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I ATA DA OlfiNTA (5") sEssÃo ORDINÁRIA oo,TERcEIRO (3") ANO LEGISLATivo DA j 

/ DECIMA SETIMA (17a) LEGISLATURA DA CAMARA MUNICIPAL DE PIQUETE. No . 
I primeire (1°} dia do mês de abril do ano do nasc~mento de Nos_so Se~hor Jesus.Cristo, de dois· mil e 1

1

. 

1 dezenove (2019), as dezenove (19) horas, reahzou-se a sessao acima anunciada. O Senhor Ver. 
1
!· Mário Celso de Santana, DD. Presidente da Câmara Municipal de Piquete, constatando pelo livro de 1 

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

1 invocando a proteção de Deus para todos os presentes, declarou aberta a sessão e solicitou a Ver". I 
I Maria Luiza Moreira Neta Ribeiro que fizesse a leitura dos documentos constantes do Expediente, j 
I os quais foram os seguintes: 1) Of. GAB n° 078119, de autoria do Executivo Municipal, / 

1

1 encaminhando o Balancete da Receita e da Despesa relativo ao mês de janeiro e fevereiro de 2019 I 
(Arquivar); 2) Of. GAB n° 083/19, de autoria do Executivo Municipal, respondendo ao I 

I Requerimento no 008/19, de autoria do Ver. Heloizio dos Marins (Arquivar); 3) Of. GAB n° 085/19, I 
I de autoria do Executivo Municipal, respondendo ao Requerimento n° 009/19, de autoria do Ver. I 
I Heloizio dos Marins (Arquivar); 4) Of GAB no 086/19, de autoria do Executivo Municipal, I 
I respondendo à Indicação no 007/19, de autoria do Ver. Heloizio dos Marins (Arquivar); 5) Of. GAB I 
I n° 087/19, de autoria do Executivo Municipal, respondendo ao Requerimento n° 011/19, de autoria , 
I i 
I do Ver. Helolizio dos Marins (Arquivar); 6) Of GAB n° 088/19, de autoria do Executivo I 
I Municipal, respondendo às Indicações nos 04 e 05/19, de autoria do Ver. Junhô (Arquivar); 7) Of. I 
I GAB n° 089/19, de autoria do Executivo Municipal, responde à Indicação n° 06/19 de autoria do / 
I Ver. Santana (Arquivar); 8) Of. GAB n° 090/19, de autoria do Executivo Municipal, respondendo 1 

I ao Requerimento n° 010/19, de autoria do Ver. Heloízio dos Marins (Arquivar); 9) Of. GAB n° l 
! 1 00/19, de autoria do Executivo Municipal, que encaminha para apreciação e votação o Projeto de I 
I Lei Complementar n° 03/19, dispon~o sobre alteração da Lei Complementar n° 193 de 04 de junho I 
I de 2003 e dá outras providências. (A Comissão de Justiça e Redação e a Comissão de Educação, 1 

i Cultura, Saúde e Meio Ambiente); 10) Of. GAB n° 101/19, de autoria do Executivo Municipal, que I 
1 encaminha para apreciação e votação o Projeto de Lei Complementar no 04/19, dispondo sobre 1 

i criação e regulamentação de cargo público, de Diretor de Escola, junto ao Quadro de Pessoal da I 
Prefeitura Municipal de Piquete. Usando da palavra pela ordem o Vereador Doni solicitou regime I 
de urgência no referido projeto. O senhor Presidente colocou o pedido em discussão. Usando da I 
I palavra o Vereador Claudinei diss~ : "Senhor Presidente, senhores Vereadores, embora quem 1 

'i solicitou o regime de urgência tem cinco minutos pra justificar o pedido de urgência, eu 1 

pessoalmente não concordo com o pedido de urgência. Por que eu não concordo e vou votar I 
' I 
1 contrário. O inciso 4 do artigo 176, ele é bem claro: 'Somente será considerado sob regime de ! 
! urgência especial, a matéria que examinada objetivamente evidencie necessidade premente e atual I 
I . . 
de tal sorte que não sendo tratada desde logo, resulte em grave preJmzo, perdendo a sua l 
oportunidade ou aplicação. Então eu não vejo nesse projeto nenhum prejuízo pra que ele seja 1

1 

discutido em regime de urgência que já foi solicitado, pra que as comissões depois analisem e deem 
\ seus pareceres. Embora eu respeito a opinião de cada um, meu voto inicialmente vai ser contrário ao 1 

I pedido de regime de urgência especial, mesmo porque é um projeto complexo; precisa ser analisado I 
I I 
I 

1 
I 

I I 
I 1 
I I 
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l
i e estudado. Agora, se os vereadores entenderem que tem algum prejuízo e quiseram votar favorável I 
a~ regi~e de urgência, é. da consciência de cad~ um. O meu voto vai ~er contrário". Continuando a I 

