
CÂMARA MUNICIPAL DE PIQUETE Pr~!te 
Ata da 7ª Sessão ORDINÁRIA Realizada em 07/05/2018 Fl n.º 

ATA DA SÉTIMA (7ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO (2°) ANO LEGISLATIVO 
DA DÉCIMA SÉTIMA ( 17ª) LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PIQUETE. Aos sete (07) dias do mês de maio do ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, de dois mil e dezoito (2018), as dezenove (19) horas, realizou-se a sessão acima 
anunciada. Constatando pelo livro de presenças a existência de "quorum" regimental, com a 
presença de todos os Senhores Vereadores, o Senhor Ver. Mário Celso de Santana, DD. 
Presidente da Câmara Municipal de Piquete, invocando a proteção de Deus para todos os 
presentes, declarou aberta a sessão e convidou os Senhores Vereados a ficarem em pé para 
entoarem o Hino de Piquete. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou a Ver3. Maria Luiza 
Moreira Neta Ribeiro, 1 ª Secretária, que fizesse a leitura dos documentos constantes do 
Expediente, os quais foram os seguintes: 1) Of. GAB nº 139/18, de autoria da Sra. Prefeita 
Municipal de Piquete, encaminhando para apreciação os Projetos de Leis Ordinárias nºs 02 
e 03/18 e os Projetos de Leis Complementares nºs 07, 08 e 09/18. -Projeto de Lei Ordinária 
nº 02/18, dispondo sobre alteração da Lei Ordinária nº 2050, 03 de abril de 2018, que 
autoriza o recebimento pelo Município de doação de imóveis realizada pela Indústria de 
Material Bélico do Brasil - IMBEL (À Comissão de Justiça e Redação e de Urbanismo e 
Infraestrutura Municipal); - Projeto de Lei Ordinária nº 03/18, que afeta para o Uso Especial 
da Câmara Municipal de Piquete - SP, o imóvel localizado na Rua do Piquete, nº 140 e dá 
outras providências (À Comissão de Justiça e Redação e de Urbanismo e Infraestrutura 
Municipal); - Projeto de Lei Complementar nº 07 /18, dispondo sobre a criação de cargos na 

~dministração ~úbl~ca Munici~al. (À Comi.ssão de Justiça e Re.da~ão . e de Finanças, 1 

Orçamento e Fiscalização); - Projeto de Lei Complementar nº 08/18, dispondo sobre a 
criação de cargos na Administração Pública Municipal (À Comissão de Justiça e Redação e 
de Finanças, Orçamento e Fiscalização); - Projeto de Lei Complementar nº 09/18, dispondo 
sobre a criação de cargos na Administração Pública Municipal (À Comissão de Justiça e 
Redação e de Finanças, Orçamento e Fiscalização)~ 2) Of. GAB nºs 141118, encaminhando 
para conhecimento o Balancete da Receita e da Despesa da Prefeitura Municipal , relativo ao 
mês de março de 2018 (Arquivar); 3) Of. GAB nºs 138, 142, 145, 160, 161, 162, 163, 164, 

165, 166, 167, 169, 170 e 171/18, todos de autoria da Sra. Prefeita Municipal de Piquete, 
respondendo ao contido nas proposituras de diversos Vereadores daquela Legislatura 
(Arquivar); 4) Of. GAB nº 144/18, de autoria da Sra. Prefeita Municipal de Piquete, 
comunicando o sancionamento do Projeto de Lei Complementar CM nº O 1/2018, o qual 
recebeu o nº 278 das Leis Complementares (Arquivar); 5) Of GAB nº 146/18, de autoria da 
Sra. Prefeita Municipal de Piquete, comunicando o VETO INTEGRAL ao Projeto de Lei 
Ordinária CM nº 02/18, dispondo sobre revisão geral anual das remunerações dos agentes 
políticos do Município de Piquete (À Comissão de Justiça e Redação); 6) Of. GAB nº 
152/18, de autoria da Sra. Prefeita Municipal de Piquete, comunicando o sancionamento do 
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1 Projeto de Lei Complementar nº 06/18, o qual recebeu o nº 279 das Leis Complementares 
(Arquivar); 7) Of. GAB nº 153/18, de autoria da Sra. Prefeita Municipal de Piquete, 
comunicando o sancionamento do Projeto de Lei Complementar nº 02/18, o qual recebeu o 
nº 280 das Leis Complementares (Arquivar); 8) Of. GAB nº 155/18, de autoria da Sra. 
Prefeita Municipal de Piquete, encaminhando para apreciação o Projeto de Lei Ordinária nº 
04/18, dispondo sobre diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária para o 
exercício de 2019 (À Comissão de Justiça e Redação e Comissão de Finanças, Orçamento e 
Fiscalização); 9) Of. GAB nº 158/18, de autoria da Sra. Prefeita Municipal de Piquete, 
encaminhando relação de obras em andamento no exercício de 2018 (Arquivar); 10) Of. 
GAB nº 176/18, de autoria da Sra. Prefeita Municipal de Piquete, convidando para o 1° 
Encontro do GT Serra da Mantiqueira, com a presença do Sr. Dr. Maurício Brusadin, 
Secretário de Estado do Meio Ambiente. Usando da palavra o senhor Presidente disse: "Só 
lembrando os demais pares aí em referente a data, dia 10/05, das oito e trinta as dezessete 
horas" (Arquivar); 11) Of. GAB nº 177/18, de autoria da Sra. Prefeita Municipal de Piquete, 
convidando para Audiência Pública sobre o Plano Diretor do Turismo do Município de 
Piquete (Arquivar); 12) Of nº 085 - DVHR/FPV, de autoria do Sr. Ronaldo de Souza -
Chefia da FPV, solicitando cópias das Atas das Sessões Ordinárias, Extraordinárias e 
Audiência Pública no período de 21 de março de 2018 a 05 de abril de 2018 (Atendido, 
Arquivar); 13) Of. nº 23º BPMI - 002/919118, de autoria da Sra. Cap. Adriana Sérvio, 
respondendo ao Oficio Especial de 28/03/2018. Usando da palavra o Sr. Presidente disse: 
"Esse oficio oriundo do comando da ia Cia do 23°, é somente para a ciência dos pares no 
tocante a vi~tura I 2317~, a ~PIN . A Capitão :ste~e aqui, nós tivemos uma reunião, foi j 

