
CÂMARA UNI CIP AL DE PIQUETE 

Ata da 16ª Sessão Realizada em 21/08/2017 

. ATA DA DÉCIM SEXTA (16ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO (1°) ANO 
LEGISLATIVO DA ÉClMA SEXTA (16ª) LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE. 
PH.)UETE Aos vinte um (21) dias do mês de agosto do ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus i 

Cristo, de dois mil dezessete (2017), as dezenove ( 19) horas, realizou-se a sessão acima 
anunciada. Constatan o pelo livro de presenças a existência de "quorum" regimental, com a• 
presença de todos os enhores Vereadores, o Senhor Ver. Mário Celso de Santana, DD. Presidente, 
da Câmara Municipal de Piquete, invocando a proteção de Deus para todos os presentes, declarou 
aberta a sessão. Em si;: >uida, o Presidente colocou em única discussão a ata da 15ª sessão ordinária e 
como não houvesse q em desejasse apresentar emendas à referida ata, a mesma foi colocada em i 

única votação, aprov da por unanimidade e assinada pelos Senhores Edis. Em seguida, o Sr. 
· Presidente solicitou a er". Maria Luiza Moreira Neta Ribeiro, 1 ª Secretária, que fizesse a leitura 
dos documentos cons ntes do Expediente, os quais foram os seguintes: l) Of. GAB nº 338/17, ' 
datado de 07/08/17, d Prefeita Municipal de Piquete, encaminhando a esta Casa de Leis, o Projeto 
de Lei Ordinária nº /2017, 07/08/17, que estabelece o Plano Plurianual do Município para o 
período de 2017 a 20 l e define metas e prioridades da administração pública municipal para o 
exercício de 2018 (Ar uivar): 2) Of. GAB nº 340/17, datado de 10/08/17, da Prefeita Municipal de 
Piquete, encaminhand a esta Casa de Leis, o Balancete da Receita e da Despesa da Prefeitura 
Municipal, realtivo ao ês de julho de 2017 (Arquivar): 3) Of GAB nº 344/17, datado de 15/08/17, 

. da Prefeita Municipal e Piquete, comunicando que foram sancionados e promulgados os Projetos 
de Leis Ordinárias nºs 3/2017 e nº 04/2017, os quais receberam, respectivamente, os números 2042 
e ~043 das Leis Ordi árias (Arquivar): 4) Of. GAB nº 345/17, datado de 17/08/17, da Prefeita 
Municipal de Piquete, encaminhando o Projeto de Lei Complementar nº O l/2017, de 17/08/17, 
dispondo sobre as obr gações acessórias relativas ao ISSQN, prevê a aplicação de multas para o 
caso de descumprime o e dá outras providências. Usando da palavra pela ordem, o Ver. Rodrigo 
pediu que aquele proj o de lei fosse considerado em regime de Urgência Especial naquela sessão. '; 
O pedido foi colocado em única votação. O Ver. Claudinei solicitou encaminhamento de votação e 
disse que, como Líder o PR na Câmara, encaminhava voto contrário da Bancada do PR ao pedido , 
de Urgência Especial o projeto em questão, tendo em vista que se tratava de um assunto bastante ! 

complexo porque prev a a aplicação de multas para os prestadores de serviços de nosso município, · 
sendo que os mesmos ·à faziam o recolhimento do ISSQN. Disse que era preciso fazer um estudo ' 
mais minucioso do as unto para saberem como era feito atualmente e como ficaria depois da . 
medida aprovada. O V r. Claudinei pediu ao Ver. Prof Doni do PR e aos demais Vereadores que 
votassem contra o ped.do de Urgência Especial, uma vez que o Projeto de Lei Complementar nº . 
O l il 7, prt:via a aplicaç o de multas para os prestadores de serviços de nossa cidade, acrescentando · 
que a Prefeita nunca ti nada para ajudar os referidos trabalhadores. O Ver. Claudinei teceu outros 
comentários sobre o sunto e encerrou as suas palavras. Como não houvesse mais nenhum 
Vereador que desejass encaminhar seu voto, o Sr. Presidente colocou em única votação o pedido 
de Regime de Urgênci Especial feito pelo Ver. Rodrigo, o qual foi reprovado por seis votos contra , 
um (Ver. Rodrigo). A seguir, o Sr. Presidente encaminhou o Projeto de Lei Complementar nº · 

. 01/2017 para as Com·ssões de Justiça e Redação, de Finanças, Orçamento e Fiscalização para 
estudos e posterior par cer. 5) Convite para a Missa Solene da Festa do Padroeiro de Piquete, dia 
29/09/2017, às JOhOO Arquivar); 6) Convite do CONSEG de Piquete, convidando para a reunião· 

. mensal dia 15 de ag sto de 2017, às 19h30min, na SAP (Arquivar); 7) Of. PRES-C!RC-, 
1154812017-SGC, dat do de 09/08/17, do Presidente do Conselho Regional de Corretores de · 

·Imóveis, comunicando que no dia 27 de agosto é comemorado em todo país o dia do Corretor de 
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Imóveis, sugerindo ta bém que inclua na ata desta Casa de Leis mensagens de congratulações e 
louvor aos Corretore de Imóveis de Piquete pela passagem do seu dia (Arquivar): 8) Oficio • 
CONAM nº 196/20 l , datado 08/08117, do Diretor da CONAM, encaminhando para apreciação · 
desta Colenda Casa de Leis, o exemplar da "Revista 8º Seminário para Prefeitos Eleitos'' 
(Arquivar); 9) Balanc te Analítico de Controle de Custo da Despesa Segundo os Itens, da Câmara, 
Municipal de Piquete, referente ao mês de julho de 2017 (Arquivar); 10) Projeto de Resolução nº · 
08/17, datado de 18/ 8/2017, de autoria da Mesa do Legislativo Piquetense, dispondo sobre a . 
fixação de diária e · gamento de despesas de hotel para os servidores do Poder Legislativo, ', 
conforme especifica (' s Comissões de Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Fiscalização); · 
1 1) Indicação nº 104/ 7, datado de 17/08/17, do Ver. Heloizio, para que seja oficiado a Prefeita 
Municipal de Piquete, indicando a necessidade de colocar 36 tampas nos bueiros existentes desde a ·. 
Tirolesa Garganta do ragão ater o Bairro dos Marins (A consideração da Senhora Prefeita); 12) · 
Indicação nº 105/17, d tado de 18/08/17, do Ver. Junhô, para que seja oficiado a Prefeita Municipal 
de Piquete, indicando necessidade de determinar a troca do piso da quadra society localizada ao 
lado do Estádio Mun cipal "Antonio Brasilino" na Vila Esperança (A consideração da Senhora 
Prefeita); 13) lndicaç o nº 106/17, datado de 18/08/17, do Ver. Junhô, para que seja oficiado a 

