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·ATA DA DÉCIMA (10ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO (lº) ANO LEGISLATIVO DA 
DÉCIMA SÉTIMA (173) LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIQUETE. Aos 
quinze (15) dias do mês de maio do ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de dois mil e 

, dezessete (2017), às dezenove ( 19) horas, realizou-se a sessão acima anunciada. Constatando pelo 
livro de presenças a existência de "quorum" regimental, com a presença de todos os Senhores 

. Vereadores, o Senhor Ver. Mário Celso de Santana, DD. Presidente da Câmara Municipal de 
Piquete, invocando a proteção de Deus para todos os presentes, declarou aberta a sessão e convidou 
os Senhores Vereados a ficarem em pé para entoarem o Hino de Piquete. Após a execução do 
referido Hino, o Presidente colocou em única discussão a ata da 9ª sessão ordinária, realizada dia 
02/05/2017 e como não houvesse quem desejasse apresentar emendas a referida ata, a mesma foi 
colocada em única votação, aprovada por unanimidade e assinada pelos Senhores Edis. Em seguida, 
o Sr. Presidente solicitou a Ver''. Maria Luiza Moreira Neta Ribeiro, !ª Secretária, que fizesse a 

· leitura dos documentos constantes do Expediente, os quais foram os seguintes: l) Of GAB. nº 
· 185/17, datado de 26/04117, da Prefeita Municipal de Piquete, encaminhando para apreciação do 
· Egrégio Plenário da Câmara, o Projeto de Lei Ordinária nº 02/2017, datado de 24/04/2017, 
dispondo sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício de 

'2018 e dando outras providências (Arquivar); 2) Os Oficios GAB nºs 193/17, 194/17, 195117, 
196/17, 197/17 e 202117, todos de autoria da Prefeita Municipal de Piquete, respondendo ao contido 
nas proposituras de diversos Vereadores daquela Legislatura (Arquivar); 3) Of GAB. nº 200117, 

. datado de 02/05117, da Prefeita Municipal de Piquete, encaminhando cópia do Ofício nº 085/2017, 
de 14/04/2017, da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, prestando informações à 
respeito do assunto contido no Ofício nº 188/17, de 06/04/17, desta Casa de Leis, com referência a 

, valor de repasse de duodécimo (Arquivar); 4) ) Ofício s/nº, datado de 03/05/17, do Coordenador 
Operacional OS Pró-Vida, referente ao Ofício 194/17, Câmara Municipal de Piquete-Ver. Mário 

, Celso de Santana-Presidente (Arquivar); 5) Ofício nº 094/17, datado de 05/04/2017, do Presidente 
• da Câmara Municipal de São João da Boa Vista-SP, encaminhando para conhecimento a íntegra da 
, Moção nº 16/17, do Ver. Aquevirque Antonio Nholla e subscrito por outros E<iis, aprovada na 
Sessão Ordinária realizada no dia 03/05/17 (Arquivar); 6) Ofício nº 060/17, datado de 13/02/2017, 

•do Presidente da Câmara Municipal de Ubatuba-SP, encaminhando para conhecimento a 
'composição da Legislatura de 2017 daquela Casa de Leis (Arquivar); 7) Of Especial, datado de 
: 09/05/17, do Ver. Rodrigo Nunes, solicitando a cessão das dependências desta Casa de Leis, 
sábado, dia 20/05/2017, sábado, às 15 horas para reunião do PHS (Autorizado 

, 10/05/2017/Arquivar); 8) Emenda Modificativa nº 01 ao Projeto de Emenda à Lei Orgânica do 
, Município nº 02117, datado de 02/05/2017, altera-se o artigo 1° do Projeto de Emenda à Lei 
Orgânica nº 02/17, passando a ter a seguinte redação: Art. Iº - O caput do artigo 26 da Lei Orgânica 
do Município de Piquete, passa a ser redigido da seguinte forma: "Artigo 26 - Independente de 

• convocação, a sessão legislativa anual desenvolve-se de primeiro de fevereiro até o dia da primeira 
sessão ordinária de dezembro, com recessos entre o dia posterior à primeira sessão ordinária 

· realizada no mês de julho até o seu dia trinta e um, e, no período compreendido entre o dia posterior 
à segunda sessão ordinária do mês de dezembro até o dia trinta e um do mês de janeiro do ano 

' subsequente". Após a leitura do documento e acordo mantido com o Sr. Presidente e a 1ª Secretária, 
o autor pediu a retirada da Emenda Modificativa nº O 1 ao Projeto de Emenda à Lei Orgânica do 
Município nº 02/17, datado de 02/05/2017, de conformidade com o artigo 104, do Regimento 

. Interno da Câmara, tendo o referido pedido sido acatado. 9) Os Projetos de Decretos Legislativos 

. nºs 01/17, 02/17, 03/17, 04/17, 05/17, 06/17, 07/17, 08/17 e 09/2017, depois de lidos e aprovados 
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, um a um os pedidos de regime de Urgência Especial dos seus autores, foram encaminhados para 
; discussão e votação na Ordem do Dia daquela sessão. 10) Os Requerimentos nºs 65/17, 66/17, 
67117, 68/17, 69/17 e 70/17, depois de lidos foram encaminhados para a Ordem do Dia daquela 
sessão. 11) Indicação nº 79/17, da Ver". Malu, indicando a necessidade de realizar a limpeza do 
terreno da Prefeitura que dá fundo da residência de nº 368, localizado na Rua Francisco Máximo 
Ferreira, na Vila Celeste (A consideração da Senhora Prefeita); 12) Indicação nº 80/17, do Ver. 
Santana, indicando para que sejam adotadas as providências para resolver o problema de uma valeta 

. que foi formada no cruzamento das ruas do Operário e São José, no bairro da Vila Célia (A 
consideração da Senhora Prefeita); 13) Moção nº 29/17, datado de 09/05/2017, do Ver. Rodrigo, 
para que seja oficiado aos familiares da Senhora Maria Magdalena de Jesus apresentando-lhes 
Moção de Pesar pelo seu recente falecimento (Para a Ordem do Dia). 14) Moção nº 30/17, datado 
de 10/05/2017, do Ver. Rodrigo, para que seja oficiado as Senhoras Maria Aparecida de Almeida 
Félix, Selma Antunes Moreira da Silva, Simone Aparecida de Oliveira Gonçalves e ao Sr. José Luiz 
de Faria Júnior, apresentando-lhes Moção de Aplausos deste Legislativo, pelo desempenho na 
missão de evangelizar as crianças por meio de peças teatrais nas missas da Paróquia de Santa 
Antonio de Pádua (Para a Ordem do Dia). 15) Moção nº 31/17, datado de 11/05/2017, do Ver. 
Santana, para que seja oficiado ao Dr. Luiz Antonio Bonifácio, empresário nesta cidade de Piquete, 
apresentando-lhe Moção de Aplausos deste Legislativo, pelo sucesso que acompanha seus 