I ~t.scu~~a~· -o senhor Pres1~e?te disse; ':Como amda en~ontra-se em discussão ~co~o bem colocad? I 
1 pelo nobre Vereador Claudme1, eu so quero e me resta mformar a Vossa Excetencm Vereador Dom, 
I 

j que em virtude do que está regulamentado artigo 176, parágrafo 4o e até o presente momento Vossa 

1 Excelência ainda não apresentou a justificativa que realmente faz com que esse projeto seja votado 

I 
em regime de urgência especial, até porque, acredito eu, que, se fosse uma matéria a ser discutida I 
referente a uma emenda que precisaria ser votada de uma maneira urgente, que não poderia ser 
deixado pra próxima sessão, tem que ser votado hoje, aí sim, isso aí iria, se a gente não votar hoje I 
vai causar um prejuízo para o município, para o erário público. Então continua em discussão o j 

pedido de urgência especial solicitado por Vossa Excelência. Mais algum Vereador pra discutir? 
1 Coloco então em votação. Vereadores que foram favoráveis pennaneçam como estão, os contrários I 
queirà1:t1 se leva11tar. Repróvado o pedido de urgência especial solicitado por Vossa Excelência. : 
Desculpe, desculpe, foi aprovado, perdão. Com a palavra o Vereador Claudinei". Usando da palavra 
o Vereador Claudinei disse: "Quero justificar meu voto contrário, mais uma vez no sentido que eu 
não vejo eminência de aprovação desse projeto em regime de urgência especial. E foi reprovado o 
pedido de urgência especial, porque depende de dois terços de voto e não tiveram os dois terços. Se 
os senhores quiseram acompanhar, está no inciso 5 do artigo 76. 'O requerimento solicitado em 
tramitação de regime de urgência especial, poderá ser apresentado por qualquer Vereador, ao qual 
será facultado fazer a pequena justificativa de no máximo cinco minutos improrrogável e que 
dependerá de aprovação pelo voto de dois terços dos Vereadores da Câmara Municipal. Muito 
obrigado senhor Presidente". Dando contitmidade aos trabalhos o senhor Presidente solicitou a 
senhora Secretária que continuasse a leitura dos documentos. 11) Of GAB n° 102/19, de autoria do 
Executivo Municipal, que encaminha para apreciação e votação o Projeto de Lei Complementar n° 
05119, dispondo sobre a criação e a regulamentação de cargo público de Procurador Jurídico no 
quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Piquete (À Comissão de Justiça e Redação). Usando 
I da palavra o senhor Presidente disse: "Vereador Donizetti, para esclarecimento de Vossa 
I Excelência, então esse projeto de lei n° 04/19, acompanhado do Oficio n° 101/19, foi reprovado, o I 

I 
pedido de urgência especial pedido por Vossa Excelência, próximo". 12) Of. GAB n° 103/19, 

I encaminha para apreciação e votação o Projeto de Lei Complementar n° 06/19, dispondo sobre I 
i alteração do anexo I da Lei Complementar no 249 de 26 de setembro de 2013. Usando da palavra o 1 

I Vereador Christian solicitou regime de urgência no referido projeto. O senhor Presidente colocou I 
em discussão o pedido de urgência especial e disse: "Volto a afirmar a Vossas Excelências que será I 
obedecido o que encontra-se regulamentado no artigo 76 do nosso regimento interno, no parágrafo 1 

4°, no tocante ao pedido de urgência especial solicitado nesta Casa sem que haja justificativa j 

condizente". Em seguida colocou em discussão o regime de urgência especial solicitado, do Projeto 
de Lei Complementar 06/19 pelo nobre Vereador Christian, e disse: "Em complemento ao artigo 76, 

1 parágrafo 5°, encontra-se também reprovado o pedido de urgência especial. 13) Of. no 28/19, da 
1 
Águas Piquete, informando mudança da nova diretoria daquela gerência concessionária (Arquivar); 
14) Of n° 20/19, do TCESP, que encaminha cópia digital do Processo eTC-004223.989.16-1, 

2 
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j referente à prestação de contas da Prefeitura Municipal de Piquete, exercício 2016 (Arquivar); 15) I 
I Requerimento no 17119, de autoria do Ver. Santana (Para a ordem do dia); 16) Requerimento n° I 
! 18/19, de autoria do Ver. Santan~ (Para a orde~ do dia); 17) Requerime~to n° 19119, de autoria do 1 

1 Ver. Santana (Para a ordem do dta); 18) Requenmento n° 20/19, de autona do Ver. Santana (Para a 

j ordem ~o dia); 19) Requerimento. no 21/19, de aut~ri~ do Ver. Claudinei (~ara a ordem d~ dia); 20) . 
1 Requenmento n° 22/19, de autona do Ver. Claudme1 (Para a ordem do dia)~ 21) Requenmento no 1 

23/19, de autoria do Ver. Claudinei (Para a ordem do dia); 22) Requerimento no 24/19, de autoria do j 
Ver. Heloizio dos Marins (Para a ordem do dia); 23) Requerimento n° 25119, de autoria do Ver. 