, Prefeita Municipal de Piquete, indicando a necessidade de determinar a troca do piso da quadra 
society localizada ao ecinto de Festas "Miguel Purcino" (A consideração da Senhora Prefeita); 14) · 
Indicação nº 107/17, datado de 17/08/17, do Ver. Heloizio, para que seja oficiado a Prefeita 

• Municipal de Piquete, indicando a necessidade de trocar a lâmpada queimada na Rua Antonio da · 
Encarnação, na Vila élia (A consideração da Senhora Prefeita); 15) Requerimento nº 106/17, 
datado de 17/08/17, d Ver. Prof Doni, para que seja oficiado a Prefeita Municipal, pedindo-lhe a 
gentileza de informa a este Vereador, se existe a possibilidade de colocar um artefato 
antiderrapante (Fita, ta te ou outro artefato qualquer) na entrada do posto de saúde do bairro Santo 
Antonio (ou até mes o em outros), uma vez que essa entrada é de piso frio e quando chove o 
mesmo fica escorrega io (Para a Ordem do Dia); 16) Requerimento nº 107/17, datado de 18/08/17, 
do Ver. Heloizio, par que seja oficiado ao Serviço Municipal de Vigilância Sanitária, através de 
seu representante, pa que seja informado a este Vereador qual a fundamentação legal e respectiva 
.1ust1ficativa para a co ança de valor de consultório odontológico em nosso município pelo serviço 
de Vigilância sanitária Municipal, bem como sobre a impossibilidade de se manter aparelho de raio 
X nos respectivos con ultórios (Para a Ordem do Dia); 17) Moção nº 67/17, de 08/08/17, do Ver. 
Prof. Doni, para que s ·a oficiado ao Sr. João Corrêa da Silva, apresentando-lhe Moção de Aplausos 
deste Legislativo, pelo excelente trabalho realizado como guia de turismo do Pico dos Marins (por 
mais 50 anos), levand os munícipes e pessoas da região e do nosso Brasil até o cume daquele 
belíssimo pico (Para a Ordem do Dia); 18) Moção nº 68/17, de 08/08/17, do Ver. Prof Doni, para. 
que seja oficiado á o ganização do li JeePiquete, apresentando-lhes Moção de Aplausos deste 
Legislativo, pelo excel nte evento beneficente em prol do fundo de Solidariedade de Piquete-SP, e 
pelo excelente show d indoor, desafio e pela trilha realizada nos dias 06 e 07 de agosto próximo 

' passado (Para a Ordc1 do Dia); 19) Moção nº 69/17, de 17/08/17, do Ver. Heloizio, para que seja 
oficiado aos familiare do Sr. Antonio Francisco Correa, apresentando-lhes Moção de Pesar deste 
Legislativo, pelo seu r cente falecimento (Para a Ordem do Dia); 20) Moção nº 70/17, de 17/08/17, 
do Ver. Heloizio, para que seja oficiado ao Sr. José Santana da Silva, apresentando-lhe Moção de 
Aplausos deste Legisl tivo, pela dedicação e zelo com que construiu mais de duzentas casas em ' 
nosso município, contr buindo com o crescimento de nossa cidade (para a Ordem do Dia); A seguir, : 
o Sr. Presidente franq eou a palavra de conformidade com as normas regimentais. Inscrito para , 
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. falar, o Ver. Rodrigo umprimentou os presentes, os intemautas e os ouvintes da Rádio Natureza 
FM e fez o seguinte ronunciamento: "Primeiramente quero parabenizar a equipe de atletas que 
bem representou o no so município na cidade de São Sebastião, de 9 a 13 de agosto, quando na 
oportunidade ocorreu s Jogos Regionais dos Idosos. Eu disse que bem representou, a equipe bem 
representou, sendo es es atletas, os que já participam alguns anos do JORI, sabem perfeitamente 
que Piquete nunca te e uma boa classificação nas competições. E nesta última edição do JORI, 
Piquete na classificaç- geral ficou em trigésimo de quarenta municípios. Conforme uma conversa 
yue eu tive hoje com o Secretário Municipal de Esportes de nossa cidade, Sr. Carlos Artur, de 
mesmo disse que foi uma das melhores classificações do município. Trigésimo de quarenta 
municípios e em algu as modalidades os nossos atletas fizeram bonito, como por exemplo, no 
atletismo que nós nos lassificamos em terceiro lugar, medalha de bronze, no jogo de truco Piquete 
ficou em quarto lugar, o jogo de buraco também ocupou o quarto lugar. O município com apoio de 
logística e a estrutura necessária para que os atletas pudessem se deslocar da cidade para São 
Sebastião, inclusive n o só com transporte, mas também com alimentação do primeiro e do último 
dia porque começou n ma quarta-feira e terminou num domingo, nesses dias a alimentação ficou 
por responsabilidade a Prefeitura e nos dias intercalados, o próprio Governo do Estado com o 
ticket que cada atleta recebe é que fornece a alimentação para esses atletas. Então, fica aqui as 
minhas palavras e o m u registro porque vale ressaltar que o trigésimo lugar na classificação geral 
colocou Piquete à fren e de cidades grandes, como por exemplo, Mairiporã, Caieiras. Então, Piquete 
conseguiu classificaçã melhor até que muitos municípios que poderiam dispor ou que talvez 
dispõe de uma estrutu a melhor em treinamento desses atletas no JORL Quero parabenizar então a 
Secretaria Municipal Esportes de nossa cidade e principalmente os atletas que foram lá levaram 
o nome do nosso mun cípio e bem representaram a cidade. Segundo assunto, eu quero agradecer a 
confiança de algumas essoas envolvidas e interessadas com o turismo no nosso município e que já 
essas pessoas, inclusiv , apresentam algumas ações, elas não se resumem ao mundo das teorias, mas 
são pessoas que part m realmente para a prática. Eu quero agradecer a confiança porque fui 
incumbido também de uma missão de trabalhar em cima de um novo projeto referente ao Conselho . 
Municipal de Turism -CONTUR, que hoje não está ativo. Existe o CONTUR no papel, alei 
inclusive está vigente, mas infelizmente não temos atividades, Eu que já participei do CONTUR, 
como l º Secretário d< CONTUR á época em que o Sr. Dourado presidiu esse Conselho, eu sei 
perfeitamente da respo sabilidade e da importância que o CONTUR tem para o município porque é 
como um Conselho de Educação, um Conselho de Saúde. O orçamento vem da União, o orçamento 