falado e foi cobrado, mclus1ve Vossa Excelencia Vereadora, a senhora nas sessões 
anteriores havia cobrado da minha parte, então só para ciência de todos a viatura já está de 
volta ao município (Arquivar); 14) Comunicado nº 049669/18, do Ministério da Educação, 
infommndo a liberação de recursos financeiros para o FNDE (Arquivar)~ 15) Of. s/nº, de 
autoria Dra. Rafaela Glioche, Juíza de Direito, solicitando as dependências desta Casa para 
realização de Sessão do Tribunal do Júri (Arquivar); 16) Projeto de Lei Ordinária CM nº 
O 1/18, de autoria do Ver. Rômulo, dispondo sobre a proibição do corte do serviço de 
fornecimento de energia elétrica em Piquete, Estado de São Paulo e dá outras providências. 
Usando da palavra pela ordem, o Ver. Christian pediu que aquele projeto de lei fosse 
considerado em regime de Urgência Especial naquela sessão. O Sr. Presidente colocou em 
única votação o pedido de Regime de Urgência Especial solicitado pelo Ver. Christian. 
Usando da palavra o Ver. Claudinei disse que tinha saído para resolver outra coisa e 
perguntou do que se tratava. O Sr. Presidente leu a ementa do projeto para o Ver. Claudinei 
e manteve a votação do pedido de Urgência Especial feita pelo Ver. Christian o qual foi 
aprovado por unanimidade de votos. O Sr. Presidente comunicou que após a leitura dos 
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j documentos daria o intervalo para elaboração dos pareceres. 17) Projeto de Lei Ordinária 
CM nº 02/18, de autoria do Ver. Rômulo, dispondo sobre a proibição do corte do serviço de 

fornecimento de água em Piquete, Estado de São Paulo e dá outras providências. Usando da 

palavra pela ordem, o Ver. Christian pediu que aquele projeto de lei fosse considerado em 

regime de Urgência Especial naquela sessão. O Sr. Presidente colocou em única votação o 

pedido de Regime de Urgência Especial solicitado pelo Ver. Christian o qual foi aprovado 

por unanimidade de votos. 18) Projeto de Resolução nº 03/18, de autoria da Mesa da 

Câmara, dispondo sobre autorização para a Mesa determinar o pagamento de despesas com 

viagem de Vereador à Brasília - DF. Usando da palavra pela ordem~ o Ver. Rômulo pediu 

que aquele projeto de lei fosse considerado em regime de Urgência Especial naquela sessão, 

e disse: "Vai ser um evento que vai acontecer em Brasília do dia 21 a 24 de maio e é a 

Marcha à Brasília em Defesa dos Municípios, onde terão mais de seis mil Vereadores 

presentes e fica o convite aos demais Vereadores, se alguém de vocês tiver disposto a ir e 
assim, se for aprovado hoje esse projeto fica aí o convite de vocês que a gente possa estar 

participando desse evento em Brasília". O Sr. Presidente fez a seguinte ressalva: "Só uma 
ressalva Vereador, é de 22 a 24 não é?" O Ver. Rômulo respondeu: "O evento é de 21 a 24. 