Heloizio dos Marins (Para a ordem do dia); 24) Requerimento n° 26/19, de autoria do Ver. Heloizio I 
1 dos Marins (Para a ordem do dia); 25) Requerimento n° 27/19, de autoria do Ver. Santana (Para a J 

I ordem do dia); 26) Indicação n° 11/19, de autoria do Ver. Santana, sobre a necessidade de serem I 
1 
adotadas providências para que seja realizada a substituição da grade do bueiro localizado nas 

1 I proximidades da residência do Ver. Junhô (À consideração da Sra. Prefeita); 27) Indicação I1° 12/19, i 

I 
~e autoria d? '!~r. Heloizio dos ~arins, s?bre a ne.cessidade ~e serem adota~as pro~idências para a \ 
limpeza do tmciO da Rua Hononna de Bnto, localizada na Vtla Esperança (A consideração da Sra. 
I Prefeita); 28) Indicação no 13/19, de autoria do Ver. Heloizio dos Marins, sobre a necessidade de 

1 serem adota~~s providê~cias para l~mpeza do final, da Ru~ Qui~tino Bocaiúva, ~róximo a r~sidência li 

j do senhor Dttmho, locahzada na Vtla Esperança (A constderaçao da Sra. Prefeita); 29) Indicação no 

1
14/19, de au~oria,.sobre a nece~sidade de retirar um. ca~i~hão de ~ropri~~de d~ Rube~s do Ferro I 

1 Velho que ha mUito tempo está parado na Rua Dano VIeira na VIla Cnstlana (A consideração da I 
j Sra. Prefeita); 30) Indic~ç~o ~o 15119, de a~toria do Ver. ~el~izio dos Marins, sob~e a nec~ssidade I 
1 de serem adotadas proVIdencias para que seJa efetuada a hgaçao entre a Rllil; Antomo Faustmo com I 
a rua sem saída, Benedito Paulino de Castro, localizada na Vila Osório (A consideração da Sra. 1 

Prefeita); 31) Moção n° 07/19, de autoria do Ver. Santana (Para a ordem do dia); 32) Moção n° I 
08/19, de autoria do Ver. Marcos Guilherme (Para a ordem do dia); 33) Moção n° 09/19, de autoria 

1 

I dos Vereadores Claudinei e Santana (Para a ordem do dia). Dando continuidade aos trabalhos o 
I senhor Presidente disse: "Passamos agora para o segundo momento da sessão e a palavra estará I 
\ franqueada aos Vereadores inscritos para o uso da Tribuna. Solicito a senhora Secretária que faça a I 
J chamada dos Vereadores inscritos". Inscrito para falar o Ver. Heloizio cumprimentou a Presidência, 1/ 

1 
demais Vereadores, senhora Vereadora, internautas, ouvintes da Rádio Natureza FM e o público 

I presente e iniciou seu pronunciamento dizendo: "Minha vinda na Tribuna hoje é rapidinho, são \ 

I 
poucas coisas pra dizer aqui, mas deixar um recadinho. Também agradecer alguns e cobrar outros. I 
Esses tempos atrás eu fiz uns pedidos sobre dois buracos do Marins, do asfalto, graças a Deus a j 

Prefeita foi lá, realizou, fico grato por isso, mas continua na minha estrada alguns problemas I 
difíceis. É o caso das tampas de bueiro. Volto a repetir, é uma coisa muito perigosa. Vários j 

acidentes já aconteceram. O mato. Tem lugar que a gente encontra com outro carro e não dá pra 
1 

passar. Isso é coisa que eu to pedindo desde o ano passado. Por que? Eu passo toda a semana, 

quatro ou cinco vezes venho à cidade. Quatro vezes por semana ou cinco. E tem lugar que eu 
\ conheço de ponta a ponta. Você encontra com um carro você precisa parar porque os matos estão 
I tomando conta do asfalto. Faz uns trinta dias já eu conversei com o que cuida da frente de trabalho, 

! 3 
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I o Ita, ele disse que uns 20 dias atrás já ia começar e a gente fica nessa esperança. E por que que a j 

I gente quer que realiza? Porque o povo dos Marins fica cobrando a gente. Pessoas da cidade que vai j 

