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ATA DA TERCEIRA (33
) SESSÃO ORDINÁRIA DO TERCEIRO (3°) ANO LEGISLATIVO DA 

DÉCIMA SÉTIMA (173
) LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIQUETE. Aos sete 

(07) dias do mês de março do ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de dois mil e 

dezenove (2019), as dezenove (19) horas, realizou-se a sessão acima anunciada. O Senhor Ver. 
Mário Celso de Santana, DD. Presidente da Câmara Municipal de Piquete, 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 Senhor Presidente 

solicitou a V e~. Maria Luiza Moreira Neta Ribeiro, la Secretária, que fizesse a leitura das atas da 
2oa Sessão Ordinária realizada no dia 17/12/2018 e da la e 23 Sessões Ordinárias realizadas no dia 
04 e 18/02/2019. O senhor Presidente colocou as atas em discussão e como não houvesse quem 
desejasse apresentar emendas as referidas atas, as mesmas foram colocadas em única votação, 
aprovadas por unanimidade e assinada pelos Senhores Edis. Dando continuidade aos trabalhos, o Sr. 
Presidente pediu a Senhora Secretária que fizesse a leitura dos documentos constantes do 
Expediente, os quais foram os seguintes: 1) Of. GAB n° 50119, de autoria do Executivo Municipal, 
agradece o convite para o evento Aluno nota 1 O, justifica sua ausência e encaminha representantes 

para evento (Arquivar); 2) Of. GAB no 54/19, de autoria do Executivo Municipal, comunica que a 
Prefeitura estaria inscrita no CAUC - SICONFI, em função da não entrega pela Câmara dos dados 
do 3° quadrimestre de 2018. (Arquivar); 3) Of. GAB no 55119, de autoria do Executivo Municipal, 
respondendo à Indicação n° 001119, de autoria do Ver. Heloizio dos Marins (Arquivar); 4) Of. GAB 
n° 56/19, respondendo ao Requerimento n° 002/19, de autoria do Ver. Heloizio dos Marins 

(Arquivar); 5) Of. GAB n° 57119, de autoria do Executivo Municipal, respondendo à Indicação n° 

002/19, de autoria da Ver. Malu (Arquivar); 6) Of. n° 20/19, do Sr. Mário César Boró da O.S. Pró ---Vida, respondendo ao Requerimento n° 003/19, de autoria do Ver. Santana (Arquivar); 7) Of. n° 

001119, do Conselho Municipal de Saúde de Piquete. Responde ao Requerimento n° 004/19, de 
autoria do Ver. Santana (Arquivar); 8) Of. s/n°, do Sr. Celso Colombo, solicitando uma vistoria na 

caixa de água central no Bairro da Caixa D'Água (Arquivar); 9) Of. n° 63/19, de autoria do Sr. Cel 
Antônio Eleazar, justificando ausência ao evento aluno nota 10 (Arquivar); 10) Of. no 598/19, do 

TCESP, encaminha cópia,das decisões publicadas no DOE para conhecimento sobre irregularidade 
de contas do SAAEP (frquivar); 11) Of. n° 012119, do Secretário de Planejamento e Finanças Luiz 

Carlos, solicitando agpndamento de audiências públicas para o dia 12/03/2019. Usando da palavra o 

senhor Presidente disse: "Eu só peço a atenção dos nobres pares com relação ao oficio 012/2019, 
que acabou de ser lido pela senhora Secretária, no qual o Secretário de Finanças solicita uma 

audiência pública pro dia 12/03. Então vamos ficar atentos porque dia 12/03 haverá audiência 

pública aqui no salão Luiz Vieira Soares. (Arquivar). Usando da palavra mais uma vez o senhor 
Presidente disse; "Pra reiterar aí o horário será às 10 horas da audiência pública". 12) Requerimento 
no 008/19, de autoria do Ver. Heloizio dos Marins (Para a ordem do dia); 13) Requerimento no 
009/19, de autoria do Ver. Heloizio dos Marins (Para a ordem do dia); 14) Requerimento no 010/19, 
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de autoria do Ver. Heloizio dos Marins (Para a ordem do dia); 15) Requerimento no 011/19, de 

autoria do Ver. Heloizio dos Marins (Para a ordem do dia); 16) Requerimento n° 012/19, de autoria 

do Ver. Heloizio dos Marins (Para a ordem do dia); 17) Indicação n° 004/19, de autoria do Ver. 
Junhô, sobre a necessidade urgente de fazer a limpeza da Rua Maria Aparecida Ferreira, Vila 