Porém, dia 21 a gente tem sessão de Câmara e aí provavelmente vamos sair de madrugada". 
f 

O Sr. Presidente explicou: "E que Vossa Excelência formulou aqui no documento de 22 a 

24". O Sr. Presidente colocou em única votação o pedido de Regime de Urgência Especial 

solicitado pelo Ver. Rômulo o qual foi aprovado por unanimidade de votos. O Sr. Presidente 

disse: "posterior também ele será encaminhado para o devido parecer". 19) Requerimento nº 

38 e 39/18, de autoria do Ver. Heloízío dos Marins (Para a Ordem do Dia); 20) 
Requerimento nº 40 e 41118, de autoria da Ver3. Malu (Para a Ordem do Dia); 21) 
Requerimento nº 42 e 43/18, de autoria do Ver. Heloizio dos Marins (Para a Ordem do Dia); 

22) Moção nº 20/18, de autoria do Ver. Claudinei (Para a Ordem do Dia). A seguir, o Sr. 

Presidente suspendeu a sessão por 15 minutos para que fossem exarados os pareceres 
referentes aos pedidos de regime de Urgência Especial solicitado pelos Vereadores. 
Decorrido o tempo necessário, o Sr. Presidente reabriu a sessão e solicitou a Sra. 1 ª 

1 

Secr~tária que fi~esse a leitu~a dos re~pectivos ~areceres, ~ sab~r:, ~) Parecer nº 12/18, da 
Comissão de Justiça e Redaçao, favoravel ao Pro3eto de Lei Ordmana CM nº 02118, datado 

de 03/05/2018, de autoria do Ver. Rômulo, dispondo sobre a proibição do corte do serviço 

de fornecimento de água em Piquete, Estado de São Paulo e dá outras providências (Para a 

Ordem do Dia); 2) Parecer nº 11/18, da Comissão de Justiça e Redação, favorável ao Projeto 

de Lei Ordinária CM nº O 1 /18, datado de 03/05/2018, de autoria do Ver. Rômulo,. dispondo 

sobre a proibição do corte do serviço de fornecimento de energia elétrica em Piquete, Estado 

de São Paulo e dá outras providências (Para a Ordem do Dia); 3) Parecer nº 07 /18, da 

Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização e Parecer nº 13/18, da Comissão de 
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Justiça e Redação, ambos favoráveis ao Projeto de Resolução nº 03/18, datado de 
1

j' 

0410512018, de autoria da Mesa da Câmara, dispondo sobre autorização para a Mesa 
determinar o pagamento de despesas com viagem de Vereador à Brasília - DF (Para a li 

Ordem do Dia). A seguir, O Sr. Presidente disse: "Passamos agora para o segundo momento 
. da sessão, onde há um cidadão inscrito para fazer o uso da Tribuna. Solicito a senhora j 

Secretária que faça a convocação do cidadão Dr. Claudinei de Barros Magalhães fazer uso 1 

da Tribuna. A Senhora 1 ª Secretária chamou o único orador da Tribuna Popular daquela 1 

noite, o Sr. Claudinei de Barros Magalhães e comunicou que o mesmo dispunha de 1 O j 
minutos sem direito a aparte. O Sr. Claudinei cumprimentou o Sr. Presidente Mário Celso 1 

de Santana e em seu nome os demais Vereadores, o distinto público, amigos e amigos e 1 

iniciou seu pronunciamento: "O assunto que me trouxe a esta Tribuna hoje é para falar um j 

pouquinho do que ocorreu aqui no ano de 2008, 2009 e 2010, para mais assim a título de 1 

informação e ensinamento mesmo para aqueles que pretendem ocupar o importante cargo de · 
Vereador, o importante cargo de gestor público. Não só como Secretário de uma Mesa da 
Câmara, Prefeito Municipal ou até mesmo Vereador. Porque muita gente passa pelo 
Legislativo e não passa e sai e nem percebe a importância que é ser um agente público, um 
Vereador, a importância que é do cargo. E, este fato que ocorreu em 2009, é muito 
importante a gente relembrar pra que o gestor público não caia em determinadas artimanhas 
que ocorrem. Nem sempre uma licitação pública é honesta. Nem sempre uma licitação 
pública é correta. E isso a gente tem visto aí no cenário nacional e hoje, que é público e 
notório em todas as esferas de poder, especialmente nas pequenas cidades e também lá no 
nosso Distrito Federal. No ano de 2009 tomeí posse nessa Casa como Vereador no dia 1() de 
janeiro e os Vereadores da época me elegeram Secretário da Mesa Diretora. O Secretário da 

1 Mesa Diretora, quem é Vereador já sabe, e algum do público que não souber fique sabendo 
que ele assina juntamente com o Presidente as despesas daquele Poder. Então é como se 
fosse o tesoureiro. Logo no inicio de fevereiro eu deparei com um cheque no valor de R$ 
2.800,00, destinado para pagamento de imprensa escrita Jornal Atos do município de 
Lorena. Atos oficiais relativos a dezembro de 2008. Não era do nosso período de mandato 
que o nosso período de mandato iniciou-se no dia 1° de janeiro de 2009. Não concordei com 
aquele pagamento porque estava além do preço praticado costumeiramente pela imprensa da 
região. Imediatamente eu cotei os preços no Jornal Guaypacaré de Lorena, Jornal Regional 
de Cruzeiro, Jornal Classe Líder de Cruzeiro e o Jornal Cidade Paisagem de Piquete. Então 
aquela publicação estava sendo cobrada de R$ 2.800,00 da Câmara Municipal e o preço 
geralmente cobrado era quatrocentos,. quinhentos reais. E aí o Presidente da época insistiu 
no pagamento e eu falei, então leva para o Plenário, se os Vereadores aprovarem a gente 
paga, mas daqui pra frente nós não vamos pagar porque essa conta não é bem é nossa da 
gestão anterior. Mas se a Câmara aprovar, quem sou eu pra dizer não, porque o Plenário é 
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sempre soberano. Ai foi trazida a Plenário, os Vereadores aprovaram que se pagasse e que 
dali pra frente não seria mais permitido fazer despesa daquele valor. E daí foram feitas 