I visitar nosso Marins, muito visitado pelos piquetenses. Também o acesso da estrada à Marmelópolis j 

i tá muito ruim vários pedàços. Subi o alto da serra foi sábado, encontra uns quatro, cinco pedaços I 
J muito difíceis pros carros subirem. Ali saiu os bloquetes e o carro com tração dianteira vai pegando j 

! e cada vez tirando mais. E tá fácil de ser resolvido. Ali perto, pra cima da igreja, pertinho do Bar do I 
1 Tarcísio, tá com um pedaço dessa fonna. Claudinei tem passado lá e visto. Eu pedi pra colocar um I 
1 pouco de asfalto. Colocaram entremeio dos bloquetes. Fico muito bem aprovado o serviço. E por I 
1 que às vezes eu escuto algumas palavras que chega a gente que não pode por aquilo que prejudica o I 
meio ambiente. Eu acho que não. Por que? Aquilo colocado lá, aquilo fica no chão que pode chover 1 

que você não vê uma água escura saindo por cima daquilo. Como que vai prejudicar o meio 1 

ambiente se não sai do lugar? Agora o fato lá de cima, do alto da serra, se fizer dessa forma vai ficar I 
I 

muito boín. Porque dó jeito que está tá difícil gétíte, tá dlfléil. Tô passando esses recadinlíos pra I 
Prefeita. Por que? Ela não vai até no alto da serra. Ô Prefeita, tenha dó de quem vai visitar o nosso ! 

. I 
1 Pico dos Marins, a base lá e a senhora sabe. Esses tempos atrás trouxe pra minha casa, eu pedi pro ' 
j dono lá da base tirar o nome das pessoas que visitaram no sábado lá. Deu 156 pessoas que visitou o 
1

1 

alto. E agora, pedindo mais uma vez, é pouco serviço, vamos realizar esses serviços. E também 1 

quero voltar a falar sobre o transporte escolar. Como eu dizia fui procurado lá no Benfica sexta, há j 
1 oito passada eu fui lá. Eu fui lá, conversei, são 13 crianças que precisam desse transporte escolar. I 
j ~epois cheguei na cidade eu,a~ho que eu já disse isso aq~i, vou repetir, cheguei na ci~de liguei ! 
1 ~reto pro dono da firma, o Denck. Quero a~adecer ele aqm. ~uero agradecer ~or~ue no sabado ele 1 

I já me deu úm retomo. Ele entrou 11uma reUilíão com os n1otonstas, os responsaveis. E na segúnda- 1 

1 feira de manhã eu já recebi uma ligação do Benfica. E o que eu disse pro Dérick? Você pegou o 

I 
transporte do nosso município, você veio visitar o nosso município antes pra você prestar o seu 
serviço. Você sabia que onde precisava colocar Kombi tem que ser colocado e aonde o micro-

! ônibus vai, porque, por exemplo, onde a Kombi vai o micro-ônibus não vai. E o que ele fez? Voltou 1 

I as Topics onde precisava lá nos Marins fez um mês atrás que criança estava indo a pé, hoje, volto a I 
I agradecer, a ele. Essa parte ficou feita. Mas agora está chegando um requerimento pra nossa J 

Prefeita. E um muro de arrimo tão pequenininho e tá lá em cima no Benfica, perto da cachoeirinha. i 
Sexta-feira vim na cidade, encontrei o Vice-Prefeito e passei isso pra ele. Com certeza essa semana I 

1 os requerimentos chegam lá pra Prefeita. Potque o que eu digo, a minha parte eu to fazendo. Por I 
1

1 

quê? Pro bem das crianças gente. Agora se é obrigação do carro ir buscar ele tem que buscar. Se é I 
obrigação da Prefeita arrumar o caminho pro carro chegar até o local, eu acho que isso tem que ser I 
I feito. Porque todos os vereadores. aqui, se urna pessoa liga pr~ ele, ·~em aqui v:r mn prob~ema', j 

I
. todos eles vão procurar o conhecimento dessas pessoas que tao pedmdo. Tambem tem mais uns 1 

, pedidos aí das ruas. Lá na Quintino Bocaiúva, perto do senhor Ditinho, na Vila Esperança, mas está 
1 

I um mato danado, passei lá hoje. E é isso aí. Muito obrigado e boa noite". Inscrito para falar o 
I Vereador Santana cumprimentou a Presidência, senhora Vereadora, demais Vereadores, público 
\ presente, na pessoa do ex-Vereador João Inácio cumprimentou a todos e inicíou sua fala dizendo: 
: "Antes de iniciar eu vou me dirigir a Vossa Excelência Vereador Heloizio que me· antecedeu aqui 
I 
I 4 I 
I I 
I I 
I ' I I 