Eleotério, próximo ao salão Santa Rita (À consideração da Sra. Prefeita); 18) Indicação n° 005119, 

de autoria do Ver. Junhô, sobre a necessidade urgente de fazer a substituição de uma lâmpada 
queimada no poste próximo ao n° 22 da Rua Antonio Conrado na Vila Esperança (À consideração 
da Sra. Prefeita); 19) Indicação n° 006/19, de autoria do Ver. Santana, para serem adotadas as 

providências necessárias para que imediatamente sejam realizadas as obras necessárias para adequar 
as calçadas do município de Piquete a acessibilidade, nos termos do que estabelece a lei federal 
13.146/15 (À consideração da Sra. Prefeita); 20) Indicação n° 007/19, de autoria d Ver. Heloizio dos 
Marins, sobre a necessidade de recolher o lixo depositado na Rua Maria Aparecida Leite Ferreira, 
ao lado da casa da dona Graça, na Vila Eleotério (À consideração da Sra. Prefeita). Dando 
continuidade aos trabalhos o senhor Presidente disse: "Passamos agora para o segundo momento da 
sessão e a palavra está franqueada aos Vereadores para fazerem o uso da Tribuna. Solicito a senhora 

Secretária que faça a chamada dos Vereadores inscritos". Inscrito para falar o Ver. Claudinei 
cumprimentou a Presidência, senhora Vereadora, demais Vereadores, intemautas, ouvintes da Rádio 
Natureza FM, o público que não comparece infelizmente e depois nos cobram e iniciou sua fala: 

"Eu quero dar início às minhas palavras aqui, talvez os senhores também têm sido cobrados a 

respeito do término da obra do trevo da BR 459. Então eu fiz contato com o Roberto, 

Superintendente do DNIT, perguntando se tinha alguma notícia de retomada do serviço. E ele me 
informou o seguinte: 'Estamos trabalhando pra isso. Mas a empresa está aguardando defmições 
quanto aos reajustes de preço de petróleo. Vamos ter notícias dentro de umas duas ou três semanas., 
ok?' Então essa é a atual situação. Assim que eu tiver alguma notícia a respeito disso eu volto à 
tribuna e repasso aos senhores ou até mesmo através de whatsapp ou qualquer coisa assim. O que 

me traz mais a tribuna hoje é a senhora Prefeita. Então eu queria mandar um recado pra ela, porque 

ela disse que não participa, não ouve, não vê facebook, não acompanha a nossa sessão de Câmara. 
Mas eu quero deixar bem claro pra senhora Prefeita e ela vai entender o que eu to falando. Que eu 
não vivo de ser Vereador. Eu vivo do meu trabalho. Concurso público que eu fiz em 1989 e assumi 
o cargo em 1990. E pra minha alegria agora em agosto, completo 29 anos como policial na cidade 

de Piquete e mais um ano que eu tenho de ter servido a nossa Pátria, então são 30 anos. Então eu 
quero deixar bem claro pra ela, que eu sou profissional. Eu to aqui como Vereador a 14 anos. Mais 

dois anos que vai terminar com o mandato dela são 16 anos. Eu nunca na minha vida misturei a 

minha função de Vereador com a minha profissão de policial. Mas, como ela vê maldade em tudo e 