mensalmente pesquisas de preço e como o preço estava bem abaixo do preço exigido pra 

l 
l~ci~ação, es~a Câma~a _fez um to~a~a d: preço d~ quatro ou cinco j~rnais. E nã? at~ngindo o 
hm1te que e necessano para a hc1taçao o Pre~ndente pode autorizar a pubhcaçao e não 
precisa de licitação. Então foi feito assim naquele ano de 2009. Quando foi no final daquele 

ano, o proprietário do Jornal Atos protocolou nesta Casa e protocolou no fórum local um 

pedido de cassação do meu mandato de Vereador pelo fato de eu figurar o expediente do 

Jornal Cidade Paisagem como seu jornalista responsável, cujo jornal da época percebia da 
Prefeitura Municipal uma média de R$ 400,00 por mês para publicações oficiais da 
Prefeitura Municipal. E percebeu da Câmara por quatro oportunidades a quantia de R$ 
450,00 totalizando R$ 1.800,00, durante o ano de 2009, alegando que eu seria proprietário 
do jornal. Muito bem. Apresentamos a defesa porque eu não era o proprietário do jornal 

desde 2001. Que eu fundei o Jornal Cidade Paisagem em 90 e o dirigi até 2001 e nós 
estávamos em 2009. No entanto em 201 O esse Parlamento Municipal cassou o meu mandato 

de Vereador por cinco votos, sendo quatro votos de Vereadores e um voto do meu suplente 

que iria ficar com a minha vaga e eu fui cassado, pasmem, pela minoria do Poder 
Legislativo, mas fui. E pasmem duas vezes porque o Judiciário permitiu que isso 

acontecesse. Eu fiz um recurso ao judiciário e o judiciário entendeu que pelo fato do meu 
nome figurar no Jornal Cidade Paisagem como jornalista responsável, confundia jornalista 
responsável, confundia com propriedade. O judiciário manteve, tudo bem aceitei, como sou 
cristão eu acredito que nâo caí uma folha de uma árvore se o nosso paí maior não quiser. 
Então, com certeza Ele tinha um propósito maior pra mim e permitiu que isso acontecesse. 
Confesso aos senhores e senhoras que eu fiquei muito abalado porque desde menino eu 
sempre fui um gestor público, participei de inúmeras entidades no município de Piquete que 

1 também é um serviço público gratuito, presidi, fui tesoureiro de diversas entidades. Sempre 
pautei a minha vida com probidade e acabei sendo ímprobo, Vereador cassado por 
improbidade. Não tomei nenhuma medida contra os proprietários do Jornal Atos, contra os 

Vereadores, e o Presidente da Câmara que me cassaram e em nenhum momento nenhuma 
providência a título de vingança. Em nenhum momento. A promotora pública na minha 

defesa nesta ação de cassação, tanto na Câmara como no processo de improbidade 

administrativa que tramitou aqui no Poder Judiciário de Piquete puxou dali as informações e 
abriu dois processos contra os proprietários do Jornal Atos e o Presidente da Câmara da 
época e os denunciou por fraude à licitação, por peculato. Porque eu havia demonstrado na 
minha defesa e eu agi naquele mês de fevereiro do ano de 2001 no estrito cumprimento do 
meu dever de cidadão onde eu rechacei dessa Casa um verdadeiro assalto aos cofres 

1 públicos. E eu gostaria hoje de ler o inteiro teor da sentença que condenou o Ver. Hugo 

1 

5 
1 



CÂMARA MUNICIPAL DE PIQUETE 
te 

Ata da 7ª Sessão ORDINÁRIA Realizada em 0710512018 

1 

Ricardo Soares que foi presidente desta Casa, o Sr. Éder Billota, a Dona Sara e a Dona 1 