. empreendimentos aqui em nossa cidade, os quais fomentam o comércio local, gerando empregos e 
atraindo divisas para o município (Para a Ordem do Dia). 16) Moção nº 32/17, datado de 
12/05/2017, do Ver. Heloizio, para que seja oficiado aos familiares do Sr. Francisco Domingues 
Pinto apresentando-lhes Moção de Pesar pelo seu recente falecimento (Para a Ordem do Dia). 17) 
Moção nº 33/17, datado de 12/05/2017, do Ver. Junhô, para que seja oficiado a Senhora Enfermeira 
Elenice Maria Ferreira de Faria, apresentando-lhe Moção de Aplausos deste Legislativo, pela 
dedicação e carinho com que atende os munícipes no PSF do Centro (Para a Ordem do Dia). Em 
seguida, o Senhor Presidente suspendeu a sessão por tempo indeterminado para que a Comissão de 
Justiça e Redação se reunisse e exarasse Pareceres nos Projetos de Decretos Legislativos 
considerados em regime de Urgência Especial naquela noite. Decorrido o tempo necessário, o Sr. 
Presidente reabriu a sessão e solicitou que a Ver" Malu, !ª Secretária, fizesse a leitura dos 
respectivos Pareceres, a saber: Os Pareceres de nº 13/17 ao 21117, depois de lidos, um a um, foram 
encaminhados para discussão e votação na Ordem do Dia daquela sessão. A seguir, O Sr. Presidente 

, franqueou a palavra de conformidade com as normas regimentais. Inscrito para falar, o Ver. 
. Rodrigo Nunes iniciou a sua fala cumprimentando os companheiros de Plenário, o público presente, 
· em especial, os ex-vereadores João Inácio e Sidnei Magalhães, os intemautas e os ouvintes da 
! Rádio Natureza FM. A seguir, fez o seguinte pronunciamento: "Quero iniciar parabenizando a 
· Presidência desta Casa de Leis pela homenagem que fez às funcionárias mães da Câmara em razão 
. da passagem do Dia das Mães, ontem, inclusive, estendida a Ver" Malu e a Sra. Prof. Lúcia 
' Seraphim, assídua frequentadora desta Casa e fica aqui as minhas palavras de parabenização, uma 
homenagem, a qual as mulheres que trabalham nesta Casa que são mães, certamente guardarão em 

· suas lembranças. Aproveito também a oportunidade para deixar aqui as minhas palavras de gratidão 
'a minha mãe e em nome dela Margareth Nunes Godoy, homenageio todas as mães, que na verdade, 
não deveriam ser lembradas apenas um dia, mas sim todos os dias porque são as nossas protetoras. 

· Então, fica aqui o meu carinho e a minha gratidão a todas as mães. Quero dar um retomo aqui 
'também ao Jornalista Milton Neves, sendo que já coloquei na mesa dos Senhores Vereadores, a 
· Moção de Aplausos que foi aprovada na sessão passada, tendo em vista que o Jornalista publicou 
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• em seu site "Terceiro Tempo", a camisa comemorativa do Centenário do Esporte Clube Estrela no • 
ano de 2014, quando da comemoração, a camisa foi publicada com um breve histórico do Esporte 
Clube Estrela com uma fotografia, inclusive, na fotografia com o ex-Goleiro do Esporte Clube 
Estrela, Sr. Celso Torino. Essa iniciativa partiu do Sr. Celso Torino por isso estendi a minha Moção 
de Aplausos ao Sr. Celso Torino, mas esta semana chegou na Câmara uma correspondência, o 
retorno do próprio Jornalista Milton Neves agradecendo. Ele colocou em meu nome porque partiu 
de mim, o documento é de minha autoria, mas escreve: "Ac, Rodrigo, vcs me deixaram feliz, viu? 
Quanta consideração'" Então, eu fiz questão de circular "vcs" justamente porque se não fosse a 
colaboração e a contribuição dos pares nesta Casa, essa Moção não seria aprovada e não chagaria às 
mãos de tão importante Jornalista no universo esportivo. E ele inclusive estendeu este retorno e a 
divulgação mais uma vez do município de Piquete em seu site "Terceiro Tempo", o qual fiquei 
sabendo a pouco, não tinha visto ainda, porque o Vereador Toni mostrou, pois ele viu na internet no 
site "Terceiro Tempo", que ele postou a Moção de Aplausos que foi conferida. Então, mais uma vez 
o município de Piquete sendo divulgado por meio desse comunicador da imprensa esportiva. Quero 

. também falar do Vestibulinho 2017, do curso de Administração que está em andamento e eu jà 
· tratei deste assunto aqui nesta Tribuna porque uma das minhas lutas, eu abracei esta causa, é tentar 
. junto ao Executivo e junto ao Centro Paula Souza trazer o curso de Enfermagem para o município 
. de Piquete. A demanda é grande, nós sabemos que tem muitos jovens querendo trabalhar na área da 
Saúde porque sabemos que a área da Saúde gera muito emprego, precisa de bastante profissionais 

• qualificados e, hoje, graças a Deus nós temos um curso no município pelo Centro Paula Souza com 
diploma qualificado, que é o curso de Administração. Fiquei muito feliz porque a notícia chegou 
hoje e às inscrições seriam encerradas na sexta-feira dia 12, mas as inscrições foram prorrogadas até 
amanhã dia 16 de maio, às quinze horas. Então, para quem não fez a inscrição fica aqui esse recado, 
às mscnções serão encerradas amanhã, dia 16 de maio, às 15 horas no site 
wwwvestibulinhoetec.com.br, com taxa de inscrição de R$ 30,00. E uma coisa interessante, nós 
sabemos que se não atingir o número mínimo de alunos inscritos corre-se o risco de nem formar 
turma e nem do curso continuar no município. Mas eu tive a felicidade e compartilho com os 
senhores de que nós já temos até a data de hoje sessenta e quatro alunos pagantes, lembrando que 
são quarenta vagas para o referido curso em nosso município e nas estatísticas tem ainda trinta e 
três que fizeram a inscrição, mas ainda não pagaram a taxa de inscrição. Mas o que me deixa feliz é 
que nós já temos o número suficiente de ai unos para formar turma e esse curso de Administração 

: continuar no município de Piquete. Outro assunto é a homenagem que foi lida na pauta do 
Expediente, de minha autoria, outorgando o "Prêmio Placa de Prata" a AP AE - Associação de Pais 

, e Amigos dos Excepcionais de Lorena e a minha primeira preocupação quando escolhi a APAE é 
, porque eu acompanho o trabalho da referida Associação. Desde que assumi o cargo de Vereador 
nesta Câmara, quando a Diretora ainda era a Senhora Maria Olímpia eu acompanho o trabalho da 
APAE, fui até a APAE em Lorena, visitei e no primeiro convênio nosso que foi aprovado aqui de 

: repasse da Prefeitura para a AP AE de Lorena, para atender cerca de vinte e cinco crianças de 
Piquete, que precisam desse tratamento especial, eu acompanho através da funcionária a Educadora 

. Ana Claudia que mora em Piquete e trabalha na Instituição, aliás, a referida Instituição emprega 
• duas pessoas de nosso município, inclusive, uma das Fisioterapeutas é daqui também. Então, acho 
mais do que justo, devido há esse tempo todo atendendo as crianças especiais de nossa cidade, 
conferir essa homenagem, outorgar essa homenagem à referida Instituição que é séria, que é sem 
fins lucrativos e que faz sem dúvida um trabalho maravilhoso. Então, deixo aqui declarada a minha 