talvez ela seja maldosa em todos os sentidos, ela começa a ver coisas que não existem. E não 
adianta ficar falando com as pessoas que não entendem o porquê eu sou oposição a ela. Primeiro 
que eu não sou oposição a senhora, Prefeita, eu sou oposição a essa administração incompetente que 
a senhora tem. Eu sou oposição à falta de respeito que a senhora tem com o Legislativo na cidade. 
Eu sou oposição da falta de respeito que a senhora tem com o cidadão piquetense. Eu sou oposição 
da falta de respeito que a senhora tem com os comerciantes de nossa cidade. Até um pouco tempo 
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atrás eu achava que a ânsia dela de alguns comerciantes na Praça da Bandeira, a desculpa, da Praça 
Duque de Caxias, era ter ali um opositor dela no quiosque. Mas parecer que não. O desejo dela é ver 
aquele cidadão que trabalha o ano inteiro e contribui o ano inteiro, ficar numa festa sem poder 
trabalhar. Mas a justiça falou mais alto. Essa justiça que a senhora procura e que já negou algumas 
coisas pra senhora e talvez continue negando. Quem sabe aquele contrato de 2013 que o próprio 
Ministério Público disse que os valores pagos dava pra comprar os veículos. Vamos aguardar. 
Vamos aguardar. Então Prefeita, com todo respeito que eu tenho pela senhora, Ana Maria de 
Gouvêa, uma péssima administradora, que não sabe administrar a cidade, deixa os funcionários a 
desejar, deixa a população de Piquete a desejar, se preocupa com o Vereador Claudinei não. Talvez 
a senhora se esqueça que um dia eu te apoiei e seja por isso que eu não te apoio mais. Será que é por 
isso? Não sei. Faça aí uma reflexão na vida da senhora. A senhora pode ter competência pra cuidar 
da sua vida pessoal, dos seus negócios pessoais, mas o nosso município, deixa a desejar. E triste 
daquele que tiver a senhora do lado nas próximas eleições. Não sei o que vai acontecer. Mas, dizem 
né, que a população esquece de tudo. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Vamos ver o que acontece. 
Outro assunto que começou na internet. Eu já passei por isso. O Vereador Heloizio passou por isso 
na última eleição. O Vereador Rodrigo passou por isso na última eleição e os senhores estão 
passando agora. A forma que certas pessoas embalam em mentiras dos outros pra denegrir a 
imagem dos Vereadores na Câmara. A forma que pela, não sei se é vontade de estar aqui, acho que 
a vontade é estar aqui, ocupando uma cadeira, mas não tem competência pra isso. O que me irrita e 
eu não respondo, porque, se eu tiver respondendo no Facebook eu to agindo da mesma forma que 
essas pessoas estão fazendo. O que me irrita é não saber o que o Vereador faz na Câmara. Se 
permite Vereador Heloizio eu vou citar o nome do senhor. Não vou citar nem o meu. Porque eu 
acho, se eu tiver enganado que alguém me corrija, nessa legislatura, eu não acompanhei toda a 
legislatura passada, mas nessa legislatura, não teve uma sessão que o senhor não apresentou um 
documento aqui pra ser votado ou ser encaminhado pra senhora Prefeita. E infelizmente as 
respostas são aquelas que chegaram essa semana aí. Agora com o que eu não posso ser oposição de 
uma Prefeita que age dessa forma. Com desrespeito não ao Vereador, com desrespeito a população 
que solicita dele que entre aqui e que de forma vocês querem que eu aja com essas pessoas que pra 
mim não passam de tristes indivíduos que entram na conversa de outras pessoas. Criticar um 
Vereador que tá trabalhando aqui toda sessão e fora o que se faz durante o dia a dia. Ele tá cansado 

de vir aqui falar que teve na Secretaria de Educação, na, eu não vou nas Secretarias, porque eu não 
quero ter o desprazer de ser maltratado. E eu tenho certeza que eu vou ser. E eu não consigo engolir 

