntos tratados. O Ver. Claudinei 
teceu outros comentários sobre o assunto e encerrou as suas palavras. A seguir, o Sr. Presidente 
disse que o pedido de Vista do Ver. Claudinei foi aprovado por unanimidade pelo Plenário e o 
mesmo tinha dez dias consecutivos para exarar o seu parecer pessoal, de acordo com as disposições · 
do artigo 112 do Regimento Interno da Câmara. 2) Parecer nº 12/17, datado de 18/04/2017, da 

·Comissão de Justiça e Redação, favorável pela REJEIÇÃ.O do Veto apresentado pelo Executivo 
. Municipal ao Projeto de Lei Ordinária CM nº 02117, do Ver. Rominho, que institui no âmbito do 
; Município de Piquete o Passe Livre no Transporte Público Coletivo aos idosos a partir de 60 anos e 
às pessoas com invalidez permanente incapacitadas par.a o trabalho, revoga a Lei Municipal 
1080/85 e dá outras providências. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida 
propositura, a mesma foi colocada em votação nominal, tendo apresentado o seguinte resultado: 
todos os Vereadores votaram contrários pela manutenção do Veto aposto pelo Executivo Municipal, 
portanto, o Parecer da Comissão de Justiça e Redação foi aprovado pelo Plenário por unanimidade, 

: uma vez que era favorável pela rejeição do referido Veto. 3) Requerimento nº 55/17, da Ver" Malu, 
para que seja oficiado a Prefeita Municipal de Piquete, pedindo-lhe que informe a esta Vereadora se 
existe a possibilidade de ser construída uma lombada na Avenida Tancredo Neves em frente à 
Escolhinha da Tia Ivonete, bem como serem colocadas placas de sinalização no local. Inscrito para 

• falar, o Ver. Santana parabenizou a Ver" Malu pela brilhante propositura e disse esperar que com a 
. liberação da Emenda Parlamentar de sua autoria para reforma e reparos na Avenida Tancredo 
Neves, a referida verba seja toda aplicada naquela Avenida. Como não houvesse mais quem 
desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo 
Plenário por unanimidade. 4) Requerimento nº 56/17, da Ver" Malu, para que seja oficiado a 

' Secretaria Municipal de Promoção Social de Piquete, pedindo-lhe que informe a esta Vereadora se 
existe algum programa para atendimento aos moradores de rua durante o inverno e se esta 
Secretaria realizará Campanha do Agasalho ou algo nesse sentido para atendê-los. Como não 
houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação 
e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 5) Requerimento nº 57/17, do Ver. Santana, para que 
seja oficiado ao Exmo. Sr. Diretor Presidente do DERSA, solicitando a instalação de uma lombada 
eletrônica ou radar para redução de velocidade na Rodovia Cristiano Alves da Rosa, na altura do 
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: bairro São José, de frente a entrada da estrada vicinal que se direciona para o Clube de Campo 
' Quilombo. Inscrito para falar, o Ver. Claudinei disse achair válido a propositura em questão, tendo 
em vista que na área de Cachoeira Paulista próximo a entrada do bairro Quilombo existiam várias 

· lombadas, razão pela qual disse ainda não entender porque não fizeram, na época, lombadas 
. também na altura da entrada do bairro São José, um trecho de alto índice de acidentes. O Ver. 
Claudinei teceu outros comentários sobre o assunto e disse que, a seu ver, não fizeram as lombadas 

· na entrada do bairro São José porque faltou cobrança ,~ boa vontade por parte do Executivo 
Municipal, não só da atual Administração como das Administrações anteriores também, 
acrescentando que seria favorável pela aprovação do Requ,~rimento nº 57, de autoria do nobre Ver. 
Santana. O autor justificou a matéria e disse que em época de campanha se prometem o mundo e o 
fundo, depois das eleições ninguém aparece no referido bairro. Disse esperar que o seu 
Requerimento fosse aprovado e que o seu pedido fosse atendido. Como não houvesse mais quem 
desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo 
Plenário por unanimidade. 6) Requerimento nº 58/17, do Ver. Santana, para que seja oficiado a 
Prefeita Municipal de Piquete, para que apresente, no pirazo legal, as justificativas de natureza 

, profissional, curricular ou técnica para a nomeação da Sra. Fátima Maria Gouvêa Junqueira, irmã 
desta Mandatária, bem como documentação que comprovem estas justificativas e a experiência para 

. ocupação do cargo de Secretária Municipal de Desenvolvimento Social. O autor justificou a matéria 
: e disse esperar contar com o apoio do Plenário para a aprovação do seu requerimento, que tratava de 
assunto de total interesse da nossa municipalidade. Como não houvesse mais quem desejasse falar 
sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por 
unanimidade. 7) Requerimento nº 59/l 7, do Ver. Santm1a, para que seja oficiado a Prefeita 
Municipal de Piquete, para que apresente, no prazo legal, as justificativas de natureza profissional, 

; curricular ou técnica para a nomeação da Sra. Clea Maria Gouvêa de Miranda, irmã desta 
. Mandatária, bem como documentação que comprovem estas justificativas e a experiência para 
, ocupação do cargo de Secretária Municipal de Desenvolvimento Social. O autor justificou a matéria 
e disse esperar contar com o apoio do Plenário para a aprovação do seu requerimento, que tratava de 