· vem do Estado, mas abe aos Conselhos Municipais direcionar essa verba para o que é mais 
· importante, para o qu é prioridade no município. Eu agradeço inclusive na pessoa do Sr. José 
. Augusto que pertence a esse b>Tupo de pessoas envolvidas e interessadas com o turismo na nossa , 
cidade. Tenho alguma experiência sim no setor como profissional da área e espero contribuir com 
esta minha experiênci , com esse trabalho de replanejamento da legislação, o que futuramente 
contará também com apreciação dos Senhores Vereadores para que o projeto de lei possa ser 
aprovado e um novo C NTUR possa existir de fato no nosso município com uma atividade que nos 
leve inclusive a partic par do MIT que é um programa do Estado que é o Município de Interesse 
Turístico. Aliás, o Go mo muda de nome porque eu me lembro perfeitamente em 2003, na gestão 
do Prefeito Carlinhos essão, eu ocupei o cargo de Sub Secretário de Turismo e o que se falava 

· mais é era Estância urística. Inclusive nesta Casa eu estava, quando o Paulo Neme se propôs a 
levar n nosso projeto ara a Assembleia para que Piquete se tomasse Estância Turística para que · 
nós recebêssemos um orçamento específico do Turismo para o desenvolvimento e fomento do 
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Turismo no nosso mu icípio. Projeto este que eu trabalhei na preparação e que, infelizmente, não 
foi levado adiante na ssembleia Legislativa. E muito antes de 2003, na gestão do Prefeito Alaor : 
Ferreira, o que se cha ara era Selo Turístico da EMBRATUR, a EMBRATUR oferecia Selos para : 

· as cidades que eram romissoras e que apresentavam potenciais para o turismo. Acontece que, o 
. falecido Alaor Ferreir , conquistou esse Selo politicamente e Piquete veio a perder esse Selo depois · 
por conta de não cum rir as exigências da EMBRATUR que é limpeza urbana, que é saneamento, 
básico, que é atendi ento hospitalar, é infraestrutura que o município tem que oferecer para o 
l:idadão. Primeiro, o o ~etivo do turismo é sim atender o visitante, mas em primeiro lugar melhorar 

· a qualidade de vida de quem mora na cidade. Esse é o primeiro objetivo do Turismo. Depois veio o·. 
Prefeito Otacilio em 2 05, o Circuito Mantiqueira, o qual eu também trabalhei e que já falei nesta : 
Tribuna, nesta Casa d Leis, que as cidades que compõem hoje o Circuito Mantiqueira não queriam ' 
Piquete participando, ampos do Jordão, Santo Antonio do Pinhal, Pindamonhangaba. Eu participei ' 
de uma reunião lá em inda, e essas cidades maiores, com o turismo já desenvolvido porque Piquete · 
participar do Circuito Mantiqueira? Qual seria a ligação do município? Claro, eles não querem 
dividir uma fatia do bolo e aí tiveram que engolir Piquete e Piquete só entrou no Circuito 
Mantiqueira por caus de uma estrada que nós temos aqui na serra que liga Piquete ao Horto 
Florestal de Campos do Jordão. Então, fica uma política do turismo teórica, de programas ' 
governamentais e não . vê Piquete incluso definitivamente nos orçamentos da União ou do Estado ·. 
para que venha uma erba específica para o desenvolvimento do turismo na cidade e também 
porque Estado e Uniã sabe que nós não temos um Conselho Municipal de Turismo ativo, que é . 
primordial. Então, eu j · estou trabalhando nesta questão para que em breve eu apresente nesta Casa i 

o projeto para aprecia ão do douto Plenário. Mudando de assunto, me preocupa também, a questão i, 

da segurança pública o município, nós tivemos algumas ocorrências na cidade, inclusive, próximo : 
ao meu bairro, lá no J rdim Josephina, o assalto que aconteceu lá na padaria. Eu participei de uma ' 
reunião pela RN Vale, da Região Metropolitana do Vale em Finda, em 2015, inclusive estou com a 
matéria aqui, essa mal· ria foi publica pelo site Neon onde o Governador do Estado, o Sr. Geraldo · 
Alckmin concedeu u a entrevista falando sobre a tecnologia que ele investiria no Vale do Paraíba , 
com relação a Segura ça Pública, ou seja, em outras palavras, o vídeo monitoramento. E aí, cerca : 
de quarenta cidades d região Metropolitana seriam contempladas com o vídeo monitoramento, eu ' 
estava lá, participei, vi e ouvi, requeremos à época o vídeo monitoramento porque constava o nome : 
de Piquete como con mplada, já foi falado aqui pelos Vereadores Claudinei, Santana, que são , 

· propriamente da área de segurança pública e que podem falar com mais propriedade, com . 
conhecimento de caus do que eu mesmo, mas quero deixar caro que estou na luta e, inclusive, 
marquei uma audiênc a já com a Deputada do meu partido, Deputada Clélia Gomes, do PHS, 

, porque quanto mais p dermos mobilizar a Assembleia, Deputados e tentarmos movimentar isso lá 
para que seja cobrado, para que chegue de fato o referido beneficio. Em parte, o Ver. Santana disse : 
que já havia enviado u ofício ao seu Deputado, o Major Olímpio, inclusive tal assunto foi o tema , 
da sua campanha e referido Deputado lhe prometeu e assim que fosse liberada a Emenda , 
Parlamentar o vídeo m nitoramcnto seria implantado em nossa cidade. Continuando o seu discurso, 
o Ver. Rodrigo disse: 'Que bom que a Câmara Municipal está se empenhando, não está omissa e 
nem negligente nesse aspecto". Em aparte, o Ver. Claudinei disse que aquela questão do vídeo 

· monitoramento, inclus ve, cerda de dois meses atrás, veio do Comando da Polícia Militar para o 
Grupamento de Piqu te, o Comando do Grupamento pediu um apoio, na época nós também 
pedimos um apoio do ecretário de Obras do Município, tendo sido feito as anotações necessárias e 
passado os locais ond seriam colocados os vídeos monitoramentos. Disse ainda acreditar que tal 
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projeto já estava bem adiantado, cerca de 80%, e em breve seria concluído, porém, quanto mais · 
pedido tivesse melho seria. Continuando o seu discurso, o Ver. Rodrigo disse: "De fato, pela 
pesquisa que chegou á minhas mãos e Vossas Excelências tem mais propriedade para falar sobre o 
assunto, é que cada c mera corresponde aos olhos de nove, dez policiais, o que seria um auxilio · 
muito importante den ro da nossa segurança pública. E para encerrar, quero aqui oficialmente ' 
divulgar, é um projet antigo, eu venho batalhando há algum tempo, é pela Biblioteca, e continuo : 
nessa luta em Piquet porque me entristece muito na qualidade de escritor, mas também na . 
qualidade de cidadão, de leitor, me entristece muito ver que nós não dispomos de um espaço · 