certas coisas. Fui na Secretaria quando ela tava fora e fui muito bem recebido. Então eu quero 
deixar um recado pra essas pessoas. Um fala que nós Vereadores, porque ele não cita nome, então 
ele tá falando de todos. Que aqui na Câmara é um bando de amadorismo. A outra disse que a única 
pessoa que ela conhece é o Vereador Rominho que infelizmente por culpa dele mesmo ele não está 
aqui mais. E que nem conhece a voz de nós Vereadores. Olha o tamanho da incompetência dessas 
pessoas. Pra ela falar uma besteira dessa é porque ela não sabe nem o que é Câmara Municipal. 
Porque se ela soubesse ela ia saber que a voz dos Vereadores está na internet, está na Rádio 
Natureza FM na terça-feira e eu já vi ela conversando com Vereador na rua e não conhece a voz dos 
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Vereadores. Tem um outro que anda pra cidade inteira só pra criticar. Não sabe por que. Não sabe o 
porquê ele tá criticando. Ele viu lá uma matéria desse Laécio Santos que já foi Léo Santos que 
publica coisas que nem ele sabe o que tá acontecendo, porque ele não está aqui. Mandam pra ele e 
ainda mandam errado ainda e ele publica. Aí tem aqueles bobos espertos da corte que vai no 
embalo. Funcionário da Prefeitura falando que nós somos culpados pelo salário que eles recebem. 
Que nós não deveríamos ter gastado o dinheiro na Câmara pra melhorar o salário deles. Ó o 
absurdo! O outro vem e posta que o Prefeito e Vereador devia ganhar novecentos reais. Não sabe 
nem o que ele tá falando. Se pagar novecentos reais, vou mandar essa resposta pra ele, se pagar 
novecentos reais para um Prefeito nós não temos médico no hospital gente. Ele não sabe que a Lei 
diz que ninguém no município pode ganhar mais do que o Prefeito. Olha pros senhores verem a que 
ponto nós chegamos. Ah vamos falar mal deles lá, quem sabe a gente sai candidato na próxima. Eu 
sou amador mesmo. Eu to aprendendo cada dia aqui. E não me importo de me chamar de amador 
não. Só que, qualquer desses um que eu falei, que eles sabem que eu to falando porque eles estão 
acompanhando lá pra poder escrever alguma coisa amanhã. Escreva mesmo. Quanto mais falar de 
mim eu adoro é meu nome tá na mídia. Então, eu quero deixar bem claro pra eles. Aprendam o que 
é Câmara Municipal. Aprendam o que é um Regimento Interno. Aprendam como que funciona o 
Legislativo. Aprendam o que o Legislativo pode fazer e o que o Executivo tem que fazer, pra depois 
cobrarem dos Vereadores. Venham ver o que os Vereadores estão fazendo. Venham ver aqui na 
Câmara se existem Leis aprovadas pelos Vereadores. Venham verificar se os Vereadores estão 
cobrando a incompetência dessa administração. Venham ver as respostas que nós recebemos. 
Gente, quatro indicações minhas. Limpeza do mato da escadaria, pintura da escadaria. Colocar o 
nome do homenageado na Secretaria de Esporte e na Rodoviária. Isso é uma falta de respeito não 
ter esses nomes lá, com a família dessas pessoas. Porque não deixa de ser uma homenagem. E vem 
dizer pra mim que está em estudo? Meu Deus do céu. Isso não é administrar, isso é incompetência 
pura. Mas voltando aos meus amiguinhos que gostam de criticar aqui a Câmara, eu vou aqui, lançar 
aqui um, como se diz, uma ideia pra eles. Junta meia dúzia desses aí, meia dúzia só, não precisa ser 
não, não é só dois não, meia dúzia dos que estão falando besteira, andando pra rua aí só falando 
caca e que alguns deles vão ser candidatos na próxima eleição, juntem vocês seis, saiam candidatos 
na próxima e somem o voto dos seis. Se os senhores tiverem a soma de votos que eu tenho como 
Vereador desde o dia que entrei aqui, eu nunca mais saio candidato a Vereador nessa cidade e não 
mexo mais com política. Soma. Isso se não passarem vergonha somando um mandato só m~u que já 
não vai ter voto suficiente. Não to menosprezando não. Porque são pessoas, são pessoas que não 
tem um sequer trabalho feito na cidade. Eles pensam que nós estamos aqui porque nós caímos do 

céu, nunca fizemos nada na nossa vida e fomos eleitos Vereadores. Eles não sabem do trabalho que 
a gente faz mesmo antes de ser Vereador, é ou não é Junhô? Eles não sabem disso. Um simples 
trabalho social antes de pensar em ser candidato a Vereador. Um simples trabalho social mesmo 
depois de participar dessa Câmara por três mandatos e ficar fora porque eu tive a oportunidade de 
sair candidato a Vice e perdemos a eleição, mas os quatro anos que eu fiquei fora eu continuei 
fazendo o meu trabalho social na rua. Continuei ajudando as pessoas que precisam. Não porque eu 
queria voltar a ser Vereador, porque eu sou ser humano, porque eu sei o que posso fazer eu vou 
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fazer pelas pessoas. Agora, esses uns que estão falando aí, meu Deus do céu. Eles só aparecem um 
ano antes da eleição. E agora diz que estão falando aí que são candidatos. Ai como que eu queria 
que fosse. Eu adoraria que eles fossem candidatos. Pra eu ver o resultado. Mas pelo amor de Deus 
não vem com cinco votos. Não faça uma vergonha dessa depois. Porque o tanto que tá parecendo na 