I ! 
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l
l nessa Tribuna e dizer que o senhor está sendo muito compassivo por quê? Nós não temos que j 

mandar recadinho pra Prefeita não. Nós precisamos sim, bater na "cangaia" pra ver se o burro I 
I en.ten~e. Por quê? Porque ~ ~refeita a pa~ir do momento em. que ela não ~os aten~e . co~ algumas I 
1 exceçoes somente, ela tem que parar pra pensar um pouqumho e saber que ela nao esta fazendo 
j nenhum favor pro Vereador. Ela não tá prejudicando Vereador e sim a população. Então volto a I 
1 frisar. O burro precisa tomar umas batidas na "cangaia" sim. Pra ver se ela aprende e entende que j 

1 ela não é a toda poderosa. Se Deus quiser logo, logo sai de novo. Quero me dirigir ao Professor j 
I João Carlos da Associação de Judô de Piquete, bem como seus atletas, que neste final de semana 1 

I foram nos representar. O nosso municí~io ficou em quarto lugar no Torneio Jarbas Dias Ferreira, no I 
município de São José dos Campos. E uma modalidade esportiva que nós temos o privilégio de 1 

termos aqui excelentes atletas, os quais, o Professor João Carlos e demais mestres lá, fazem um 1
1 

trabalho magnífico e também não tem o mínimo de reconhecimento por parte do Poder Executivo. 
· Agora vamos começàr bátei' nà "cangàia", vamos ver se o burrb entende. Ô sua incorüpetente. Foi J 

I 

distribuído um remédio no hospital e foi postado pela senhora Luciana Maria da Silva, quase levou i 
a mãe dessa pessoa a óbito. Porque distribuíram remédio de diabético sendo que a mulher é I 
cardíaca, quase que morreu. Então, toma mais cuidado, seu Nicholas, pula, pula do cangote desse I 

1 burro porque eu vou bater doído nessa "cangaia" não vai ter jeito. Então Nicholas seja o primeiro a I 
I descer do lombo do burro pra ver se o burro entende. Fizeram uma outra postagem que por sinal ,, 
1 trata-se de um estabelecimento escolar, Vereador Junhô, aqui ao lado de onde nós estamos da 

I escolinha, parabenizando a Prefeita por ter distribuído uniformes aos alunos da rede municipal de I 
I forma competente. Parabenizando? É obrigação dela, por sinal está atrasada. Ela tá atrasada. Agora, J 

1 será que tai11bém é de altíssit11à competência dela deixar na semana passada os alunos ali cmn I 
I fome? Porque a merenda escolar que foi distribuída não foi suficiente? Ficou criança chorando, 
foram mães me relatar esse fato, ou eu estou mentindo, ou as mães são mentirosas? Então ô burro, I 
vou continuar batendo na sua "cangaia". O município não aguenta mais. Não aguenta mais o surto I 

1 de dengue que encontra-se instalado, esparramou pela cidade inteira. Será que é incompetência I 
I somente do burro que administra ou dos Secretários que lá se encontram, não é Vereadora? Cobra. I 
\Foi encontrada Vereador Heloizio uma jaracuçu com quase dois metros de comprimento invadindo I 

I 
uma casa na residência ali ao lado do campo, na Vila Crístiana. Que absurdo! Então, o peso da, 

I "ca~gaia" chega. Eu vou co~eça: trazer reportage.~, ~ós vamos ~pare.cer em red~ televisiva, ~orno I 
1 mUita vergonha de expor a s1tuaçao do nosso murtlcipiO, porque e a mmha casa, e onde eu resrdo, e 1 

1 é lamentável eu chegar ao ponto de trazer uma televisão aqui e mostrar a situação. Foi também, I 
j agora recente, ontem, eu fui procurado, olha pra vocês verem a incoerência, a maldade, de uma 
1 pessoa que se diz uma excelente administradora. Nós aprovamos, aprovação de alguns bens i 
1 públicos, se tomaram bens públicos, através de doação pela superintendência da IMBEL, entre eles I 
o estádio do campo do Estrela. Eu fui procurado por uma pessoa na qual estava marcado já pra ter 1

1 

um teste por parte da Ponte Preta aos jovens do nosso município, e o burro da "cangaia" regulou, 
1 negou, impediu que o campo do Estrela seja utilizado. Ela quer que utilize os demais campos com o I 
l mato até o pescoço, cheio de cobra. Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus! Um outro fato I 
I que· foi postado na rede social, em virtude das vias públicas, a população· está pedindo socorro. É 

I 
5 
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!
lamentável a situação em que se encontra o município. Próximo ao terminal rodoviário com aquele J 

1 
buraco. Aquele muro que foi feito nas proximidades da casa de Vossa Excelência Vereador Junhô, a 1 