'homenageada que é a APAE de Lorena, já com as devidas razões e justificativas. Com relação ao 
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. meu projeto, que visa determinar que o município comprasse primeiro em Piquete, Projeto de 
Resolução que já foi aprovado pelo Plenário desta Casa de Leis e que foi votado pelo Executivo, 
mas que acatei as justificativas do Veto e pedi aos Senhores Vereadores que acatassem ao Veto 
porque a minha intenção é reapresentar o projeto em Plenário e o nosso Regimento diz que precisa 
de maioria absoluta, portanto, eu conto com o apoio dos nobres companheiros de Plenário para que 
se tenha a maioria absoluta para que o referido projeto de resolução volte a Plenário. Estou 
refazendo a redação da lei e hoje estou dando simplesmente uma satisfação de como anda o projeto 
e pretendo reapresentar na próxima sessão. Eu apresentei também uma Moção de Pesar que será 
colocada em votação na pauta da Ordem do Dia, que é pelo falecimento da Sra. Maria Magdalena 

' de Jesus, ocorrido recentemente, mãe da Diretora Eliana Ramos, esposa do Sr. Marcos Ramos , da 
Escola Evangélica, esta Senhora com mais de 90 anos, acredito eu que seja 98 anos, ela é a 
fundadora da referida Escola. Uma Escola que desde 2001 vem prestando um trabalho 

. importantíssimo no nosso município na área da Educação, é uma escola particular e conto com o 
apoio do Plenário para a aprovação da minha Moção de Pesar e levada ao conhecimento dos 
familiares nesse momento dificil que a família vive de luto. Parabenizo também as Paróquias de 
Piquete nas pessoas dos Padres Anderson e Fernando, e aos fiéis porque os Padres não 
conseguiriam sem as pastorais e os seus fiéis seguidores de Nossa Senhora Aparecida que tão bem 
acolheram Nossa Senhora, a Nossa Mãe no nosso município. Realmente foi muito comovente a 
acolhida que a nossa cidade fez a imagem peregrina de Nossa Senhora em comemoração aos 

· trezentos anos da aparição de nossa Senhora Aparecida. Quero também antecipar os meus 
, argumentos com relação ao projeto de lei que foi retirado pelo Ver. Claudinei. Eu sou o autor do 
projeto que acaba com o recesso nesta Casa no mês de julho e no mês de janeiro da nova 

• Legislatura, deve começar com os trabalhos a partir da posse. Eu até sou favorável porque este ano 
nós vivemos uma experiência um dia após a nossa posse, no dia dois já tivemos que aprovar 
proposituras, então, eu sou favorável que se reveja a questão da primeira sessão no primeiro ano da 
nova Legislatura, agora, eu não sou favorável que se mude a redação da referida Resolução para que 
se tenha o recesso no mês de julho. O nosso país passa por um momento histórico político 
importante, acredito na competência do Ver. Claudinei e do Jurídico da Càmara e espero que o 
projeto seja retirado e não apresentado ou que seja reapresentado dentro da legislação, porque a meu 

. ver, o projeto fere a Constituição Federal que tem uma Emenda na CF, no seu artigo 57 que diz que 
, o recesso não pode ultrapassar o número de 55 dias. Até 2006 esse número de recesso era de 90 
· dias, o Senado fazia recesso de 90 dias e as Assembleias e Municípios podiam atingir até 90 dias de 
recesso, sendo que nesse ano foi feito uma Emenda na Constituição mudando para 55 dias e o 
projeto de autoria do Ver. Claudinei estava totalizando sessenta e nove dias e no meu entendimento 

. feria a CF. O Ver. Rodrigo teceu outros comentários sobre o assunto e encerrou o seu discurso. 
Inscrito para falar, o Ver. Santana passou a Presidência ao Vice-Presidente e iniciou a sua fala 
cumprimentando os companheiros de Plenário, o público presente, os internautas e os ouvintes da 
Rádio Natureza FM. A seguir, fez o seguinte pronunciamento: "Quero hoje aqui tratar de vários 

: assuntos e, já de início, faço as palavras do Ver. Rodrigo com relação à carreata da Imagem 
· Peregrina de Nossa Senhora Aparecida as minhas palavras. Quero também acrescentar que graças a 
' Deus o nosso povo é um povo de fé e receberam com muito carinho a nossa mãe e Padroeira do 
, Brasil. Foi sem dúvida um evento muito bem organizado que contou com a presença maciça da 
: nossa comunidade e parabenizo também os Padres Fernando e Anderson, todas Pastorais e a 
: comunidade em geral, e de modo especial, o Sr. Luiz Augusto esposo da Dadinha e o Sr. Tarcisio 
esposo da Sra. Marli, que não mediram esforços para que esse momento tão especial na história da 
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nossa cidade fosse coroado de êxito e de muitas graças derramadas por Nossa Senhora em Piquete. 
Aproveitando a presença do ex-Ver. João Inácio, mais conhecido como Moita, quero deixar 
registrado aqui, que participei de uma reunião com o Coronel Eleazar e na ocasião foi tratado sobre 
a limpeza do campo de futebol do Industrial, sendo que em 2016, o ex-Ver. João Inácio apresentou 

· um Requerimento nesta Casa pedindo informações sobre a coleta do lixo domiciliar bem como 
corte das gramas nas proximidades do antigo Colégio Industrial, tendo sido muito feliz com a 

. apresentação de tal propositura. Foi enviado um ofício a esta Casa de Leis, de autoria da nossa 

. Prefeita, datado de 31/05/2016, respondendo que a limpeza que envolve a Avenida 15 de março é 
da responsabilidade da Prefeitura, sendo o restante área particular da Fábrica Presidente Vargas. 

'Então, existe aqui uma contradição, ou seja, a coleta de lixo, a limpeza na Avenida 15 de Março e a 
cobrança de impostos é responsabilidade da Prefeitura, as demais limpezas não porque é área 
particular. Agora, para ir lá e querer que seja respeitada uma lei, na qual ela acha que impera, que é 

. reatirar o som por vontade dela, aí ela pode, não se trata mais de área particular como ela 
mencionou anteriormente. Em aparte, o Ver. Rodrigo disse que teve conhecimento de que o próprio 

. Coronel Eleazar ele disse que o que era de competência da área fabril ele iria cuidar, o que não era 
· competência da área fabril não era competência dele. O Ver. Santana agradeceu o aparte do Ver. 
· Rodrigo e continuou o seu discurso dizendo: "Isso mesmo Vereador, o Coronel na reunião foi bem 
claro que só iria cuidar da área fabril e a resposta do Executivo com relação ao Requerimento nº 

. 91/16, do Ver. João Inácio, deixava claro também que a Prefeitura assumiu a responsabilidade de 
: fazer limpeza da Avenida 15 de Março apenas porque o restante era área particular da FPV. Então, 
porque agora ela quer jogar essa responsabilidade para nós Vereadores e para a população? Ela tem 
que cumprir o que assinou, ela deve cumprir o que assinou. Quero comentar agora sobre um assunto 
muito sério, ou seja, apresentei um Requerimento nesta Casa com relação ao contrato de Gestão 
firmado entre a Prefeitura e a Organização Social Pró-Vida que administra a nossa Unidade Básica 
de Saúde e o valor do contrato anual é de R$ 4.628.884,68, dando mensalmente um valor de R$ 