mídia é pra ter 500 votos. Então senhores, antes de mais nada, antes de criticarem a Câmara, 
venham saber como que funciona a Câmara. Venham ver o que cada Vereador tem por trás da 
Câmara. Porque cada um tem família também. E não se esqueçam disso, quando vocês criticam a 
pessoa, nós temos familiares pro trás. E aqui ninguém é covarde. Então tomem cuidado. Quer 
criticar a minha pessoa como Vereador fica à vontade. E eu curto embaixo ainda. Fica à vontade. 
Vereador Claudinei não presta, Vereador não conseguiu nada pra Piquete, Vereador é um mau 
administrador como Vereador, ele não cumpre a função dele de Vereador, faça o que quiser, mas 
tome cuidado com o que fala, tome cuidado com o que fala. Nós já temos três B. O. lá na Delegacia. 

Dois de Vereadores aqui que eu posso citar que é o Vereador Santana e a Vereadora Malu que já 
registrou e de um ex-vereador que disse que ia registrar hoje e não tenho certeza se registrou. Por 
que? Porque o cidadão ele não sabe o que tá acontecendo e vai no embalo de quem quer tentar fazer 
campanha pra quem não vai ganhar, pra quem não vai ter chance. Gente, a gente tem que parar com 
isso, mas infelizmente a gente tem que acostumar com isso também. Eu já to acostumado. Eu levo 
bordoada de tudo quanto é lado. Agora a Prefeita fez um B. O. que eu difamei ela. Simplesmente 
porque eu postei o que a Globo postou, o que o Jornal Atos postou, o que foi veiculado no 
Facebook, na rede social e eu difamei. É vontade de mexer comigo. Mas eu to acostumado. No 

passado eu tive quatro ou cinco denúncias, inclusive que eu era traficante, não morri por isso e não 
vai ser agora que eu vou morrer. Prefeita sinta-se à vontade. Se a senhora achar que o que estou 
falando aqui hoje também é uma difamação pra administração da senhora faça o que a senhora bem 
entender. Aqueles que eu to citando aqui que ficam falando besteira, se acham no direito de fazer 
alguma coisa, façam, façam, mas eu quero ver o resultado depois. Eu não vou esquecer deles. 
Porque se forem candidatos eu vou ter o prazer, o prazer de pegar o resultado dos votos deles e 
publicar na minha rede social. É público. Independente de eu ser candidato ou não a reeleição, de eu 
estar aqui na Câmara ou não, eu vou publicar. Ah vou com o maior prazer. Espero que eu não 
decepcione eles mesmos. Porque já tão falando por aí: 'não, que nós somos candidatos, nós vamos 
isso, nós vamos aquilo'. Não sabe nem o que é Regimento Interno. Se falar pra eles de Regimento 
Interno é capaz deles entenderem registro de água. Porque é brincadeira. Nunca viram aonde o sapo 
cantou e diz que caçaram rã. É lamentável, é triste. Eu não queria encher o ouvido dos senhores 
com essas histórias, mas como eu não vou perder tempo de ficar batendo boca com eles porque é o 

que eles querem no Facebook, aqui eles não podem bater boca comigo. Vão falar amanhã. E pode 

ter certeza que deve estar tudo triste lá porque não tá sendo transmitido ao vivo. Ou o Vereador 
Moita tá ali transmitindo? Então meu filho daqui a pouco começa a falar e nós estamos aí pra isso 
mesmo. O que é mais largo no meu corpo é as costas, eu to acostumado. Porrada é o que eu mais 
levo, em todos os sentidos, na profissão, como Vereador, como pessoa, no dia a dia, então eu to 
acostumado. Mas eu vou mandar recadinho. Sai candidato gente. Vem representar a população de 
Piquete aqui na Câmara Municipal. Mas por favor, quando assumirem a Câmara, solicitem do 
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Presidente da Câmara na época pra saírem da Câmara Municipal. Não ficarem lá. Porque são contra 

a reforma. Não vão querer ficar num prédio reformado. Então faz o seguinte, pega essa corja aí que 

tá falando besteira aí que talvez saia candidato, ganha a eleição primeiro. Não, primeiro se 

candidata porque daqui a pouco nem pode se candidatar porque tem problema na justiça. V amos lá, 

primeiro se candidata, depois ganha a eleição, depois faz a maioria na Câmara, depois elege o 
Presidente e pra fmalizar solicita ao Presidente pra passar a Câmara lá pro mercadão. Passa lá pro 