I part~ de cima está un:a vergonha. El~ seq~er faz absolutamente na~a: E tamb~ITI o B_a~rro dos 
1 Manns. Fala-se em tunsmo, em melhonas, vi agora pouco no portal que a Secretana de Tunsmo ela 
I será mudada pro portal de acesso. Então a nova Secretária de Turismo que também se resolver 
) descer do lombo desse burro, que desça o mais rápido possível, porque irei bater também. Porque 

I 
de incompetente, de vaquinha de presépio pra falar a amém é melhor nem ter. E lamentavelmente 
eu espero, infelizmente a gente cansa de pedir a colaboração, o comparecimento, mas, eu como 

I Presidente da Casa não poderia deixar de observar e dizer a tod~s, espero e tenho a absoluta certeza I 
1 que muitos estão nos acompanhando agora, neste momento. E lamentável ver a situação dentro 1 

I 
desse parlamento municipal, nós sabemos da situação na qual se encontra o município. A atual ! 
administradora ela já teve, a situação dela em evidência aqui, foi votado por oito votos a um, ela foi I 
destituída, encontra-se ho}e governando através de liminar e irtfelizmérrte tá dando pra perceber que I 
dentro do nosso parlamento tem gente, agora, favorável a essa péssima administração. Então isso \ 
pra mim é uma punhalada nas costas dos munícipes. Pra mim são uns verdadeiros Judas Iscariotes 

I que estão aqui e não dão a cara a tapa. Então isso pra mim é vergonhoso, é lamentável a situação. 
Espero que a população acompanhe e julgue e também que isso nos sirva de exemplo. Porque quem I 
a partir de agora, nós estamos no final, não adianta a gente ficar se escondendo em rede social, 1 

querendo fazer média, enganando o povo, que é isso que foi feito durante esses sete anos de 
mandato, que o nosso município não foi pra frente, muito pelo contrário.Tudo quanto é obra que 
tinha da administração anterior foi paralisada. Encontra-se já em São Paulo o processo no qual nos , 
recorremos, apresentamos as contra razões e digó aos pares, sei perfeitamente que muitos.· aqui 1

1 

trabalham, não tem tempo, não tem condições. Mas vou esclarecer a Vossas Excelências porque eu 
fiz o trabalho novamente, eu sai fiscalizando todos os locais da minha denúncia que originou a I 
cassação dela e encontra-se na mesma. Ela é tão saíàda, ela é tão sem vergonha, que ela apresentou j 

j junto ao Tribunal de Contas uma mentira deslavada, dizendo que os prédios públicos estão j 

I cuidados. Estão porcaria nenhuma, porque eu fotografei com data recente e encaminhei pra que ! 
sejam tomadas as devidas providências. Então, digo aos senhores que não adianta a gente ficar j 

desesperado, querendo fazer média, pra poder o ano que vem concorrer à reeleição porque to 
fazendo um belo trabalho debaixo da asa dessa cobra venenosa que aí está. Eu não sei se muitos I 
i sab~Ih, inclusive, até a pintura, vej~m beU: o ridículo que, chegou a sit~aç~o aq~i. Até a pintur~ da I 

1

1 IgreJa das Almas ela barrou. Ela fm questiOnar o nosso Paroco da IgreJa Sao M1guel, que ele tmha 
que pedir ordem pra ela. A casa é dela. O município é dela. Que vergonha senhores. Então se aqui 

I dentro do parlamento também existem pessoas que estão achando que devem apoiar e concordar 
i com o que está a olho nu, primeiramente, olhem no olho dos seus familiares em casa e tenham 
vergonha de apoiar uma coisa ridícula desse naipe. Eu teria vergonha. Eu teria vergonha. Eu só 
espero que todos aqui tenhamos a consciência do que estamos fazendo, porque nós somos aqui nada 
mais, nada menos do que representantes do povo, somos empregados do povo e devemos respeito e 
explicações ao povo. Que não sejamos canalhas de agora ficar lá defendendo o indefensável de um 
burro que pra entender precisa bater na "cangaia". Boa noite e-muito obri'gadd'. Após consultar os 
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l
i Vereadores sobre continuar a sessão sem intervalo e como todos concordassem, o senhor Presidente j 
solicitou que a senhora Secretária fizesse a leitura dos documentos constantes da ordem do dia que I 

1 foram os seguintes_: 1) Req~e~mento n.o 17119, ~e autoria_ do ~er. Santana para que seja oficiado a 1 

1 Exma. Sra. Prefe1fa Mumctpal, pedmdo-lhe mformaçao sobre a eventual programação para ! 
1 realização de trabalho de melhoria e manu~enç~o das cond~ções da estrada do ~eia Lua, haja visto I 
; que moradores do local sofrem com a sltuaçao da refenda estrada. Como nao houvesse quem I 
J desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo j 

I Plenário por unanimidade. 2) Requerimento n° 18/19, de autoria do Ver. Santana, para que seja 1 