. 385. 740,39. Eu recebi do Coordenador Operacional Sr. Mário César Boró uma resposta, a Prefeita 
também respondeu mandando um calhamaço de documentos numa caixa de papelão e se ela achou 
que eu não iria ler está muita enganada, eu leio tudo. Eu estou aposentado da Polícia, geralmente 
venho para a Câmara às 9 horas e não tenho horário para sair e tenho tempo suficiente para ler e 
analisar todos os documentos que chegam a esta Casa de Leis. Com relação a referida 
documentação, estou estudando, estou analisando com muito carinho e muito cuidado, estou 
consultando o Jurídico da Casa, já detectamos algumas irregularidades e assim que concluirmos o 
nosso estudo encaminharei toda documentação ao Ministério Público para as devidas providências. 
É inadmissível achar que aqui nesta Casa só tem bobo, pelo contrário, aqui ninguém é bobo, somos 
muito espertos. Na resposta do Coordenador Operacional Mário César Boró no Item I diz que o 
município não possui Pronto Socorro, apenas um Pronto Atendimento de Urgência e Emergência e 
no Item H diz que o contrato de Gestão 08/2015 não inclui a gestão do SAMU, sendo que eu já 
estive naquela Unidade de Saúde e fui atendido por pessoas que prestam serviços no SAMU. Agora 
se essas pessoas são do SAMU o que elas estão fazendo ali na recepção, atendendo as pessoas 
porque na resposta do Coordenador o município não tem gestão com o SAMU, então, como pode 

· isso9 Como já disse estou analisando detalhadamente cada documento e assim que o trabalho for 
. concluído toda documentação será encaminhada ao MP. Uma coisa vocês podem acreditar, quando 
eu entro numa briga eu não entro para perder, agora se eu não ganho, com certeza, adquiro muita 
experiência, foi assim os meus vinte e oito anos na Polícia. Com relação aos valores pagos a ! 
referida ONG, tanto o Sr. Boró como a atual Prefeita, deveriam ter vergonha na cara porque no dia i 
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, 17 de abril deste ano, o garoto João batista Procópio Neto Gregório, de quatro anos, foi picado por ' 
' uma aranha na Escola Municipal Prof' Ricarda Godoy, levaram o garoto até o hospital e por pouco 
, esse garoto não morreu. Isso por causa da imundice que está a nossa cidade, sendo que eu já pedi a 
• mãe do garoto que me procurasse para que juntos fossemos até o Ministério Público para as devidas 
. providências. Eu tenho guardado um recorte de Jornal, da Legislatura passada, no tocante a Súmula 
Vinculante 13 ··-Nepotismo, sendo os autores os ex-Vereadores Carlos Ávila, Fernando Mota e 
Rodrigo Nunes, no qual foi bem claro e segundo o Ver. Rodrigo se fosse aprovado emenda 
estabeleceria proibição total da prática. A Lei Orgânica Municipal proibiria tanto no Executivo 

· como no Legislativo a nomeação de qualquer parente seja ele competente para o cargo ou não. 
· Resaltou ainda que existia uma cobrança da população no que se referia a ética e a moral. Eu 
• também pedi essas informações ao Executivo e estou aguardando resposta e quero ver o que ela vai 
me responder. Eu espero que a Prefeita me mande uma resposta à altura, uma resposta coerente e, 
diante daquele documento, eu acredito que temos que nos posicionar a favor dos interesses do nosso 
povo, pois somos os seus legítimos representantes aqui nesta Casa de Leis. Agora, se tem algum 

'Vereador aqui pensando de forma diferente, eu respeito à opinião de cada um, mas podem ter 
• certeza, nós vamos ser cobrados pela população. Eu já cobrei, vou continuar cobrando e quero uma 
resposta coerente, nada de enrolar e qualquer dúvida solicitarei providências ao Ministério Público. 
Agora, um aviso para a nossa Prefeita, olhe com carinho a situação do funcionalismo municipal, 
tem funcionário municipal ganhando uma miséria, é lamentável, vergonhoso, não custa a Prefeita 

! pagar como vencimento dos funcionários o valor do salário mínimo. O Ver. Santana teceu outros 
· comentários sobre o assunto e deixou patente que deveriam formar uma Comissão de Vereadores 
'juntamente com a população e de mãos unidas deveriam procurar o Ministério Público e pedir 
providências. A seguir, o Ver. Santana pediu ao funcionário da Casa que passasse no telão, através 
do aparelho Datashow algumas imagens, de colchões e cobertores novos e embalados jogados de 
qualquer jeito, cestas básicas, roupas e caixas e caixas de sapatos empilhadas mofando, um veículo 

. que era da Secretaria de Turismo na Administração passada, agora estava abandonado, apodrecendo 
por falta de bateria, realmente um descaso com o bem público, tudo por birra, por maldade. Nas 

. imagens tinham fotos de prédios públicos em total descaso, salas com infiltrações, telhados 
· escorados, computadores jogados. Chegou ao meu conhecimento que a irmã da Prefeita queria 
colocar fogo em tudo porque ela não aguentava mais cheiro de pobre. Quero deixar bem claro que 
não sei se é verdade, apenas estou falando o que me passaram, sendo lamentável a atitude da irmã 
da nossa Prefeita. É lamentável tudo isso, o Galpão que existe no prédio do Fundo Social, aquele 
que foi o pivô da cassação do ex-Prefeito Otacílio, está lá abandonado, sendo que poderia servir de 
abrigo para aquelas pessoas que ficam ali na Praça do Jambeiro que, infelizmente, não tem para 
onde irem. Lá pelo menos eles vão estar bem abrigados, não vão passar frio porque tem bastante 
cobertores, roupas, calçados, lá tem banheiro , cozinha. Em aparte, a Ver" Malu disse que eles 
alegavam que não tinham funcionários suficientes para realizar o referido trabalho. Diante de tudo 
isso dá a entender que a Prefeita não gosta de pobre, não está nem aí para a classe do funcionalismo 
municipal, pois a maioria também é pobre, parece que o objetivo dela é afundar a nossa cidade e se 
vingar dos munícipes. Ressaltou que dentro do Galpão tinha diversos instrumentos musicais 
abandonados, sendo que poderiam ser usados nas escolas como incentivo a música, a cultura. O 
Ver. Santana disse esperar que a população entendesse que aquela Casa de Leis estava cumprindo 
com o seu papel, os Vereadores estavam trabalhando sem medir esforços em prol do município 
visando principalmente os interesses da população. O Ver Santana agradeceu a compreensão e a 
atenção de todos e encerrou o seu discurso. Inscrito para falar, a Ver" Malu passou a lª Secretaria ao 

6 



CÂMARA MUNICIPAL DE PIQUETE 
Preside te 

Ata da 1 Oª Sessão ORDINÁRIA Realizada em 15/05/2017 Fln.º J/0 

. 2º Secretário e iniciou a sua fala cumprimentando os companheiros de Plenário, o público presente, 
· em especial, os ex-Vereadores Moita e Gato e os internautas e os ouvintes da Rádio Natureza FM . 
. A seguir, fez o seguinte pronunciamento: "Quero pegar o gancho da fala do Ver. Santana e deixar 
claro que foi uma denúncia que chegou até nós e dentro daquele galpão tem cadeiras e carteiras 
escolares em bom estado de conservação, cadeiras de escritório novas, máquinas de tear, muitos 
materiais jogados, além de cobertores e colchões novos jogados de qualquer jeito, estragando, um 

· total descaso da Administração pública. Semanas atrás, eu fiz uma campanha para arrecadar 
cobertores e agasalhos para as pessoas que dormem na rua de nossa cidade e quando perguntei no 

· Fundo Social a respeito a funcionária me alegou que estavam esperando o frio chegar para eles 
fazerem a doação, sendo que no dia em que fizemos a vista no prédio do Fundo Social estava frio e 
eu falei para a funcionário que o frio já tinha chegado. Em aparte, o Ver. Santana disse achar que 
eles estavam esperando os moradores de rua morrerem e aí a população iria cobrar da Câmara, 
sendo que o problema era daquela Secretaria e não do Legislativo. Continuando as suas palavras, a 
Ver" Malu disse: "Sem contar que é muita infiltração naquela sala, ali tem muitas máquinas e 