. adequado e digno par que a população de fato possa exercer o gosto e o prazer pela leitura. Eu·, 
nunca descansei nesta uestão e, inclusive hoje, o Salão da Banda está fechado porque eu denunciei ' 
nesta Casa por conta a precariedade e a funcionária Bibliotecária trabalhando em condições ruins ' 
lá, foi tirada de lá, de ois que eu pedi uma vistoria da Vigilância Sanitária. O Salão da Banda foi • 
fechado e o acervo q e tem lá, porque o governo do Estado mandou muitos livros, um acervo 
riquíssimo, inclusive ras de escritores piquetenses também, estão lá mofados, rasgados porque de 

. fato o prédio está aba donado. Aí eu venho buscando alternativa, eu venho buscando uma saída 
para o problema e eu erifiquei um projeto que vem acontecendo em algumas cidades do Brasil e 
esse projeto, um dele se chama Ninho de Livro. Esse projeto é de uma Brasileira que esteve na 
Europa, especialment na França e trouxe esse projeto e implantou no Rio de Janeiro. O projeto 
Ninho de Livro é uma asa de passarinho onde são colocados em canteiros públicos do município, é 

· um compartimento pe ueno onde os livros são colocados dentro dela e o cidadão chega lá e faz o 
· rodízio de livros. Ele a re tira aquele livro que ele não tem e repõe talvez um livro que ele queira se 
desapegar desse livro. u pensei, pesquisei e descobri um projeto de que se chama "Geladeiroteca", 

· que é a carcaça de um geladeira, que é pintada ou adesivada com um visual chamativo e aí você 
coloca essa geladeira um ambiente público cheia de livros. O cidadão não tem o compromisso de 
pegar e devolver, é si plesmente para incentivar o hábito da leitura, ele tem o compromisso de 

• pegar e deixar outro n lugar. Para que os livros criem asas porque o livro só tem sentido existir nas 
·. mãos dos leitores, le do, criando asas. Eu entrei com um requerimento direto no Jurídico da 
. Prefeitura, pedindo um espaço público, solicitando especificamente o Terminal Rodoviário de nossa 
cidade, um espaço on e há bastante movimentação de pessoas. Projeto piloto, eu pedi que fosse 
feito um estudo da R doviária, eu disponibilizo a carcaça da geladeira e aguardei o parecer do 
Jurídico da Prefeitura. O Jurídico já despachou favorável e hoje eu oficialmente anuncio o projeto 

·,porque está em minha mãos o Decreto Municipal nº 4325, que dispõe sobre a permissão de uso a 
título precário de esp ço público para o Projeto denominado "Geladeiroteca". A seguir, o Ver. 
Rodrigo disse que o C nrado, pintor e artista de nossa cidade, estava terminando de pintar a carcaça 
da geladeira e assim ue ficasse pronta, talvez no dia seguinte, a geladeira já seria colocada no 
Terminal Rodoviário, porque ele tinha bastante livros, mas aproveitou a oportunidade para 
mobilizar a população o sentido de desapegar de livros, de preferência, de literatura, doando para o 

. Projeto "Geladeirotec ''. Finalizando, o Ver. Rodrigo disse que dando certo tal projeto na 
Rodoviária, futurame e iria expandir para outros espaços públicos do município. Inscrito para 
falar, o Ver. Prof. Don cumprimentou os presentes, os intemautas e os ouvintes da Rádio Natureza 

· FM e fez o seguinte pronunciamento: "Primeiramente quero agradecer a Senhor Prefeita pela 
atenção ao meu Requ imento, que solicitava o conserto da tampa de um bueiro da Rua Quintino 

' Bocaiúva, próximo à p daria do Vezaro. Na semana passada eu passei por lá e observei que tiraram 
·a tampa velha e colo ram uma tampa de madeira, porém, eu espero que estejam fazendo uma ' 
tampa de concreto par substituir a de madeira, porque com esse tempo chuvoso, a madeira logo . 
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apodrece. Ontem mes o eu observei algumas crianças pulando bem em cima da tampa de madeira, 
um pengo, porque se madeira estiver podre, vai quebrar e a criança vai se machucar e até cair no 

• buraco. Então, espero ue troquem a tampa antes que aconteça qualquer imprevisto. Quero também 
· comentar aqui um fat ocorrido que, a meu ver uma enorme falta de consideração, não foi comigo 
• não Prof Doni, porq e como eu já disse aqui nesta Tribuna eu não sou Vereador, eu estou 
Vereador. Como todo undo sabe eu trabalho na Escola Darwin Félix e na segunda-feira chegando: 
a Escola os alunos m procuraram e me disseram que tinha uma vaca morta dentro do rio e que a 
vaca .:stava toda inch da. De imediato liguei para a Prefeitura, não sabia com quem falava, mas , 
liguei e me passaram ara o Gabinete e do Gabinete me transferiram para o Sr. João Bosco, o qual ' 
me ouviu e prontame te se colocou á disposição para retirar a vaca do rio, mesmo não sendo : 
obrigação da Prefeitur aquele serviço. Em aparte, o Ver. Santana disse que se não era serviço da · 
Prefeitura, de quem s ria? Indagou se era do Vereador. Continuando o seu discurso, o Ver. Prof. : 
Doni disse: ''Não sei. a terça-feira chego à escola, a Diretora me chama e pergunta se eu pedi para 
tirar a vaca e eu resp ndi que sim. Então ela me chamou para ir até a beira do muro perto do rio 
porque o mau cheiro stava insuportável. Imediatamente liguei para a Prefeitura, só que o Sr. João • 
Bosco não estava e foi uma funcionária que me atendeu e me garantiu que iria passar o recado e no . 
dia seguinte iriam reti r a vaca do rio. Infelizmente, eu não anotei o nome dessa funcionária, só que . 
no dia seguinte, na qu rta-feira quando cheguei à escola a Diretora novamente me pergunta se eu já i 

havia falado na Prefei ura para retirarem a vaca do rio porque o mau cheiro estava pior ainda, já 
estava atingindo as r partições da escola. De novo, pe!,>uei o telefone, liguei novamente para a , 
Prefeitura e falei diret no Gabinete da Prefeita e me garantiram que iriam retirar a vaca do rio. No 
dia seguinte, quinta-fe ra, assim que eu chego à porta da escola, a Diretora me chama e fala que a , 
questão da vaca esta a virando brincadeira, porque eu que era Vereador não conseguia que : 
atendessem o meu pe ·do de retirar uma mísera vaca de dentro do rio, um simples munícipe aí que ' 
não ia conseguu mes o. Então, disse para a Diretora que talvez o problema fosse o Ver. Prof. Doni 
e que eu achava melh rela ligar e fazer o pedido ela mesma. Talvez o problema seja eu, Ver. Prof : 
Doni, eles não quer atender pedido de Vereador, razão pela qual não tomaram nenhuma. 
providência até aquel data. E sabe o que aconteceu? A Diretora ligou, passou quinze minutos e , 
foram lá e retiraram a vaca. Então, como a gente sempre fala aqui, realmente a Prefeita não quer 

. atender o Vereador. utro assunto, vários munícipes me procuraram porque colocaram algumas , 
placas de ponto de cir ular na cidade, então eu fui até a Prefeitura saber quem colocou as referidas : 

· placas. Lá me inform am que não foi a Prefeitura, que a Prefeitura contratou uma empresa, a qual : 
após análise realizada na cidade, colocou as referidas placas nos locais onde acharam conveniente, · 
porém, alguns muníci s reclamaram que algumas placas foram colocadas em frente a garagens. ! 