Belissa Billotta, proprietários do Jornal Atos, a pena de três anos e quatro meses de 
reclusão, mais três anos e seis meses de detenção. Então para os senhores terem uma noção. 
Neste mês de maio agora, que baixou todos os meus processos com relação à minha 1 

cassação e eu fui condenado lá na ação de improbidade a devolver para o município um 
dinheiro que eu não recebi, quer dizer, não é devolver é pagar o que o Jornal Cidade 
Paisagem recebeu no ano de 2009. Atualizado no dia de hoje dá pouco mais de 17 mil reais. 
Já está pronto as guias, vou fazer o pagamento essa semana dando fim aquele processo de 
improbidade que a justiça entendeu que eu como7 é7 Presidente eu gostaria de pedir mais um 
minutinho para poder fazer a leitura da decisão. O Presidente disse que iria conceder 
somente mais um minuto. O cidadão Claudinei disse: "Mas daí eu não vou poder fazer a 

leitura da decisão". Ao que o senhor Presidente disse: "Infelizmente não Doutor, 
infelizmente não é o que diz o projeto". O cidadão Claudinei disse: "Tá ok". Ao que o 
senhor Presidente respondeu: "O senhor me perdoe". Dando continuidade ao seu 
pronunciamento o cidadão Claudinei disse: "Então meus senhores e senhoras, isso é o 
resumo do que aconteceu. Só farei aqui uma observação que eu publiquei no meu facebook 
o inteiro teor da decisão e foi publicada no dia 19 de abril do corrente ano a sentença da 
Dra. Rafaela da Assunção Cardoso Glioche, Processo 0005525420158260449 e código 
CH00000060IR, o inteiro teor da sentença que pode ser consultado no site esaj .tjsp.jus.br 
nesse número de processo. Então, os senhores terão aí o inteiro teor da sentença. Mas eu vou 

me inscrever para uma próxima sessão e farei somente a leitura para que fique registrado 
nos anaís deste Legislativo. Muito obrigado pela atenção de todoS55

• O senhor Presidente 1 

agradeceu o pronunciamento do cidadão Claudinei de Barros Magalhães e disse: "Antes de 
dar início a Ordem do Dia eu quero consultar os pares se todos estão de acordo que não 
tenhamos intervalo". O presidente comunicou que não havia nenhum Vereador inscrito para 
o uso da Tribuna e perguntou se todos os pares estavam de acordo parn que tocasse a sessão 1 

sem intervalo. Como todos houvessem concordado o senhor Presidente disse: "Eu gostaria 
antes mesmo de dar início a Ordem do Dia, de agradecer a presença de todos, em especial a 
Sra. Nilce Pereira Callisaya, Pastora da Igreja Metodista e também ressaltar os sinceros 
agradecimentos deste Poder Legislativo junto a todos os policiais militares tanto do Estado 
de São Paulo como os de Minas Gerais e aos respectivos voluntários que trabalharam de 

forma eficiente, incansável, até mesmo da polícia civil, na busca da localização do francês 
que hora foi localizado. Eu irei fazer um contato com os comandantes gerais da Polícia 
Militar de Minas Gerais e de São Paulo,. para fins de agradecimento aqueles militares que lá 
estiveram. E agradecendo em especial Jonas e os demais daqui do nosso município que se 
empenharam no máximo lá que Deus abençoe e lhes recompense. A seguir, o Sr. Presidente 
solicitou a 1 ª Secretária que fizesse a leitura dos documentos constantes da Ordem do Dia, a 1 

1 
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saber: 1) Projeto de Lei Ordinária CM nº 01/2018, dispondo sobre a proibição do corte do 
serviço de fornecimento de energia elétrica de Piquete, Estado de São Paulo e dá outras 
providências. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a 

mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 2) Projeto 1 

de Lei Ordinária CM nº 02/2018, dispondo sobre a proibição do corte do serviço de 
fornecimento de água em Piquete, Estado de São Paulo e dá outras providências. Como não 
houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única 
votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 3) Projeto de Resolução nº 03/2018, que 
dispõe sobre autorização para a Mesa determinar o pagamento de despesas com viagem de 
Vereador à Brasília - DF. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida 
propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por 
unanimidade. 4) Requerimento nº 38/18, de autoria do Ver. Heloizio dos Marins, para que 
seja oficiado a Exma. Sra. Prefeita Municipal, pedindo a gentileza de entrar em contato com 
o proprietário da ABC Transportes, no sentido de solicitar uma Van para transportar os 
moradores do Bairro dos Marins para Piquete e vice-versa, ao menos na sexta-feira em dois 
horários. Saída dos Marins às 9 horas e retomo às 17 horas. 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 39/18, de autoria do Ver. 
Heloizio dos Marins, para que seja oficiado ao Sr. Antonio Eduardo Lameira de Aquino, 
proprietário da ABC Transportes, pedindo a gentileza de infonnar a este Vereador sobre a 
possibilidade de disponibilizar uma Van para transportar os moradores do Bairro dos Marins 
para Píquete e více-versa, ao menos na sexta-feira em dois horários. Saída dos Maríns as 9 
horas e retomo às 1 7 horas. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida 
propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por 

l 
unanimidade. 6) Requerimento nº 40118, de autoria da Ver3. Malu, para que seja oficiado a 
Exma. Sra. Prefeita Municipal, pedindo que informe a esta Vereadora, se há possibilidgde 
de ser servida janta aos alunos do curso Técnico em Administração, que está sendo 
ministrado na Escola Antônio João no período da noite. Como não houvesse quem desejasse 

falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo 
Plenário por unanimidade. 7) Requerimento nº 41/18, de autoria da Ver. Malu, para que 
seja oficiado a Sra. Cléa Maria Gouveia de Miranda, Secretária Municipal de Educação, 
pedindo que informe a esta Vereadora, o cardápio semanal da merenda escolar das escolas 
municipais, bem como os valores nutricionais de todas as refeições. Como não houvesse 
quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e 
aprovada pelo Plenário por unanimidade. 8) Requerimento nº 42/18, de autoria do Ver. 
Heloizio dos Marins, para que seja oficiado a Sra. Fátima Maria de Gouvêa Junqueira, 
Secretária Municipal de Promoção Social, pedindo a gentileza de informar a este Vereador 
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1 

sobre a possibil~dade de realizar um .curso de artesanato no Bairro .dos Marins, dando às 1 

moradoras de la as mesmas oportunidades que as moradoras da cidade tem. Como não 
houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única 
votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 9) Requerimento nº 43/18, de autoria do 
Ver. Heloizio dos Marins, para que seja oficiado a Exma. Sra. Prefeita Municipal, pedindo a 
gentileza de passar a plainadeira na estrada que dá acesso a Fazenda do Sr. Geraldo 
Rodrigues Ferreira, no Bairro dos Marins, bem como jogar cascalho na mesma. Como não 
houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única 1 

votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 10) Moção nº 20/18, de autoria do Ver. 
Claudinei, para que seja oficiado ao Sr. Benedito Vicente da Silva e a Sra. Maria 
Auxiliadora P. da Silva, proprietários da Pousada na Base dos Marins, apresentando Moção 
de Aplausos deste Legislativo, pelo belíssimo trabalho voluntário realizado durante as 
buscas ao Sr. Eric Welterlin, desaparecido no Pico dos Marins, atendendo a todos os 
policiais e voluntários que estavam atuando nas buscas, preparando café, almoço e jantar. O 
senhor Presidente colocou em discussão aquela propositura. Usando a palavra o Ver. 
Claudinei disse: "Senhor Presidente, Senhora Vereadora, Senhores Vereadores, público 1 

presente, essa moção que eu fiz ao conhecido senhor Dito e a dona Dora, é uma forma deste 
Legislativo parabenizá-los pelo trabalho exercido por eles. Pelo gesto de humanidade que 
eles tiveram. Quem esteve lá viu a dificuldade como foi e eles estiveram sempre ali prontos 
principalmente a dona Dora. A gente que ficou ali eu não fiquei muitos dias lá, mas três, 
quatro dias eu fiquei lá, não ajudei nas buscas porque eu não tenho competência para tal, 
mas fiz o papel que me cabia colhendo informações e anotando os acontecímentos daquele 
momento. Mas pude verificar aquela senhora ali de pé, quase que o dia inteiro. Era raro, 
quem esteve lá percebeu a oportunidade que tinha para sentar, porque ela tinha que fazer o 

1 café da manhã, porque logo pelas cinco horas já tinham buscas, já iniciava, pessoal já saia 
com café. Chegava uma turma para almoçar, daqui a pouco jâ estava chegando outra de 
outra caminhada e ela o dia inteiro e o mais interessante: a forma de tratar cada um. Com 
alegria, em momento algum reclamou da situação, acabaram eles perdendo algumas 
situações que ali eles tiram o ganha pão deles que ajuda na sua renda, acabaram perdendo 
alguns clientes para estar prestando o serviço que prestaram para todos. Quando eu fiz essa 
moção no mesmo tempo que eu estava realizando essa moção, ao mesmo tempo vinha na 
minha cabeça a vontade de fazer uma moção para todos os voluntários. Porque eu entendo 
como policial que nós que somos policiais a gente está cumprindo com a nossa obrigação. É 
obrigação do policial estar lá,, é obrigação do policial se dedicar, mas a forma que se 
dedicaram estava acima da obrigação de cada um. E mais, os voluntários, pessoas que 
estiveram presentes a todo momento, toda a equipe que saia tinha um guia pra participar, pra 
levar até os locais aonde poderia passar, aonde não poderia, porque se a gente for raciocinar, 
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1 por mais preparados que aqueles policiais são, eles não conhecem a área. É raro se tinha 1 

algum ali que conhecia aquela região. E isso veio o apoio incansável de pessoas de Piquete, 

de Lorena, de Marmelópolis, de Guaratinguetá, inclusive hoje tenho de citar o nome, está 
aqui presente, eu estou de costas não sei se está aqui ainda o Juliano, que participou, já foi 
embora, também o Jonas com o Júnior também estiveram lá dando apoio na medida do 
possível. Mas o Juliano foi uma pessoa que subiu várias vezes acompanhando. Tem o 
Márcio de Guaratinguetá e outros de Marmelópolis que eu não me lembro o nome. Eu fiz 
um pedido no grupo de rotarianos e a gente conseguiu arrecadar através do companheiro 
Bira, do companheiro Rudnei que também não posso deixar de citar o nome dos dois que 
nos levaram mantimentos na parte da manhã pra que eu pudesse levar pra lá. Porque tudo o 