I oficiado a Exm.a Sra. Ana Maria de Gouvêa, Prefeita Municipal de Piquete, solicitando I 
1 informações sobre a prestação de contas referente a cotas de verbas oriundas de ações judiciais que li 

1

1 

são direcionadas ao CMDCA. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida , 
propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 3) I 
Requerimento rt0 19/19, de àutofia do V e r. Sàntàrtà, pára que sejà oficiado para ao limo. Presidente / 
do CMDCA do município, solicitando-lhe informação sobre a prestação de contas do respectivo I 
órgão referente a cotas de verbas oriundas de ações judiciais que são direcionadas ao CMDCA. 
Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em 

I única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 4) Requerimento no 20/19, de autoria do 1 

I Ver. Santana, para que seja oficiado ao limo. Presidente do CMDCA do município, solicitando-lhe I 
1 informação sobre a atual situação do Conselho Tutelar, diante do encerramento da vigência da 

I 
nomeação dos membros levada a efeito através do Decreto 4.176, datado de 08/01/2016, assinado 
pela Prefeita Municipal de Piquete. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida J 

I propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 5) 1 

I Requerimento n° 21119, de autoria do Ver. Claudinei, para que seja oficiado a Exma. Sra. Prefeita I 
J Municipal, pedindo-lhe informação sobre a eventual programação para realização de trabalho de 
i melhorias e manutenção das condições da estrada do Benfica, haja visto que os moradores do local ! 
J sofrem_ com a situação ~referida estra~ .. Como não houvesse quem desej~s~e falar sobr~ ~referida 1 

I propositura, a mesma fm colocada em un1ca votação e aprovada pelo Plenano por unammtdade. 6) I 
I Requerimento no 22119, de autoria do Ver. Claudinei, para que seja oficiado ao limo. Sr. Secretário J 

1
1 de Saúde de Piquete, solicitando informação de como está sendo desenvolvido o programa de . 
I prevenção e de combate a dengue na circunscrição do município, bem como qual é a real situação I 
j do município com relação à casos de pacientes com dengue, encaminhando para a Câmara \ 

I 
Municipal de Piquete relatório mencionado sobre esse tema. Como não houvesse quem desejasse I 
falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário 
I por unanimidade. 7) Requerimento n° 23119, de autoria do Ver. Claudinei, para que seja oficiado a 
.

1

! Exma. Sra. Prefeita Municipal, pedindo-lhe informações sobre a possibilidade do fechamento com 
1 

1 grade ou a disponibilização de um vigia no prédio da estação ferroviária localizada na Avenida 
1 

I 

I
' Tancredo Neves, haja visto que o referido local tem sido constantemente utilizado por usuários de 
. droga, bebidas alcoólicas e para práticas de atos libidinosos. Como não houvesse quem desejasse 
\ falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário j 

, por unanimidade. 8) Requerimento no 24/19, de autoria do Ver. Heloizio dos Marins, para que seja I 
I ! 
1 7 I 
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il' ofici~d~ ~ Exma. _s~a. Prefeita Municipal de Piquete, soli~itando-lhe que sejm~ adotadas I 
1 proVIdencias necessanas para a construção de um muro de ammo na estrada que da acesso ao I 
I Bairro do B~nfica, ao ~ado da conhecid~ cachoeirinha. C~mo não houvesse quem desejass~ falar 

1

1 

1 sobre a refenda. proposttura, â tliesma fm colocada em úmca votação e aprovada pelo Plenáno por, 

I I 1 unanimidade. 9) Requerimento n° 25/19, de autoria do Ver. Heloizio dos Marins, para que seja 

1 oficiado ao Sr. Ulisses Fernando de Abreu, Diretor do SAAEP, pedindo-lhe a gentileza de verificar 1 

1 e tomar as providências cabíveis com relação à irregularidade no calçamento da caixa de coleta de 1 

I esgoto localizada na Rua Mestre João Alcides, na Vila Esperança. Como não houvesse quem I 
1

1 

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

Plenário por unanimidade. 10) Requerimento no 26/19, de autoria do Ver. H~loizio dos Marins, para 1 

1 que seja oficiado ao Sr. André Squissato Scanavini, gerente operacional da Aguas Piquete, pedindo- ' 
I lhe a gentileza de verificar e tomar as providências cabíveis com relação à irregularidade no I 
I . I 

1

1 calçameilto da caixa de coleta de esgoto localizada na Rua Mestre João Alcides, na Vila Esperança. , 
Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em ! 