Outro munícipe tamb 'm me procurou dizendo que a mãe dele tinha problema de saúde e por isso : 
ele não guardava mais o carro na garagem, sendo que um policial lhe comunicou que se pintassem o · 
meio fio de amarelo, ele seria multado. Em aparte, o Ver. Claudinei teceu pequeno comentário , 
sobre o assunto e diss que se a Prefeitura contratou a empresa, mesmo que a referida empresa fosse · 
competente, o mínimo que a Prefeitura poderia fazer era fiscalizar onde a referida empresa colocou ' 
as placas para ver se e lavam ou não dentro das re!,>ras de transito. O Ver. Claudinei disse ainda que 
a Prefeitura contrata a empresa, essa empresa não conhece o trânsito da nossa cidade e mesmo . 
assim ela tem autono ia para colocar as placas onde bem entender, acrescentando ser realmente i 

. absurdo. Continuand as suas palavras, o Ver. Prof. Doni disse: "Então fui até o setor de i 

· Fngenharia conversei com o Sr. João Bosco, o qual novamente me disse que eu poderia ficar 1 

: tranquilo que ele iria r solver o problema. Passado alguns dias conversei novamente com o Sr. João , 
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Bosco ele me disse q e foi até a residência que eu fale e a senhora que morava ali não tinha . 
problema algum. Entã , diante daquele fato, procurei o referido munícipe e sugeri a ele que fosse 
até a Prefeitura com s a mãe e apresentasse-a a Prefeita e a todos da Prefeitura, quem sabe assim 

· resolveriam o proble a dele. Estou preocupado porque eu pedi e só faltam agora eles não 
resolverem o problem por ter sido eu, o Ver. Prof. Doni quem fiz o pedido. Agora também já falei, 
se deixarem a placa orno está, que o munícipe procure, acione o Ministério Público e solicite 
providências. É a únic coisa que o Vereador está podendo fazer é indicar o Ministério Público para 
pedir providências. C m relação à lei aprovada por esta Casa, que concede transporte b'fatuilo do 

, circular para maiores e sessenta anos, infelizmente, a empresa que faz o transporte do circular na 
• cidade não quer aceit . A única coisa que eu posso fazer é sugerir que o munícipe pare o ónibus 
circular, chame a pol eia e faça o boletim de ocorrência e depois encaminhe esse boletim ao 
Ministério Público pa a as providências cabíveis, caso contrário, não sei mais o que fazer. Em 

' aparte, o Ver. Rómul esclareceu que a Lei foi aprovada e promulgada pela Câmara, porém, a 
Prefeita Vetou e enc ntrou na ADIN com uma Ação de Inconstitucionalidade, então, enquanto 

. espera o parecer da ju tiça, a referida lei não poderia vigorar. Outro assunto, eu fiz um pedido para 
que fosse colocado u bico de luz na Rua Dario Vieira, final da rua sem saída, e recebi resposta 
dizendo que seria ana isado e que não tinha na Prefeitura nenhum outro pedido a respeito. Então, 
não sei o que acontec , os moradores me disseram que estavam cansados de pedir na Prefeitura o · 

· referido serviço e a Pr feitura responde que não tem nenhum pedido a respeito. Será que ninguém 
. passa por aquela rua? Aquela rua é muito escura. Em aparte, o Ver. Rómulo disse que conversou 
com os funcionários d empresa contratada pela Prefeitura e eles lhe disseram que a referida rua já 
estava no planejamen o e em breve trocariam as lâmpadas. Houve pequeno comentário sobre o 
assunto. Continuando seu discurso, o Ver. Prof. Doni disse: "Esclareço que na rua onde eu pedi já 
tem o poste, está falt do o braço de luz e espero que não precise que o setor de Engenharia da 
Prefeitura faça projeto e tenha que esperar alguns trâmites legais, porque é só o braço de luz. A meu 

, ver, eu acho que a P efeitura deveria dar uma satisfação para os moradores sobre o que está 
· acontecendo, já que p cisa cumprir alguns trâmites e esses trâmites são demorados e a solução do 
problema não é imedi ta. A Prefeita precisa olhar com mais carinho porque esses pedidos não são 
dos Vereadores e sim da população que paga seus impostos e merecem pelo menos os serviços 

. básicos. Tenho tamb · orientado os munícipes a irem até a Prefeitura cobrar a solução dos 
problemas, porque o q e está no alcance desta Casa de Leis, com certeza está sendo feito, pois os 

· Vereadores estão cum rindo com o seu papel. Eu aprendi que quando eu não sei o tempo certo que 
vai levar para fazer d terminado serviço, eu não falo nada, agora, falar que vai resolver hoje ou 
amanhã e demora um, dois ou três meses, isso é absurdo, uma falta de consideração para com o 
munícipe. Muitas veze , ficamos chateados com a resposta da Prefeita quando ela responde em seus 
ofícios que está anali ando, está estudando, já foi incluído na lista dos serviços, está dentro do 
planejamento, pois de sa maneira ela não fala em prazo, pior é falar que vai resolver e não resolve 
nada, engana apenas munícipe. O Ver. Prof. Doni teceu outros comentários sobre o assunto e · 
encerrou as suas pai Tas. Inscrito para falar, o V cr. Rómulo cumprimentou os presentes, cm 
especial, a Sra. Lúcia eraphim, os intemautas e os ouvintes da Rádio Natureza FM e fez o seguinte 