que foi feito ali foi através de doações. Pedi pro Presidente desta Casa também ele com a 

sua própria ajuda e com a ajuda de alguns comerciantes também arrecadou alguma coisa, 1 

depois outras pessoas levaram alguma coisa até a Delegacia que a gente pode levar pra 
ajudar na alimentação. Mas tudo o que levou foi muito pouco perto do tanto que se utilizou 
lá. E eu fiquei contente de ver uma atitude do Prefeito de Marmelópolis e também se eu não 
me engano de Delfim Moreira, que estavam sempre encaminhando alguma coisa de 
alimento, a comunidade de Marmelópolis e de Delfim Moreira encaminhando mantimentos 
pra lá pra que se mantivesse alimentadas àquelas pessoas que estavam trabalhando. O que 
me entristece é de não ver a presença de ninguém do Executivo naquele local, do nosso 
município, do nosso município. Porque se hoje trabalha com a intenção do município, de 
intenção turística no nosso município, tá ali o maior ponto turístico do nosso município. E 
eu nâo vi um representante do Executivo pelo menos enquanto eu estíve lá. Se esteve 
enquanto eu não estive lá eu peço desculpas. Mas os quatro dias que eu estive lá das sete da 

1 manhã as seis, sete horas da noite, eu não vi a presença de ninguém lá. O Legislativo esteve 

1 

representado pelo Vereador Presidente Santana, a Polícia Civil esteve representada por mim, 
a PoHcia Militar por policiais do município, Bombeiros de São Paulo e de Minas, dois 1 

helicópteros e chegou um dia que tinha três, três helicópteros ao ponto da intenção era tão 
grande de conquistar aquela montanha pra trazer, pra resgatar com vida o Sr. Eric que 

l deslocaram um helicóptero de Varginha ou Belo Horizonte se nãome engano, com um 
cachorro pra levar pro local pra fazer as buscas. O tanto que todos que ali estavam se 
dedicaram para conseguir trazer em vida essa pessoa, mas infelizmente todos já sabem qual 
foi o desfecho. Mas, em nome dos dois que são pessoas mais simples eu precisava fazer essa 
homenagem a eles, é pouca, mas eu tenho certeza que eles vão valorizar muito. Porque o 
trabalho deles ali foi essencial para que todos os que estavam lá continuassem trabalhando. 
Porque se não tivesse os dois fazendo a alimentação talvez ia ter que deslocar até o batalhão 
de Lorena ou até o batalhão de Itajubá pra que esses policiais se alimentassem. Inclusive 

1 

alguns dormiram, dormiam lá. Tinha uma barraca do COE, também tem policiais do COE 
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que vieram e muitos voluntários. Foi uma coisa muito interessante. Eu me lembro da 
ocasião do desaparecimento do escoteiro Marco Aurélio, mas eu não pude participar. Mas 
segundo as informações que eu tive no local, esse trabalho feito ali, foi de muita dedicação, 
por todos os que estavam ali. E aí no final, no sábado quando eu estive lá no local onde, 

infelizmente foi localizado, infelizmente que foi localizado sem vida, legal se encontrasse 
ele com vida. Mas o importante é que localizou para evitar uma situação pior para o nosso 
município. E aquilo, aquilo choca muita gente, porque era muita gente envolvida e você vê 
o sentimento de ineficiência por não ter localizado antes que ele tivesse ido a óbito. Mas, 
como eu já disse aos senhores aqui, queria prestar uma homenagem a todos os guias que ali 
estiveram, mas se eu começar a falar nome eu vou acabar esquecendo algum nome. E nós 
policiais como eu sempre disse, nós fazemos nossa obrigação. Por mais que se dedique nós 
estamos fazendo no final da história a nossa obrigação. Mas eu fiquei satisfeito com o 
trabalho realizado em conjunto. Não tinha coronel, não tinha o Claudinei investigador, não 
tinha o coronel do exército, não tinha ninguém. Era um grupo unido se reunindo, todos 
trocando ideias com o simples objetivo de localizar o senhor Eric. Então eu peço aos 
senhores Vereadores que se possível assinem essa moção de aplausos porque vai ser de 
suma importância para esse casal, porque eles vão ver que alguém do município de Piquete 
observou e viu o trabalho deles. Seria bom se o Legislativo de alguma forma, numa 
oportunidade, quem sabe aí, aniversário da cidade, a gente convidasse esses comandantes, 
porque não dá pra gente convidar todo mundo, mas principalmente os comandantes e os 