J única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 11) Requerimento no 27/19, de autoria do 1

1 

I Ver. Santana, para que seja oficiado a Exma. Sra. Ana Maria de Gouvêa, Prefeita Municipal de 
1 I Piquete, solicitando-lhe que seja encaminha cópia integral do processo administrativo no 66/18, ) 

I pregão presencial no 41/18, infonnando os motivos que ensejaram a ruptura do contrato bem como I 
! medidas que serão adotadas para que o serviço municipal não seja afetado em razão da referida I 
I rescisão contratual. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma j 

I foi c~]ocada em única votação e apro~ada p~]o Plenário P?~ unanimidade. 1~) _Mo~ão _no 07/19, de 1 

1 ailtona do Ver. Santana, para que seJa ofictado aos famthares do Sr. A11toruo Rrbetro da Costa I 
I I 
j Filho, apresentando Moção de Pesar deste Legislativo pelo seu falecimento ocorrido recentemente e j 

J que tanta dor causou aos seus familiares e amigos. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a j 

1 referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por 

1 
I unanimidade. 13) Moção n° 08/19, de autoria do Ver. Marcos Guilherme, para que seja oficiado ao 
I Exmo. Sr. Governador do Estado de São Paulo, Sr. João Agripino da Costa Dória Júnior e ao Ilmo. i 
I Secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Sr. José Henrique Germann Ferreira, encaminhando- / 

I 
lhes a presente Moção de Apelo deste Legislativo, solicitando a implantação de um hospital I 

I region~ na região do Y_ale Histórico. ,C?mo não_ houvesse quem deseja~s~ falar sob~e ~ referida I 
i propositura, a mesma fm colocada em uruca votaçao e aprovada pelo Plenano por unamm1dadê. 14) I 
I Moção n° 09/19, de autoria dos Vereadores Claudinei e Santana, para que seja oficiado ao Exmo. I 
1 Sr. João Agripino da Costa Dória Júnior, Governador do Estado de São Paulo, ao Exmo. Sr. I 

1 General João Camilo Pires de Campos, Secretário de Estado de Segurança Pública, ao Exmo. Sr. I 
\ Cauê Macris, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, bem como ao Exmo. 

1 

I Sr. Fernando Capez, Deputado Estadual pelo PSDB, apresentando Moção de Apoio à propositura de j 

j emenda à Constituição do Estado de São Paulo, PEC 02/2018 que tramita na Assembleia 
! Legislativa do Estado de São Paulo - ALESP, que inclui o parágrafo 2° do artigo 138 da 
I i Constituição do Estado, visando adequar a remuneração dos salários padrão entre todos os postos de 

I graduaçl!o da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Como nl!o houvesse quem desejasse falar I 

I 
8 
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j sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por I 
J unanimidade. Usando da palavra o senhor Presidente disse: "Eu gostaria antes de fazer o I 
I encerramento, deixar registrado, até porque muitos agora nos assistem e amanhã muitos munícipes I 
1 irão nos ouvir na Rádio Natureza, então para os fofoqueiros de plantões, fakes da vida que é com I 
1 imensa satisfação que nós receberemos a visitação, não é por denúncia nenhuma, isso é de praxe, a j 

~1· visitação do auditor do Tribunal de Contas, para que sejam analisadas as contas do nosso I 
j parlamento referente ao ano de 2018. Então pra aqueles que torceram sempre ao contrário, então I 
1 
fica aí, somente o lamento por parte de vocês, não tem nada a ver, não adianta vocês acharem que I 

1 foi feito denúncia, que tem irregularidade lá na Câmara. Nós estamos com a consciência tranquila, I 
graças ao nosso bom Deus. Como nada mais houvesse para ser tratado naquela sessão, o Senhor 1 

Presidente invocando a proteção de Deus, agradeceu a presença de todos os munícipes dando por i 
I encerrada a sessão e para constar foi lavrada a presente ata que, depois de lida e discutida for j 

I julgadà conforme, será aprovada e assinada pelos Senhores Vereadores. Piquete, 1° de abril de 1 

/ 2019. Centésimo nonagésimo sexto (196°) ano da Independência, centésimo vigésimo nono (129°) 1 

I ano da República e centésimo vigésimo sétimo (127°) ano da Emancipação Político-Administrativa I 
I de Piquete - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' 
1.-.-.-.-.-. -. -. -·.-·. -·. -·. -·. -·. -~ -:-:-: -·. -·. -·. -·. -·. -·. -·. -·.-·.-:-·.-:-·.-·.-: ·. -.-.-·. ·. -·.-·. -·.-: -:-·. -·. -·. -·. -·. -·. -·. -·.-·. -: -·.-:-·.-·. _: -:-· .. : -: -:-·. -·. -: -·.-: -: I 

I I 
I I 

I VER. MÁRIO i 
! i 

I I 
I I 
I VER. CLAUD I 

I I 
I I 

I I 
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EIRO DA SILVA (Prof. DONI) 
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