• pronunciamento: "Peg ndo o gancho do Ver. Rodrigo, quero parabenizar também os atletas que 
• representaram Piquete nos Jogos Regionais categoria idosos, que ficaram na trigésima posição, não 
, ficaram entre os dez imeiros, mas também não foram os últimos. Os nossos atletas competiram 
· com atleta' de cidade. bem maiores, como 1 .orena que logo após o encerramento dos jogos desse 
ano, os atletas jà com ama treinar para os Jogos Regionais de 2018, eles treinam ali no CSU. 
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. Então, eles têm um 1 gar apropriado para o treino e apoio da cidade. Os nossos atletas realmente 
' fazem milagres, pois hegar onde os referidos atletas chegaram é sem dúvida uma 1,>rande vitória. 
· Parabenizo novament os nossos atletas e espero que o Secretário Municipal de Turismo de nossa 
cidade faça um planej mento, crie um cronograma com bastante antecedência não somente para os 

. idosos, mas para tod s as categorias, permitindo assim que os nossos atletas jovens ou idosos ' 
possam participar dos Jogos Regionais de 2018, bem como de outros campeonatos na região. Em' 
aparte, o Ver. Prof D ni disse que apresentou na sessão anterior um requerimento para que fosse 
ofkiado ao Secretário Municipal de Esportes perguntando se existia um planejamento com relação · 

• as atividades esportiv s de nossa cidade para o ano de 2017 e em caso afirmativa que o enviasse a ' 
· estaca Casa de Leis, orque a população tem cobrado bastante sobre o assunto. O Ver. Prof Doni · 
· teceu outros comentar os sobre o assunto e disse que os Jogos Regionais sempre teve a participação · 
dos nossos atletas e ão foi só com voleibol e futebol, acrescentando que foi informado que · 
antigamente Piquete isputava a 1 ª divisão, sendo que atualmente estava disputando a 2ª divisão, 
realmente lamentável porque os nossos atletas não estavam tendo o apoio necessário da nossa 
Prefeitura. Continuan o o seu discurso, o Ver. Rominho disse: "Então, é por esta razão que estamos 
pedindo a criação de m cronograma para que os nossos atletas possam se planejar melhor, possam 

· treinar com antecedên ia, e não somente ás vésperas dos jogos. Com relação aos Jogos Regionais, o 
importante não é nem a classificação e sim poder competir, participar dos Jogos Regionais, é isso • 
que nossos atletas qu rem. O objetivo do cronograma é além de capacitar dar alternativa. Quero 
também falar sobre as trinta e cinco vagas para o curso de Auxiliar Administrativo que Piquete foi . 
contemplado pela Sec etaria Estadual do Trabalho, sendo que teve mais de duzentas inscrições. Foi ' 
uma luta minha junta ente com o ex-Ver. Carlos Ávila, Presidente do Partido Solidariedade junto 
como Deputado Pauli ho da Força e o seu filho Alexandre Pereira. Na semana passada estive na 
Secretaria Estadual d Trabalho e fui informado que segundo cronograma daquela Secretaria, em 
janeiro, seria liberado outro curso diferente, ou seja, mais trinta e cinco vagas para Piquete e em · 
agosto de 2018 tamb m mais trinta e cinco vagas, totalizando cento e cinco vagas. É um curso 
remunerado que dá ai da uma capacitação a mais para o cidadão. Piquete foi contemplado, já é uma , 

. vitória e quem ganh realmente é a população, pois tinha vários Secretários Municipais na . 
Secretaria reivindican o aqueles cursos para os seus municípios. Nessa demanda que aconteceu, · 

, aqui no vale do Paraíb só a nossa cidade foi contemplada. Então, vamos continuar lutando para que i 

· Piquete seja contemp ado com novas vagas futuramente. Quero agradecer de modo especial o i 

• Deputado Paulinho d Força e o seu filho Alexandre Pereira, ao ex-Vereador e Presidente do ' 
Partido Solidariedade Carlos Ávila e dizer que a luta vai continuar para que novos cursos sejam , 
liberados para o nosso município. Todo processo de seleção vai ser feito pela Secretaria Estadual do : 
Trabalho e aproxim damente daqui a duas semanas ela entrará em contato informando os ; 
selecionados. O iníci do curso está previsto para o dia 22 de setembro, no mês que vem e o local , 
ainda está sendo estu do, estamos esperando uma resposta da Prefeita primeiro. Quero deixar bem : 

. claro que é uma pare ria desta Casa Legislativa com o Fundo Social de nossa cidade, que ficou , 
responsável por cnca inhar toda a documentação dos inscritos para a Secretaria Estadual do , 
Trabalho. Quero escla ecer ainda que não é o Ver. Rõmulo que está dando o curso e nem está sendo 

. favorecido com a rea ização daquele curso. Eu, como munícipe, estou montando um cronoi,>rama 
para este final de ano sendo que em setembro vai acontecer o Festival de Voo livre, em outubro · 

· uma competição de tletismo, sendo que é a Empresa Rominho Eventos quem vai realizar esses 
, eventos na cidade, n o é a Càmara Municipal e nem a Prefeitura. Em novembro vai ter um 
campeonato de Tênis a quadra do Cassino, área particular, não tem apoio de órgão público. É isso 
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que a gente espera ue a Prefeitura através da Secretaria de Esportes faça, apresente uma . 
· programação, um cro ograma dos eventos para que os atletas e até mesmo a população possa se • 
preparar com anteced nc1a sabendo o que vem pela frente. Em janeiro de 2018, se Deus quiser : 

· faremos uma Colônia de Férias, estamos fechando uma parceria com o Clube Montanhês, para as . 
. crianças de baixa ren e da zona rural, tudo particular e mais para frente estaremos informando ' 
melhor e com mais etalhes. Fui procurado hoje por um grupo de pessoas que me pediram • 
providências no senti de iluminar melhor a subida atrás da Matriz de São Miguel, pois é um local 
central onde passa di· ·amenle várias pessoas e a escuridão ali coloca em risco a vida das pessoas 

, que por ali transitam. ui lá e verifiquei que existe realmente uma lâmpada quebrada, então, solicito . 
a Prefeita que determ ne com urgência a troca daquela lâmpada porque muitas pessoas precisam 
passar por ali para pe ar o ônibus na Praça Duque e com a escuridão, essas pessoas estão tendo que 
dar a volta ou pela Pr ça da Bandeira ou pelo morro do Centro Espírita. Não entendo também por 
que o Recinto de Fes as está fechado e quero dar uma sugestão, se reaberto o Recinto de Festas, 
coloque aquele fecha ento que se coloca nas ruas durante a Festa do Peão e deixa a rua livre para 
que os moradores da região possam passar por ali. Em aparte, o Ver. Rodrigo disse que esteve 
naquele dia no Reci to de Festa a pedido de uma senhora que lhe indagou sobre o referido 

, fechamento, mas não ó o problema dos moradores que precisavam descer e ter acesso á parte baixa 
da cidade, mas porq recebeu o comunicado que estavam abandonando animais naquele local. ' 
Disse que foi até o ecinto porque havia chegado ao seu conhecimento que havia filhotes de • 