. computadores, sendo que nos foi passado que ali naquela sala não tinha nada e depois de muita 
· insistência nossa a funcionária abriu e pudemos ver tudo aquilo. Em aparte, o Ver. Santana pediu a 
: Ver" Maluque deixasse bem claro em suas palavras que não eram todas as salas que estavam com 

infiltrações, sendo que ali naquele prédio tinha várias outras salas que poderiam ser usadas para 
abrigar aquelas pessoas que dormiam nas ruas, fazendo assim um Albergue adequado. Isso mesmo 
Vereador, quero frisar bem que se tivessem um pouco de boa vontade tal assunto já tinha sido 
resolvido. Infelizmente, a maioria da nossa população é carente, não temos classe rica, a não ser a 
Prefeita que está nadando no dinheiro, mas não posso deixar de dizer que é mérito dela sim e por 
esta razão ele deveria olhar com mais humildade para a classe pobre de nosso município. Com 
relação ao fato ocorrido no PA da nossa Unidade Básica de Saúde, quero aqui esclarecer que estive 
no P A cerca de quinze dias atrás para atendimento do meu esposo que não estava passando bem e 
chegando lá fizemos a ficha na recepção e ficamos aguardando para ser atendido. Conversando com 
algumas pessoas que já estavam lá antes da gente chegar, essas pessoas me disseram que estavam 
há mais de trinta minutos aguardando atendimento. Então, perguntei ao funcionário Controlador de 
Fluxo se estavam fazendo a triagem e se o médico estava atendendo e ele me respondeu que sim. 
Aguardei por mais alguns minutos e nada, ninguém aparecia na recepção e nem chamava para a 
triagem ou atendimento. Naquele local além das pessoas que estavam aguardando para serem 
atendidas só tinha o Controlador de Fluxo e a Recepcionista. Então, achei melhor entrar e ver o que 
estava acontecendo já que fazia bastante tempo que estávamos á espera e nada acontecia. Entrei e 
para a minha surpresa na sala da triagem não tinha ninguém e andando pelo corredor não encontro 
absolutamente ninguém, entrei em todas as salas existente naquele corredor e ninguém, nem 
ti.tncionário, nem enfermeira e nem médico. Fui até a área onde fica o Raio X e ali encontrei um 
funcionário, voltei para o corredor onde fica a sala de enfermagem e as salas de consultas e 
encontro uma funcionária falando ao telefone. Fiquei ali na porta aguardando a funcionária terminar 
de falar ao telefone e quando ela desligou, ela veio até a porta e lhe perguntei quem era a enfermeira 
responsável pela triagem e ela me respondeu da seguinte forma: "Sou eu por quê?" Eu lhe perguntei 
também porque ela não estava fazendo a triagem e ela me respondeu que estava ocupada, pois 
estava fazendo a internação de um paciente, que ela estava fazendo tudo sozinha. Eu respondi então 
a referida funcionária que ela não deveria fazer nada sozinha, sendo que as funções eram delegadas 

. e cada um tinha que fazer a sua. Então, questionei ainda sobre as demais enfermeiras e da médica 
que não estava no local, assim que acabei de perguntar a médica chegou e falou assim: "Porque 
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, você está aí reclamando? Eu estava em horário de almoço, tenho uma hora de almoço." Então, ' 
quero deixar registrado aqui que conversei com o Secretário Municipal de Saúde de nossa cidade e 
ele me informou que o médico de plantão não tem hora de almoço, o plantão dele é de doze horas, 

· ele vai comer sim no intervalo ou quando não tiver paciente para atender, mas hora de almoço 
determinada ele não tem. Na ocasião ela me falou dessa forma e mais uma vez eu questionei porque 
ela não estava atendendo. A médica disse que só iria atender se tivesse urgência e aí eu respondi 
que todos que estavam na recepção á espera tinham urgência, caso contrário, estariam nas suas ! 
casas e não naquele hospital. Inclusive, falei para a médica que tinha uma criança de no máximo i 
três anos que estava a cada cinco minutos indo no banheiro com dor na barriga, a enfermeira disse 
que já havia feito a triagem da criança, porém, não foi atendida, era uma urgência. Diante daquela 

· situação, a enfermeira virou para mim e disse que não iria responder mais nada porque não me 
devia satisfação, com teor irónico. Aí, eu falei que ela devia satisfação não só a mim porque eu era 
uma representante do povo, mas também a qualquer munícipe, pois ninguém vai ao hospital para 
passear. Resumindo a situação, ânimos se exaltaram e, infelizmente, quando você está num , 
ambiente daquele, doente, as pessoas ao seu lado também, criança com dor, você preocupado, ' 
cansado e ainda por cima maltratado por um funcionário que é pago para te atender bem, que está 
cuidando de vida, é muito complicado. Na ocasião, propus que fossemos as três, eu, a funcionária e 
a médica conversar com o Secretário Municipal de Saúde, só que as duas não concordaram. Então, 
eu subi e não encontrei ninguém, nem o Secretário Municipal de Saúde e nem o Coordenador da 

· ONG. Ao descer comuniquei a referida enfermeira que não encontrei ninguém, mas que voltaria 
para conversar com o Secretário Municipal de Saúde porque aquela situação não poderia ficar do 
jeito que estava. Depois vim até a Câmara, marquei para conversar com o Secretário de Saúde, ele 
veio a esta Casa de Leis e nós tivemos uma conversa bastante produtiva, inclusive, ele me deu razão 
no fato ocorrido porque ele sabe como dever ser feito o atendimento. Então, o fato ocorreu na 
quarta-feira e quando chega á sexta-feira, fiquei sabendo que foi registrado um Boletim de 
Ocorrência-80 contra a minha pessoa, Ver" Malu. Quero deixar claro que não tenho conhecimento 
do teor do 80, mas segundo o Secretário Municipal de Saúde a enfermeira se sentiu ameaçada por 

. mim, eu invadi o hospital e cheguei gritando com ela. Então, vou aproveitar a oportunidade para 
deixar bem claro a essa Senhora que nenhum Agente Político, nenhum Vereador, invade qualquer 

• que seja a repartição pública no município, isso não existe. O Vereador tem a liberdade para entrar 
em qualquer repartição pública que ele quiser, ele tem a liberdade para verificar qualquer 

· documento que ele quiser e deixar bem claro também que falsa comunicação é crime e que agora 
iria até o fim daquela situação. Quero deixar patente ainda se esse é o preço que eu tenho que pagar 
por fiscalizar e por tomar as dores da população eu pagarei até o fim do meu mandato e posterior 

, também. Em aparte, o Ver. Santana esclareceu melhor aquela situação dizendo que chamou até 
aquela Casa de Leis o Sr. Mário César 8oró-Coordenador da ONG, o qual veio acompanhado com 
o Enfermeiro Chefe e na oportunidade conversaram sobre o ocorrido e lhe passaram também que o 
atendimento era por grau da gravidade da doença, davam uma senha por cor, sendo que os demais 
tinham que esperar sentados, tomar chá de banco, até chegar a sua vez. O Ver. Santana disse que na 