· guias que se prontificaram. Não vai, pelo menos fazer uma homenagem verbal para essas 
pessoas que aí se postem à frente numa sessão ou durante a sessão solene, aí temos que ver a 
questão de protocolo ou não, porque é o mínimo que o município deve fazer a essas pessoas 
que tanto se dedicaram a esse trabalho. Muito obrigado senhor Presidente''. Continuando a 
discussão o senhor Presidente disse: "Vereador, ratificando vossas palavras, é lamentável 
realmente a gente saber que outros municípios de outros estados estavam realmente 
empenhados em ajudar aqueles profissionais que lá se encontravam. Eu estive lá, realmente 
por três dias consecutivos levando os mantimentos que foram angariados aí junto ao 
comércio local e eu pude conversar com alguns policiais militares principalmente lá do 
estado de Minas Gerais e do COE, o trabalho incansável que aqueles profissionais estavam 
realizando e tava muito dificil. As pessoas em alguns momentos até esquecem o lado 
humano, acha que porque veste uma farda tem obrigação, que são os super heróis e não são, 
são pessoas comuns como todos nós somos e muitos por estarem longe de familiares 

estavam ali cansados~ estressados, mas porém não deixaram de batalhar um momento 
sequer. Realmente o que o senhor falou é digno de elogio porque a busca deles estava 
incansável, eles esperavam realmente encontrar o francês com vida, mas Deus quis 
diferente. Então, só fica aqui o meu registro, a minha lamentação em virtude aí da falta de 
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1 sensibilidade do Poder Executivo em achar que não deveria fazer nada, conforme foi feito. 
Se não fosse até mesmo Vossa Excelência ter feito contato comigo e trazido ao meu 
conhecimento o que estava acontecendo, eu não estava sabendo. Mas estive lá por 3 dias 

consecutivos e vi que realmente é lamentável tudo isso que aconteceu e passou em branco 
por parte do Poder Executivo local. Eu também já assinei a moção, se os pares quiserem 

J assinar fiquem a vontade". O senhor Presidente disse que a moção continuava em discussão. 
Como não houvesse quem mais desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi 
colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. Usando da palavra o 
senhor Presidente disse: "Eu não poderia deixar de deixar registrado nesta Casa e que eu 

tenho certeza que a nossa Prefeita estará ouvindo ou até mesmo alguém vá levar a ela, não 

tem problema nenhum, mas pra quem luta, pra quem está batendo no peito aí, necessita de 

turismo no município é lamentável o que está acontecendo no centro da nossa cidade. Eu saí 
da Polícia Militar, vai completar dois anos em outubro, mas trouxeram ao meu 
conhecimento um fato que está acontecendo aqui no centro, na Praça da Bandeira, ou seja, 
pessoas desocupadas que ali se alojam porque o nosso Fundo Social é de tamanha 

incompetência, assim como o Poder Executivo, ela quer empurrar o problema pra todo 

mundo e ali chegou ao meu conhecimento que até prática de sexo está ocorrendo durante a 
noite. Tá lamentável a situação da nossa Praça da Bandeira, já não basta cobra aparecer ao 

lado do Banco do Brasil, agora tá ali uma orgia, uma bagunça durante a noite, os moradores 
não tem com quem reclamar, fica aqui o meu registro, a minha indignação e eu espero a 

título de orientação que todos os moradores que se sentirem ofendidos que acionem a 
Polícia Militar e registrem o boletim de ocorréncía por atentado violento ao pudor, isso é 
inadmissível e é extremamente inaceitável. Antes de encerrar a sessão, peço aos pares: no 
dia 14 de junho será realizada a sessão solene comemorativa a emancipação político
administrativa do nosso município. Então por gentileza até o dia 17 de maio agora, todos, 
sem exceçã.o, apresentar os nomes dos homenageados na Secretaria desta Casa pra que não 
cause embaraço. Até o dia 17 de maio. Por gentileza, todos, apresentem o nome dos seus 
homenageados. Todos cientes? Usando da palavra o Ver. Claudinei disse: "Senhor 

Presidente, 17 de maio é a próxima sessão?". Ao que o Presidente respondeu: "Sim senhor". 
O Ver. Claudinei então disse: "Então o ideal é que seja até na sexta-feira antes, porque tem 
que montar o projeto". A Ver3. Malu disse: ''Não, não Vereador a próxima sessão é dia 21. 

Até o dia 17". O senhor Presidente disse: "Correto. Porque será trazido para o Plenário para 

fim de votação, então eu peço encarecidamente que até o dia 17 de maio todos apresentem o 

nome dos homenageados na Secretaria da Casa. 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 
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Senhores Vereadores. Piquete, 07 de maio de 2018. Centésimo nonagésimo quinto (195º) i 
ano da Independência, centésimo vigésimo oitavo (128º) ano da República e centésimo 
vigésimo sexto (126º) ano da Emancipação Político-Administrativa de Piquete.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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VEA.· 1RIO CEL D 

~~ir~ /' 
VER RÔMULO KAZIM ERZ LUSZCZYNSKI (ROMINHO) 

VER CLAUDINEI LUIZ E MORAES 

Ly-'-Af~ 
VER foAQUlM ALVES OA SILVA JúNIOR (JUNHÔ) 

VER JOSÉ 

VER JOSÉ HELOIZI A (HELOIZIO DOS MARINS) 

VER ROD~ GODOY 

12 