• cachorros abandonado lá, e chegando ao Recinto conversou com o Sr. Secretário de Esportes, o qual , 
lhe confirmou a exist ncia dos referidos filhotes, acrescentando que os mesmos já tinham cerca de 

: dois meses e ele j ntamente com alguns moradores da região estavam tratando daqueles 
1 

cachorrinhos. Disse ue aproveitou o gancho do Ver. Rômulo porque além do problema dos • 
. moradores que precis vam descer por lá, tinha o problema do abandono de animais naquele local ; 
, porque o Recinto era muito grande e como o movimento diário era mais perto da Secretaria de ' 
, Esportes, ficava dific 1 verificar o abandono desses animais. Disse que coversou também com a , 
, referida senhora para que pudessem fazer uma campanha nas redes sociais para doarem os cinco , 
. filhotes. Continuando seu discurso, o Ver. Rômulo disse: "A gente não entende o motivo do total i 

fochamento daquele 1 cal, porque como tem quadras de esportes dentro do Recinto de Festas fica : 
complicado. Eu até ia edir uma Emenda Parlamentar para a reforma da quadra de skate, mas como ; 
está fechado o Recint , preciso verificar primeiro como funciona nesse caso. Espero que a Prefeita : 

, estude com carinho o assunto porque é a população que está sendo prejudicada. Em aparte, o Ver. 
Claudinei disse que n início do ano, ele o Ver. Santana pediram naquela Tribuna que a Prefeita 

' tornasse as providênci s cabíveis para fechar o Recinto de Festas porque aquele local estava sendo 
i usado para uso de dr gas e para a prática da criminalidade. Disse que a Prefeita por birra fechou • 
totalmente o Recinto sendo que poderia ter fechado conforme a sugestão do Ver. Rominho, · 

· isolando os dois lad e no final do expediente da Secretaria de Esportes, fechava a parte das 
, quadras também. Dis e que era simples, mas como foi solicitação dos Vereadores Claudinei e , 
· Santana, ela por birra fez o que fez, jogando o problema nas costas da Câmara porque foram os . 
Vereadores que pedir m para fechar o Recinto de Festas. Disse que a Prefeita poderia deixar aquele . 
local aberto durante dia e fechar no final do expediente, porém, como ela sabia que ali não era : 

· mais rua, porque por lei aquela descida agora era área do Recinto, ela fechou o local sem se · 
importar com quem q er que fosse, ou seja, "mandaram fechar", ela fechou. O Ver. Claudinei teceu ' 

. outros comentários so re o assunto e encerrou as suas palavras. O Ver. Rorninho continuando o seu : 
· discurso disse: "Fiqu · sabendo que estavam estudando uma maneira que abrir aquela rua às nove : 
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. da manhãs e fechar à 17 horas, o que ao ver dos moradores daquela região de nada ia adiantar, 
porque era na parte manhã, bem cedinho, entre cinco e sete horas, que as pessoas precisavam 
passar por ali porque egavam o ônibus na Rodoviário e na Praça. O Ver. Rominho teceu outros 
comentários sobre o assunto e encerrou as suas palavras. Inscrito para falar, a Ver'. Malu 
cumprimentou os pre ntes, os intemautas e os ouvintes da Rádio Natureza FM e fez o seguinte ·• 
pronunciamento: "Qu ro hoje aqui prestar contas desses oito meses de trabalho nesta Câmara como • 
representante do po Estou muito decepcionada e envergonhada, porque apresentei treze · 
Requerimentos e dez sseis indicações, sendo que apenas <luas solicitações foram atendidas até a i 

presente data. O poste no final da Rua José Alves Filho precisa de projeto e a um freezer que estava i 

na referida rua, esse ti i retirado e olha que meus pedidos são muito simples, nada de extraordinário. , 
Como já foi falado n sta Tribuna, os Vereadores não são levados a sério, a Câmara Municipal, o ' 
Poder Legislativo é esprezado, o Poder Executivo não dá a mínima para os Vereadores. · 
Lembrando que o Ex utivo deve obediência ao Legislativo. Foi solicitado tampas de bueiros, foi , 
solicitado colocação d lombadas, foi solicitado a colocação de cascalho, foi solicitado limpeza de ' 
terreno, coisas simple , sem custo para o município e nada foi atendido pelo Executivo. Nos somos • 
cobrados diariamente pela população e os munícipes estão cobertos de razão, eles pagam seus 
impostos em dia e qu rem os serviços realizados, o mínimo que a Prefeitura pode fazer, como já . 
disse nada de extraor inário, são coisas bem simples. Quero deixar claro que o Vereador não tem ' 
poder de execução, o ereador solicita e quem executa é o Executivo, porém, os Vereadores ficam 
numa situação bastant complicada, bastante constrangedora porque o munícipe vem e pede esse ou 
aquele serviço para o ereador, o Vereador vai e cumpre com o seu papel, mas a Prefeita não dá a 
mínima atenção, não tende as reivindicações do Vereador. Mesmo antes de ser Vereadora, desde , 
2015, venho pedindo poda de alguns galhos que estão nos fios de alta tensão naquela rua paralela 
ao campo de futebol a Vila Cristiana, este ano como Vereadora eleita, fiz alguns documentos 
pedindo a poda dos re eridos galhos de árvore e até agora nada. Pedi também o conserto da rua que i 

faz esquina com a ua José Alves Filho pois está afundando, como já afundou em outras 
oportunidades. Eu fiz o pedido em abril, o Ver. Heloizio fez também o mesmo pedido na sessão . 
passada, e nada de ser atendido, sendo que outro dia um caminhão de material de construção quase 
tombou naquele local. Será que vai precisar tombar um caminhão ali ou acontecer algum acidente 
grave para a Prefeitur mandar consertar aquele buraco? É muito triste isso. Foi pedido também 
uma lombada ali próxi o a Escolinha da Tia Ivone e hoje eu presenciei um carro passar na Avenida 

·. Tancredo Neves numa velocidade além do permitido, o carro estava correndo muito e no horário de 
· saída de crianças da e colinha só Deus mesmo para guardá-las, protegê-las, porque se depender da 
Prefeita acho muito ificil. Até agora eu não sei o que a Prefeita está fazendo na Prefeitura? Por 

i que ela está lá para d fender os interesses da população, só que não é isso que acontece. Agora . 
mandar projeto de lei rejudicando os comerciantes da cidade, os prestadores de serviços, isso ela 
faz. Os comerciantes, s prestadores de serviços que geram renda para a cidade, criam empregos, já : 