, assunto de total interesse da nossa municipalidade. Como não houvesse mais quem desejasse falar 
. sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por 
unanimidade. 8) Requerimento nº 60/l 7, do Ver. Santana, para que seja oficiado a Prefeita 
Municipal de Piquete, para que apresente, no prazo legal, as justificativas de natureza profissional, 

; curricular ou técnica para a nomeação da Sra. Roberta Pereira dos Santos, irmã desta Mandatária, 
bem como documentação que comprovem estas justificativas e a experiência para ocupação do 

: cargo de Secretária Municipal de Desenvolvimento Social. O autor justificou a matéria e disse 
esperar contar com o apoio do Plenário para a aprovação do seu requerimento, que tratava de 
assunto de total interesse da nossa municipalidade. Como não houvesse mais quem desejasse falar 
sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por 
unanimidade. 9) Requerimento nº 61/17, do Ver. Santana, para que seja oficiado a Prefeita 
Municipal de Piquete, para que apresente, no prazo legal, as cópias do inteiro teor do Processo 
Administrativo que redundou a contratação da Empresa Endijá Transportes Ltda. ME, bem como 

· eventual termo de referência com os respectivos trajetos a ser observado pela referida empresa no 
transporte municipal dos alunos do ensino fundamental de Piquete. O autor justificou a matéria e 

. disse esperar contar com o apoio do Plenário para a aprovação do seu requerimento, que tratava de 
assunto de total interesse da nossa municipalidade. Como não houvesse mais quem desejasse falar 

' sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por , 
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; unanimidade. lO) Requerimento nº 62/17, do Ver. Santana, para que seja oficiado a Prefeita 
Municipal de Piquete, para que apresente, no prazo legal, as cópias do inteiro teor do Processo 
Administrativo nº 002/16, Tomada de Preço nº 001/16, em que foi contratada a empresa Karajá 
Construções e Locações Ltda., bem como do Termo de Referência constante do Anexo 1 que lhe 

, compõe, e ainda o Projeto Aprovado junto ao FEHIDRO. O autor justificou a matéria e disse 
esperar contar com o apoio do Plenário para a aprovaçâio do seu requerimento, que tratava de 

, assunto de total interesse da nossa municipalidade. Como não houvesse mais quem desejasse falar 
·, sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por 
unanimidade. 11) Requerimento nº 63/17, do Ver. Heloizio, para que seja oficiado a Prefeita 

: Municipal de Piquete, pedindo-lhe a gentileza de informar .a este Vereador por quais motivos a Rua 
• Projetada no bairro da Tabuleta continua às escuras, tendo em vista que de acordo com os 
, moradores essa situação se arrasta hà anos mesmo com a taxa de iluminação pública para a 
• Prefeitura continuar sendo cobrada conforme cópia de coma de luz em anexo. Como não houvesse 
quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e . 
aprovada pelo Plenário por unanimidade. 12) Requerimento nº 64/17, do Ver. Heloizio, para que 
seja oficiado a Prefeita Municipal de Piquete, pedindo-lhe pela terceira vez que coloque quatro bico 

. de luz nos postes existentes no bairro dos Marins. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a 
referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por 
unanimidade. 13) Moção nº 28/17, datado de 27/04/2017, da Ver" Malu, para que seja aprovada 
Moção de Repúdio à Eventual Aprovação, pelo congresso nacional, à PEC 287/2016, que anuncia a 

• refonna do sistema previdenciário do país, mas que, na prática, dificulta e até impede o acesso à 
' aposentadoria dos cidadãos e rebaixa, de maneira considerável e desumana, o valor médio dos 
, beneficios previdenciários. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a 
' mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. Em seguida, o Sr. 
Presidente comunicou que a Sessão Solene comemorativa ao aniversário de Piquete seria dia 12 de 
junho, às l 9h30min, no Salão de Atividades "Prefeito Luiz Vieira Soares" e solicitou aos nobres 
Edis que trouxessem os nomes dos seus homenageados o mais rápido possível, pois os Projetos de 
Decretos Legislativos deveriam ser protocolados na Secretaria da Câmara até o dia 12 de maio, uma 
vez que precisavam ser colocados em discussão e votação na próxima sessão ordinária, ou seja, dia 
15 de maio de 2017, caso contrário não daria tempo para confeccionar os convites. Como nada mais 

, houvesse para ser tratado naquela sessão, o Senhor Presidente invocando a proteção de Deus, 
, agradeceu a presença de todos os munícipes dando por encerrada a sessão e para constar foi lavrada 
· a presente ata que, depois de lida e discutida for julgada conforme, será aprovada e assinada pelos 
Senhores Vereadores. Piquete, 02 de maio de 2017. Centésimo nonagésimo terceiro (193°) ano da 

: Independência, centésimo vigésimo sexto ( 126°) ano da República e centésimo vigésimo quinto 
· ( 125°) ano da Emancipação Político-Administrativa de Piquete.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.~-.-.-.~~---.~-.-.-.~--~-.~-.~-.~-.-.-.~~-.-.~-.~~--~-.~--~-.-.-.~-.~--~-.~-.~~~~~~~~~-.~-.-. 

\ 
' 
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VER. MÁRIO CELSO f;:: SANTANA (SANTANA) 
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