, ocasião deixou claro que era vergonhoso a ONG receber R$ 385 mil reais mensais para deixar a 
· população esperando mais de quarenta cinquenta minutos na recepção para ser atendida, realmente 
· lamentável. O Ver. Santana teceu outros comentários sobre o assunto e agradeceu o aparte. Em 
' aparte, o Ver. Rodrigo disse que para título de conhecimento o critério usado por cores era uma 
orientação da Organização Mundial da Saúde, então, tal fato não era só em Piquete, era em todas as 
cidades, a nível mundial. O Ver. Rodrigo disse ainda que não estava discutindo o mérito da questão 
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administrativa, concordava com as palavras tanto da Ver" Malu como do Ver. Santana, ressaltando 
que realmente ninguém merecia tomar de chá de cadeira para ser atendido, apenas para título de 
conhecimento que aquele sistema era usado mundialmente e não somente em nossa cidade. O Ver. 
Santana disse que o mais ridículo que aquele Edil juntamente com a Ver" Malu ouviu foi que não 
era a primeira vez que tal fato aconteceu, sendo que estavam exigindo que a Ver" Malu 
documentasse o fato ocorrido, acrescentando que tanto o Sr. Mário César Boró como a Senhora 
Prefeita estavam a par do ocorrido. Continuando, o Ver. Santana disse que se a Ver" Malu não 
tivesse ido com o seu esposo até o hospital necessitando do serviço daquela Unidade Básica, o povo 

. iria continuar sendo tratado com descaso total, pois não segundo informações a população foi 
· desprezada muitas vezes, foi tratada com descaso no nosso hospital muitas vezes, sendo que o fato 
ocorrido com a Ver" Malu não foi a primeira vez. O Ver. Santana disse que iriam apurar caso a 
caso, iriam fazer os apontamentos de tudo e com certeza as providências necessárias seriam 

· tomadas, acrescentando que sempre gostou de desafios dentro da Polícia e não seria diferente dentro 
daquela Casa Legislativa. O Ver. Santana deixou claro que estava naquela Casa de Leis para , 
representar o povo e não seria a Prefeita, a OS, ou quem quer que fosse que iria lhe impedir de ! 

· trabalhar, tecendo outros comentários sobre o assunto. Para finalizar, a Ver" Malu disse que entrou 
para verificar se tinha alguém dentro do hospital, pois o seu objetivo era agilizar o atendimento para 
as pessoas que estavam aguardando há tempos na recepção e jamais fui exigir um atendimento 
rápido ou diferenciado para o meu esposo, pois já fui outras vezes no hospital, aguardei para ser 
atendida, fui atendida, porque na ocasião tinha enfermeira fazendo triagem e médico atendendo os 
pacientes, bem diferente da situação vivenciada por aquela Vereadora cerca de quinze dias atrás. A 
Ver" Malu deixou bem claro aos profissionais da Saúde que trabalhavam daquela forma que a partir 
daquela data a sua visita ao nosso hospital seria mais frequente, para que realmente cumprisse com 

• o seu papel de Vereadora, que era fiscalizar os órgãos públicos, principalmente, áqueles que 
·tratavam diretamente com a população. A Ver" Malu teceu outros comentários sobre o assunto e 
, encerrou o seu discurso. Inscrito para falar, o Ver. Claudinei iniciou a sua fala cumprimentando os 
companheiros de Plenário, o público presente, em especial, os ex-Vereadores Moita e Gato e os 
intemautas e os ouvintes da Rádio Natureza FM. A seguir, fez o seguinte pronunciamento: "Quero 
parabenizar o Sr. Presidente, Ver. Santana pela homenagem feita as funcionárias mães desta Casa 
de Leis em razão da passagem do Dias das Mães, homenagem que foi estendida a Ver" Malu, a 

· Diretora Administrativa da Câmara e na pessoa da Sra. Lúcia, amiga e munícipe assídua das sessões 
legislativas deste Legislativo, homenageou todas as mães de nossa cidade. A seguir, o Ver. 
Claudinei fez a leitura de um artigo em homenagem a todas as mães de Piquete, em especial, a sua 
esposa Silvana e a sua mãe Dona Zélia. Na última sessão eu não usei da palavra nesta tribuna, sendo 
que foi endereçado a mim e ao Ver. Rodrigo, através do Sr. Manoel Uchoas de Oliveira, Presidente 
do PRTB, uma proposição que, infelizmente, não é da nossa competência. Ele encaminhou uma 
PEC-Projeto de Emenda Complementar Municipal para adequação de ruas e loteamentos 
clandestinos e ele escreveu dessa maneira, a saber: "!-No fim da gestão do ex-Prefeito Mário os 
interesses eram tratados e resolvidos verbalmente. 1.2-É fato que poucas pessoas conheciam e 
conhecem a lei ambiental que existe desde o ano de 1966, como também as leis de ruas e vilas e 
suas medidas. 1.3-No passado foi dito que abrisse uma servidão e não construíssemos mais de que 
cinco casas, quando não apresentava característica de loteamento pela lei. 1.4-Quando as referidas 
casas tivessem habitadas com água, luz calçamento e esgoto, poderiam ser construídas mais cinco . 
casas, com isso acabava de nascer um loteamento de casas não regularizadas que aguardariam apoio ! 
de bons políticos com a intenção de regularizá-las. 1.5-Após o início da gestão da Prefeita Teca · 
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: Gouvêa em 2013 alguns loteamentos permaneceram sem regularização e infelizmente ainda não 
. geram receita ao município como pagamento de IPTU. 1.6-É importante salientar para que os 
• loteamentos sejam regularizados sejam feitas exigências como: as construções não estejam em área 
de risco, as obras sejam vistoriadas pelo setor de obras para obtenção de aprovo com três anos de 
carência no máximo para o registro do imóvel e as construções existentes embora fora das medidas 
legais sejam regularizadas. Piquete, 20 de abril de 2017. Manoel Uchoas de Oliveira-Presidente do 
PRTB de Piquete. E, hoje, nós recebemos uma resposta do Sr. João Bosco Ramos, Secretário 
Municipal de Meio Ambiente, que o município já se encontra inscrito no Programa de 
Regularização Fundiária Urbana Cidade Legal, beneficiado com a regularização em andamento as 
seguintes áreas: Vila Cristiana 2-cento e quatro lotes e Alto da Bela Vista-duzentos e seis lotes. 

· Regularização solicitada ainda não atendida bairro do Benfica e Tabuleta- cinquenta lotes e Jardim 
· Santa Isabel-cento e noventa lotes, Conjunto Habitacional Piquete A/CDHU-setenta e oito lotes, 
• setenta e sete unidades habitacionais, Conjunto Habitacional Governador Mário Covas Piquete 
B/CDHU- um lote, sessenta e quatro unidades residenciais, Conjunto Habitacional Governador 

. Mário Covas Piquete C/CDHU-um lote, quarenta unidades residenciais. Eu falei com o Ver. 
: Rodrigo para fazer um Requerimento ao referido Secretário para saber se o local que o cidadão nos 
cobrava a respeito estava incluído os bairros do Benfica e da Tabuleta, que estava sendo requerido. 