·pagam ISSQN, esses a além de perseguir o tempo todo, ela quer prejudicá-los ainda mais. Porque i 

emprego ela não cria. O último concurso público aberto pela Prefeitura eu denunciei a Empresa J. . 
Concursos no Minis!· ·o Público e foi aberto Ação Civil Pública contra a referida empresa e a ' 
Prefeitura, pois a Prefi itura contratou uma empresa sem idoneidade para realizar o concurso público ; 
em nosso município, um absurdo. Gostaria muito que as pessoas fossem até a Prefeitura e i 

. cobrassem da Prefei a não realização de serviços pessoalmente e que a Prefeita recebesse e ' 
tratasse com respeito educação essas pessoas. Fiquei sabendo, mas não sei se é verdade, que a ' 
Prefeitura vai realizar serviço na Avenida Tancredo Neves e tem trecho que vai entrar um metro : 
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, para dentro de alguma residências e tem trecho que vai entrar três metros, então, alguns moradores 
· vão perder parte de s us terrenos. Para a Prefeita ela não está nem aí com o que vai acontecer · 
porque não foi ela q e suou para conseguir dinheiro e comprar aqueles terrenos, sendo que ela ' 
estava tranquila ganha do seus doze mil de subsídio como Prefeita. Agora, a Prefeita tem que parar : 
de perder tempo criti ando esta Casa de Leis, ela precisa sim fazer jus ao dinheiro que ganhava ! 

como Prefeita lutand e batalhando mais pelos interesses da municipalidade. Com relação à• 
: conservação das Praç s de nossa cidade, realmente é um descaso total, algumas estão abandonadas 
e muito sujas e como Y disse se depender do Poder Executivo as nossas praças vão continuar como · 

. estão. Quero aproveit r também a oportunidade para parabenizar a ação de alguns munícipes que 
' estão restaurando alg mas praças, plantando árvores, flores ornamentais, fazendo um belíssimo 
trabalho, que nada ais era do que o dever da nossa Prefeitura. A Ver" Malu teceu outros 
comentários sobre o ssunto e encerrou o seu discurso dizendo que era revoltante ser Vereador 
naquela Casa Legislat va. Houve um problema na gravação da sessão e não foi possível gravar o 
pronunciamento do er. Santana, último Vereador inscrito naquela noite, impossibilitando a 
transcrição das suas lavras na referida ata. Terminada a pauta do Expediente, o Sr. Presidente 

· suspendeu a sessão p r quinze minutos. A seguir, o Sr. Presidente reabriu a sessão e pediu a Ver". 
Malu, 1 ª Secretária q e fizesse a leitura dos documentos constantes da Ordem do Dia, a saber: 1) 
Requerimento nº 106/ 7, datado de 17/08117, do Ver. Prof. Doni, para que seja oficiado a Prefeita· 
Municipal, pedindo-Ih a gentileza de infonnar a este Vereador, se existe a possibilidade de colocar 

, um artefato antiderra nte (Fita, tapete ou outro artefato qualquer) na entrada do posto de saúde do , 
· bairro Santo Antonio ou até mesmo em outros), uma vez que essa entrada é de piso frio e quando i 

' chove o mesmo fica escorregadio. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida 
, propositura, a mesma oi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 2) 
: Requerimento nº 107/ 7, datado de 18/08/17, do Ver. Heloizio, para que seja oficiado ao Serviço 
Municipal de Vigilân ia Sanitária, através de seu representante, para que seja informado a este 

. Vereador qual a fun amentação legal e respectiva justificativa para a cobrança de valor de 1 

, consultório odontológ co em nosso município pelo serviço de Vigilância sanitária Municipal, bem ; 
: como sobre a impossi ilidade de se manter aparelho de raio X nos respectivos consultórios. Como 
, não houvesse quem d sejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única : 
votação e aprovada o Plenário por unanimidade. 3) Moção nº 67/17, de 08/08/17, do Ver. Prof , 
Doni, para que seja 1ciado ao Sr. João Corrêa da Silva, apresentando-lhe Moção de Aplausos i. 

, deste Legislativo, pel excelente trabalho realizado como guia de turismo do Pico dos Marins (por : 
mais 50 anos), levan o os munícipes e pessoas da região e do nosso Brasil até o cume daquele ' 

; belíssimo pico. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi . 
i colocada em única v tação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 4) Moção nº 68/17, de , 
08/08/17, do Ver. Pro . Doni, para que seja oficiado à organização do II JeePiquete, apresentando- : 

. lhes Moção de Aplaus s deste Legislativo, pelo excelente evento beneficente em prol do fundo de , 
Solidariedade de Piqu te-SP, e pelo excelente show de indoor, desafio e pela trilha realizada nos 

; dias 06 c 07 de agosto próximo passado. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida 
propositura, a mesma oi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 5) . 
Moção nº 69/17, de 17 08/17, do Ver. Heloizio, para que seja oficiado aos familiares do Sr. Antonio i 

Francisco Correa, a resentando-lhes Moção de Pesar deste Legislativo, pelo seu recente ' 
falecimento. Como n- houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi 1 

colocada em única v tação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 6) Moção nº 70117, de ' 
17/08/17, do Ver. Hei izio, para que seja oficiado ao Sr. José Santana da Silva, apresentando-lhe · 
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. Moção de Aplausos d ste Legislativo, pela dedicação e zelo com que construiu mais de duzentas 
· casas em nosso muni ípio, contribuindo com o crescimento de nossa cidade. Como não houvesse 
. quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e 
· aprovada pelo Plen · o por unanimidade. Como nada mais houvesse para ser tratado naquela . 
: sessão, o Senhor Pre idente invocando a proteção de Deus, agradeceu a presença de todos os ' 
· munícipes dando por ncerrada a sessão e para constar foi lavrada a presente ata que, depois de lida 
. e discutida for julgad conforme, será aprovada e assinada pelos Senhores Vereadores. Piquete, 21 
, de agosto de 2017. Ce tésimo nonagésimo quinto (195º) ano da Independência, centésimo vigésimo 
oitavo ( 128º) ano da epública e centésimo vigésimo sexto (126°) ano da Emancipação Político-

. Administrativa de Piq ete. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -

VER. MÁRIO CELSO ANT ANA (SANTANA) 
~ 

\\" ~ \-~~~~\_ 
VER. R~ KAZIMIERZ ~CZYNSKI (ROMINHO) 

VER. MARIA LUIZA MOREIRA NETA RJBEIRO (MALU) 

<?1 )\! 1 l.Jt1?i ==:::s· > 

VER CHRISTIAN UCHOA PIETRO 

VER. CLAUDI 

tr,;} ' /-J. j ' n 

VER. JOAQUIM ALVES ~IOR (JUNHÔ) 

IZETTI RJBEIRO DA SILVA (Prof. DONJ) 
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