mercadão aonde sofrem os funcionários lá. Lá vai ter gabinete pra todos os Vereadores, faz a sessão 

de Câmara ali no pátio e vão ficar à vontade. Não fiquem na Câmara reformada não. Porque é um 

absurdo aquilo lá. Aquilo é um absurdo gente, Nossa Senhora. Você cuidar de um prédio público 

pra ficar aí uma obra que vai ficar aí mais trinta, quarenta anos é um absurdo. Nossa, o dinheiro é 

alto demais. É muito dinheiro. Engraçado que essas pessoas que nos criticam não se preocupam em 
ver os contratos que andam acontecendo na Prefeitura. Não se preocupa em postar os contratos, ver 
os valores dos contratos. Aí vão ficar abismados. Que o que nós estamos gastando na Prefeitura, na 
Câmara, vai durar, 1 O, 50 anos. E alguns contratos é por um ano só e o valor é quase igual. Muito 

obrigado senhor Presidente". Usando da palavra o Vereador Claudinei disse: "Vereador só pra 

concluir, aproveitar que eu assumi a Presidência, esqueci de um detalhe. Tem um cidadão lá na 

Câmara lá, que tava tentando pegar serviço lá dentro e depois postou que com 1 00 mil ele fazia a 

obra inteira porque não conseguiu pegar o serviço. Obrigado". Inscrito para falar o Vereador 

Santana cumprimentou o Presidente, demais Vereadores, ouvintes da Rádio Natureza, público 
presente, na pessoa do ex-vereador João Inácio e do suplente Rafael Uchôas cumprimentou a todos 
e iniciou suas palavras dizendo: "Vereador Claudinei eu vou iniciar a minha fala somente pra dizer 

ao senhor que agora as respostas da Prefeitura mudaram. O cronograma da Secretaria está em 

estudo. Então tudo o que a gente está pedindo não muda. É realmente Vossa Excelência como 

sempre sabedor da política local assim como todos nós sabemos, com relação aos adeptos da 

Prefeita eu só tenho a dizer uma coisa. Se ela é tão competente, se ela é tão boa, ela não teria sido 

cassada. Essa Casa de Leis a colocou pra fora, ela saiu, ela não é a toda poderosa. E ela sabe que ela 

tá pendurada por um fio de teia de aranha. A qualquer momento ela vai cair novamente e se Deus 
quiser em defmitivo. Essa Casa de Leis votou, Vossas Excelências aqui presentes votaram, por oito 
votos a um. Nós sabemos perfeitamente como ela age. Agora, circula-se no município que tem 

ordem dela pra agradar somente alguns Vereadores. Então minha resposta pra ela: Não precisa me 

agradar não. Eu não quero agrado. Porque eu to aqui pra bater na cangalha pra ver se o burro 
entende. E eu vou continuar batendo até o fmal. Não adianta tentar me agradar. Comigo não tem 

agrado. Por que? Vereadores nós sabemos perfeitamente como ela age. Ela agrada, ela é boazinha, 
ela é dócil, porém, quando ela não precisa mais, ela enfia o pé no traseiro daquele que ela agradou e 
lambeu. Porque ela não precisa mais dos préstimos. Ela não precisa mais do apoio. Então cabe a nós 
que estamos legislando prestarmos bastante atenção, porque estamos aqui como representantes do 

povo. A nossa função aqui é fiscalizar e cobrar dessa incompetente, dessa imbecil, que trata a 

população com total falta de respeito. Nós Vereadores temos que mostrar pra ela sim que a 
Prefeitura não é a casa dela, ela não é dona da cidade, não tem que ser ela e a família dela que vai 

mandar e desmandar aqui não gente. Vamos acordar. O povo é carente, o povo necessita. A política 
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mudou no nosso País. Mudou no nosso Estado. A população deu a resposta quando nós fomos 

eleitos. Pela primeira vez, com exceção de três, um com quatro mandatos e dois com dois, que 

retornaram, o restante fomos nós. Agora com exceção do ex-vereador Rômulo, mas com a inclusão 

do Vereador Guilherme, nós somos os novatos do primeiro mandato. A população está esperançosa 

em uma mudança nossa. Então é falta de personalidade, é falta de caráter, é falta de dignidade se 