' Veja bem, é uma situação bastante complicada, se a pessoa que foi Secretário na Administração 
· Municipal durante quatro anos, Comissionado, ou seja, Cargo de Confiança da Prefeita, Presidente 
, de um Partido que apoiou a reeleição da nossa Prefeita, que participou ativamente da campanha 
política para a eleição e reeleição da atual Prefeita, depois de ter sido demitido, ter que apresentar 

· um documento dessa natureza solicitando desta Casa de Leis que cobre do atual Chefe do Executivo 
: tal providência. É brincadeira uma coisa dessa, pois se tal cidadão que foi bem "chegado" da 
: Prefeita não conseguiu, agora vocês acham que a Prefeita vai acatar o nosso pedido? A seguir, o 
Ver. Claudinei comentou sobre o projeto da mobilidade urbana que estava sendo implementado em 

. nosso município, acrescentando que solicitou informações na Prefeitura porque tinha conhecimento 
, do mesmo, que por sinal era o único projeto de verba Federal que a Prefeita conseguiu nos últimos 
· quatro anos, aquele era o único, não tinha outro. É realmente uma brincadeira de muito mau gosto. 
• Em aparte, o Ver. Santana disse que a Sra. Monica estava nas redes sociais e postou um abaixo 
assinado com relação á CAB e acrescentou que a rua onde morava o Sr. Manoel Uchoas era a Rua 
Legal, não tinha buraco, tudo certinho, sendo que as ruas ao redor estavam lastimáveis, o que 

. provava que aquele cidadão foi muito bem atendido enquanto era Cargo em Comissão da Prefeita. 
O que me deixa aborrecido é que aqui nenhum Vereador apoiou a Prefeita e será que é por isso que 
a Prefeita tem mágoa? Como é o nosso papel aqui atender todo mundo, com certeza irei encaminhar 

, um documento a Prefeitura questionando a respeito do assunto. Eu fiz questão de tratar sobre o 
assunto aqui nesta Tribuna para mostrar a população como age a atual Administração, total descaso 
com o Legislativo e com a população em geral. A seguir, deixou um recadinho para à Chefe do 

· Poder Executivo dizendo que de acordo com as normas legais ela não precisava responder as 
'Indicações dos Vereadores, porém, se realmente desejava responder, que não enrolasse, falasse a 
, verdade porque aquele era um documento que seria apresentado à população que reivindicou o 
: serviço. Comentou sobre a Indicação nº 01/2017 de sua autoria pedindo a limpeza e pintura do 
' bairro Araçá e a resposta da Prefeita foi que estavam replanejando os serviços de limpeza urbana e 
'. tão logo fosse possível aquele bairro seria atendido. Realmente um absurdo, replanejar agora, 
: depois de cinco meses, o que demonstra é falta de planejamento, isso sim. Em aparte, o Ver. 
• Santana disse que tal resposta demonstrava a total incompetência do funcionário de confiança da : 
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, Prefeita conhecido popularmente como "Zé Bundinha", que estava na Prefeitura de capacho da· 
· Prefeita, com as rédeas na mão da Prefeita, para fazer o que a Prefeita mandasse, que era não 
atender os Vereadores. O Ver. Claudinei com relação ao nepotismo deixou claro que não iria tratar 
mais sobre o referido assunto naquela Casa porque poderia ser ilegal, mas partindo da Prefeita era 
mais que imoral porque ela antes de ser Prefeita cobrava sobre o assunto e atualmente fazia o 
mesmo, ou até pior. O Ver. Claudinei teceu outros comentários sobre o assunto e encerrou as suas 

: palavras. Inscrito para falar, o Ver. Prof Doni iniciou a sua fala cumprimentando os companheiros 
. de Plenário, o público presente, em especial, a Senhora Lúcia e os internautas e os ouvintes da : 
. Rádio Natureza FM. A seguir, fez o seguinte pronunciamento: "Quero de início cumprimentar a 
Senhora Lúcia, a Ver" Malu, as funcionárias mães do Legislativo e todas as mães de nossa cidade 

· pela passagem do Dia das Mães ocorrido ontem. As minhas filhas sempre falam que os pais são 
eternas mães, então quero também cumprimentar os pais que exercem também o papel de mãe, que 
Deus abençoe a todos. Como eu falei na última sessão, quero agradecer o nosso amigo "Juruna" 
pelo excelente trabalho que ele novamente está fazendo lá no bairro Jardim Josephina, o referido 
bairro está sendo agraciado pelo trabalho desse munícipe que não mede esforços para deixar o 
bairro cada dia melhor, fazendo a limpeza das ruas e tirando os matos. Quero salientar que o lixo 
que ficou para a Prefeitura retirar está lá até hoje, o "Juruna" fez a parte dele e a Prefeitura nada . 

. Quero agradecer também a colocação de uma lâmpada na Escadaria do Jardim Josephina e 
aproveitar a oportunidade para dizer que a referida lâmpada já queimou novamente. E, aproveitando 
o assunto, quero questionar se nenhum funcionário da Prefeitura ou até mesmo os funcionários da 
empresa contratada para fazer o referido serviço não viu a referida lâmpada queimada, já que os 

· munícipes viram e inclusive reclamaram na Prefeitura que a mesma estava queimada. Quando foi 
sábado passado, até fiquei feliz porque o caminhão da Empresa responsável pela troca das lâmpadas 

. passou na rua, porém, não fez a troca da lâmpada queimada na Escadaria do Jardim Josephina. 
Acho que não precisava o Vereador falar sobre o assunto nesta Tribuna, era só passar pelas ruas, 

· anotar as lâmpadas queimadas e fazer a troca das mesmas. Quero agradecer o serviço de pintura do 
, meio-fio e limpeza das ruas por ocasião da festa de Nossa Senhora e faço das palavras dos meus 
· companheiros que me antecederam referente a carreata de Nossa Senhora as minhas palavras 
· porque foi realmente maravilhosa a homenagem que fizeram a Nossa Senhora. Quero agradecer 
'também o Sr. Ulisses Fernando, Diretor do SAAEP e deixar um recado aqui que amanhã vou 
procurá-lo para reforçar o meu pedido de limpeza dos bueiros da Rua Alcides Villar, porque estive 

·, lá no sábado e os bueiros estão imundos e o mau cheiro de esgoto é insuportável. Eu comentei com 
algumas pessoas sobre as calçadas de acessibilidade que estão sendo construídas ao redor da Praça 

· Duque de Caxias, está sendo feito um serviço de qualidade, as pedras colocadas no nível certinho, 
. porém, espero que haja conservação, assim como a Estrada do Pompilho que consertaram as 
beiradas até um determinado trecho, mas não viram o restante, aquela estrada está intransitável, 
acabada, cheia de buracos, não tem jeito de descer nem a pé, o acesso está horrível. Um amigo meu 
que é do Exército disse que tempos atrás eles estiveram lá e arrumaram aquela estrada, porém, 

. atualmente estava impossível de arrumar a Estrada do Pompilho devido ao péssimo estado em que a 

. mesma se encontra, porque não houve conservação alguma. A situação da Estrada do Pompilho é 
· muito complicada e dificilmente será recuperada novamente. Quero dizer também que a cobrança 
com relação à retirada de entulhos està muito grande, sou cobrado quase que diariamente, com 