prostrar ao lado dessa mulher que está judiando, que está humilhando o próximo, principalmente os 
carentes. Chegou ao meu conhecimento quando ela estava afastada, ela até parou lá no Josefma, 
comeu pé de galinha e tomou um golinho de cachaça lá pra agradar o povo. E agora, véspera de 

carnaval ela tentou prejudicar comerciante pra fechar quiosque. Pra proibir quem tem um comércio 

ali de ganhar e levar o seu sustento pra casa conforme bem disse aqui o Vereador Claudinei. Então 

senhoras e senhores vamos parar e pensar um pouquinho, vamos por a mão na consciência, vamos 
chegar em casa, olhar olho a olho a nossa família e termos dignidade e não apunhalar o povo pelas 

costas. Com relação à obra da Câmara me sinto bastante confortável graças a Deus, porque é uma 

obra que havia necessidade sim, aquela Casa é a Casa do povo, a porta está aberta, ainda não 
fmalizou a reforma. Quem quiser adentrar ao imóvel que o faça, que ainda tem sapata lá que não foi 

coberta com piso e não se preocupem porque na inauguração estarei apresentando o antes e o 

depois. Como eu peguei a Câmara, como ela está e irá ficar se Deus quiser, podem ter certeza disso. 
Agora, tem alguns pra mim, imbecis, que fazem certas postagens, que se dizem sabedores de leis, 

de Regimento Interno. Por que não posta os enfeites de nata, vamos fazer uma conta, vou deixar no 
ar aqui. Em seis anos de mandato da atual Prefeita, só de enfeite de natal é de 50 a 60 mil reais 

sempre a mesma empresa ganhando. V amos fazer essa continha aí. Somente enfeite de natal. Agora 

vamos lá. A reforma da Câmara tá cara? E esse carnaval que foi realizado agora? Eu não estive lá. 

Mas gente, só naquela estrutura, eu gostaria, ô senhor Presidente só se eu for, realmente, durante o 
período em que eu prestei o concurso na Polícia, tava admitindo burro. Eu não sei se eu consegui 

me aposentar como um burro. Porque é inadmissível, inaceitável ter uma estrutura lá, uma praça 

aberta, ter uma grande estrutura com uma faixa lá dizendo: "Saída de emergência". Então se você, 
se acontecesse algum episódio lá dentro, ali no recinto da festa. Você não poderia sair por qualquer 
lugar não, teria que passar ali pela estrutura. Será que é pra justificar o preço? Porque a população 

pagou aquilo ali, 124 mil reais, é dinheiro do município. Então eu gostaria que os adeptos dela 

mencionasse sobre isso. Chegou ao meu conhecimento e também vi na rede social, já falei e eu não 
sei o que estão esperando acontecer. Teve um munícipe que foi picado por uma cobra chegando em 
sua residência, assim que colocou o veículo na garagem, vizinho de Vossa Excelência Vereador 

Guilherme, o cidadão ao descer do veículo foi picado por uma cobra. Imediatamente foi socorrido 

por populares, sorte que mora próximo ali, chegou no nosso pronto socorro como de praxe, leva-se 
385 mil reais, mas ali é só para o serviço de ambulatáxi, pra mim é ambulatáxi entendeu? Usa-se as 
ambulâncias como se fossem táxi. Já vai pra Lorena, porque aqui em Piquete não sei faz nada, 

absolutamente nada. A pessoa já foi picada. Será que vai ter que ocorrer um homicídio pra que 

alguém tome providência? Assim mesmo, assim mesmo gente lá na porta que ainda falou: 'nossa, 

mas que coisa, que absurdo, mas uma hora dessa foi picado? Altas horas da noite, no escuro?' Então 
a cobra tem que aparecer de dia? Tem que ser no calor? A nossa cidade tá num completo abandono 
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gente. Que vergonha! Que vergonha! Ainda vamos defender uma mulher dessa aqui, não tem como. 
Agora, agora, lá no hospital tem uma postagem na rede social, apareceu uma cobra lá dentro, lá 
dentro. Será se fosse um de nós que estivesse lá sendo atendido ou com algum parentesco nosso lá 
necessitando de um socorro, você se deparar com uma situação dessa, você não será cobrado, você 
vai aceitar, você vai achar bonito? Então gente, não vamos muito longe. Eu só peço que os pares 
tenham consciência porque a nossa população tá pedindo socorro. A nossa cidade tá sendo 
maltratada, se nós não acordarmos Piquete vai acabar, vai sumir. Espero em Deus que a Justiça seja 
feita o quanto antes, porque o nosso município não merece o que nós estamos passando e 
vivenciando. Meu muito obrigado senhor Presidente". Em seguida o senhor Presidente consultou os 
demais Vereadores se poderiam continuar com os trabalhos sem intervalo. Como todos 
concordassem o senhor Presidente solicitou que a senhora Secretária fizesse a leitura dos 
documentos constantes da ordem do dia que foram os seguintes: 1) Requerimento no 008/19, de 
autoria do Ver. Heloizio dos Marins, para que seja oficiado a Exma. Sra. Ana Maria de Gouvêa, 
pedindo-lhe a gentileza de informar a este Vereador o valor total pago a empresa CODASP pelo 
serviço de manutenção realizado na estrada que dá acesso à cidade de Marmelópolis. Como não 
houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação 
e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 2) Requerimento n° 009/19, de autoria do Ver. Heloizio 
dos Marins, para que seja oficiado a Exma. Sra. Ana Maria de Gouvêa, Prefeita Municipal, 
pedindo-lhe a gentileza 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 votação e 
aprovada pelo Plenário por unanimidade. 3) Requerimento n° 010119, de autoria do Ver. Heloizio 
dos Marins, para que seja oficiado a Exma. Sra. Ana Maria de Gouvêa, Prefeita Municipal, 
pedindo-lhe a gentileza passar a máquina plainadeira e colocar cascalho na estrada que dá acesso ao 
Sítio da Sra. Francisca, em frente ao Morro Vermelho, no Bairro dos Gonçalves. 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 n° 011119, de autoria do Ver. Heloizio 
dos Marins, para que seja oficiado ao Sr. João Bosco Ramos, Secretário Municipal de Meio 
Ambiente, pedindo-lhe a gentileza de informar a este Vereador se existe a possibilidade do 
caminhão de coleta de lixo que realiza esse serviço às quartas-feiras no Bairro dos Marins, mudar a 
data de coleta para segunda-feira. 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 012/19, de autoria do Ver. Heloizio dos Marins, para que seja oficiado à 

Vigilância Sanitária dessa cidade pedindo a gentileza de informar a este Vereador quando serão 
tomadas as medidas cabíveis com a relação ao esgoto a céu aberto do Jardim Santa Isabel. Como 
não houvesse quem 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: 
"Antes de encerrar eu quero me dirigir a minha esposa, Secretária, Dra. Simone - Diretora 
Administrativa da Câmara, bem como a todas as mulheres residentes no nosso município, 
cumprimentá-las pelo dia de amanhã, o dia internacional da mulher, meus parabéns. Aproveito o 
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ensejo e peço que todos marquem porque em virtude do dia de amanhã nós rremos fazer a 
homenagem e será no dia 29, porém peço que todos sem exceção, pelo amor de Deus, pra que não 

haja atraso, até o dia 11 agora, dia 11 de março apresente o nome da sua homenageada na Secretaria 
da Casa pra que a gente pode tomar as medidas pertinentes, tá ok? Fica marcado pro dia 29 a 
sessão, só um minuto por gentileza, justamente, dia 29 a sessão do dia internacional da mulher será 
aqui, será realizada aqui as 19 horas como de praxe tá ok? Como nada mais houvesse para ser 
tratado naquela sessão, o Senhor Presidente invocando a proteção de Deus, agradeceu a presença de 
todos os munícipes dando por encerrada a sessão e para constar foi lavrada a presente ata que, 
depois de lida e discutida for julgada conforme, será aprovada e assinada pelos Senhores 
Vereadores. Piquete, 07 de março de 2019. Centésimo nonagésimo sexto (196°) ano da 
Independência, centésimo vigésimo nono (129°) ano da República e centésimo vigésimo sétimo 
(127°) ano da Emancipação Político-Administrativ "- e Piquete.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.. - .. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- -.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.. -.-.-.-.-.-.-.-o-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

(SANTANA) 

VER. CHR.ÍSTIAN UCHOA PIETRO 

""'}-- ·;d J--:-
VER. JOAQUIM ALVES DA SILVA JúNIOR (JUNHÔ) 

VER. JO BEIRO DA SILVA (Prof. DONI) 

A SILVA (HELOIZIO DOS MARINS) 
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