·certeza os demais Vereadores também, eu estou com vergonha de justificar que já reivindiquei o 
' serviço para a Prefeitura. A Prefeita na primeira gestão dela distribuiu panfletos pela cidade 
comunicando os dias das retiradas de entulhos nos bairros e desde o início do ano os entulhos estão 
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. acumulando nas ruas, não estou vendo a Prefeitura realizar o referido serviço. Mas, já foi 
comentado aqui nesta Tribuna, alguns munícipes não colaboravam, pois a Prefeitura tirava o 
entulho, limpava a rua, sendo que era só o caminhão sair, que colocavam o lixo novamente, 
acrescentando que precisavam respeitar os dias determinados pela Prefeitura. Acho que precisava 
ter um telefone para que a população pudesse entrar em contato com a Prefeitura e agendar a 
retirada de entulho, pois às vezes o munícipe está fazendo uma reforma na sua residência e não 
pode esperar o dia determinado pela Prefeitura para colocar o entulho na rua, com certeza nessa 
situação o telefone para contato iria ajudar bastante. Então, a meu ver, falta planejamento, minha 
nota para a Prefeitura é zero porque tudo que precisava ser feito não está sendo feito e as desculpas 
dadas são esfarrapadas, sem lógica. Com relação ao lixo que estava na entrada do bairro do Benfica, 
é um absurdo a burocracia para fazer a retirada, acho que se alguém viu o lixo deveria entrar em 
contato com o setor competente e o próprio setor já determinava a retirado do referido lixo ou no 
mesmo dia ou no dia seguinte, razão pela qual deveria ter um planejamento. Comentei na sessão 

. anterior sobre o campo de futebol da Vila Cristiana e eu também quero saber o porquê às obras que 
estavam sendo realizadas no referido campo estão paradas, então, durante esta semana vou buscar 

• informações a respeito do assunto e assim que tiver um posicionamento voltarei a comentou sobre o 
• assunto. Com relação ao acidente ocorrido no sábado passado, na Rua Dario Vieira, na Vila 
Cristiana, o carro bateu no "guard-rail", que não segurou o carro e o carro desceu aquela rua e 
entrou numa casa e a dona da casa só não morreu porque resolveu dormir no quarto do fundo. 

, Então, vou aguardar e ver até quando a Prefeitura vai levar para arrumar a referida proteção. Em 
aparte, a Ver" Malu teceu pequeno comentário sobre o assunto e disse que iria apresentar um 

. documento na próxima sessão cobrando sobre a colocação do "guard-rail" e da placa de contramão 
, na descida do morro, pois já presenciou várias vezes carros e motos descendo aquele morro em alta 
velocidade, colocando em risco a vida dos moradores daquela rua e região. Continuando a sua 
explanação, o Ver. Prof. Doni disse: "Quero agradecer ainda de modo especial e a pedido dos 

• moradores do bairro da Vila Esperança, o apoio dado pelo Vice-Prefeito juntamente com cerca de 
•trinta funcionários da Prefeitura na limpeza do campo do Vila Esperança. A seguir, o Ver. Prof. 
. Doni fez uma singela homenagem a sua esposa e a todas as mães de nossa cidade lendo um poema 
'de autoria de J. Bernardo a pedido de um aluno seu da Escola Prof. Darwim Félix, em homenagem 
. ao Dia das Mães, ocorrido no dia anterior e, agradecendo a atenção de todos, encerrou as suas 
palavras. A seguir, o Sr. Presidente agradeceu a homenagem feita pelo Ver. Prof. Doni e 

•, parabenizou também todas as mães de nossa cidade pela passagem do Dia das Mães ocorrido no 
. domingo, dia 14 de maio de 2017. O Sr. Presidente pediu que fosse registrado nos anais da Câmara 
, uma pequena mensagem ao nosso Poder Executivo, bem como a todos os Secretários Municipais, a 
saber: "Acreditar que a nossa vida não é melhor e nem pior de que ninguém. Nunca sentir-se maior 
ou menor e sim igual. Fazer o bem sem olhar a quem. Não esperar nada em troca. É uma maneira de 
encontrar a felicidade.", acrescentando esperar que a nossa Prefeita se reunisse com o seu 
Secretariado e refletissem sobre o posicionamento que estava sendo tomado e mudassem a maneira 

. de tratar o povo, principalmente, os de menor poder econõmico. Em seguida, o Sr. Presidente 
suspendeu a sessão por quinze minutos, findos os quais reabriu-a na pauta da Ordem do Dia. 
Decorrido o tempo regimental, o Sr. Presidente reabriu a sessão e pediu a Ver". Malu, 18 Secretária 

. que fizesse a leitura dos documentos constantes daquela pauta, a saber: 1) Parecer nº 13/1 7, datado 
de 15/05/17, da Comissão de Justiça e Redação, favorável pela aprovação do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 01/17, datado de 11/05/17, do Ver. Claudinei, dispondo sobre outorga do título de 
"Cidadão Honorário de Piquete" ao Sr. Carlos Manoel Ávila Santos. Como não houvesse quem 
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desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo : 
Plenário por unanimidade. 2) Parecer nº 14/17, datado de 15/05/17, da Comissão de Justiça e 
Redação, favorável pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº 02/17, datado de 11/05/17, 
do Ver. Christian, dispondo sobre outorga do "Prêmio Placa de Prata" ao Sr. Luiz Fernando Leal. 
Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em 
única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 3) Parecer nº 15/17, datado de 15/05/17, 
da Comissão de Justiça e Redação, favorável pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº 
03117, datado de 11/05/17, do Ver. Santana, dispondo sobre outorga do "Prêmio Placa de Prata" ao 
Sr. José Armando de Castro Ferreira. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida 
propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 4) 
Parecer nº 16/17, datado de 15/05/17, da Comissão de Justiça e Redação, favorável pela aprovação 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 04/17, datado de 12/05/17, do Ver. Rodrigo, dispondo sobre 
outorga do "Prêmio Placa de Prata" a APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Lorena. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi 
colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 5) Parecer nº 17/17, datado 
de 15/05/17, da Comissão de Justiça e Redação, favorável pela aprovação do Projeto de Decreto , 

, Legislativo nº 05/17, datado de 12/05/17, do Ver. Prof. Doni, dispondo sobre outorga do título de 
''Cidadão Honorário de Piquete" ao Sr. Carlos Alberto Vieira Coelho. Como não houvesse quem 
desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo 

: Plenário por unanimidade. 6) Parecer nº 18/17, datado de 15/05/17, da Comissão de Justiça e 
Redação, favorável pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº 06/17, datado de 12/05/17, 
da Ver. Malu, dispondo sobre outorga do "Prêmio Placa de Prata" ao Sr. Sandro Luiz Alves. 
Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em 

. única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 7) Parecer nº 19/17, datado de 15/05/17, 
da Comissão de Justiça e Redação, favorável pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº 

, 07/17, datado de 12/05/17, do Ver. Heloizio, dispondo sobre outorga do "Prêmio Placa de Prata" a 
· Casa de Retiro Espiritual "Olaria de Deus". Como não houvesse quem desejasse falar sobre a 
referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por 
unanimidade. 8) Parecer nº 20íl 7, datado de 15/05/17, da Comissão de Justiça e Redação, favorável 
pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº 08/17, datado de 12/05/17, do Ver. Junhô, 
dispondo sobre outorga do ''Prêmio Placa de Prata" ao Rotary Club de Piquete. Como não 

· houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação 
e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 9) Parecer nº 21/17, datado de 15/05/17, da Comissão de 

·Justiça e Redação, favorável pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº 07/17, datado de 
12105117, do Ver. Rominho, dispondo sobre outorga do "Prêmio Placa de Prata" ao Sr. Benedito 
Damásio de Oliveira. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a 
mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 10) Requerimento 

· nº 65/17, do Ver. Prof. Doni, para que seja oficiado ao Sr. Ulisses Fernando de Abreu, Diretor do 
' SAAEP, pedindo-lhe que informe a este Vereador se foi enviado oficio desta autarquia para a 
· CABV/Piquete, a respeito da limpeza dos bueiros da Rua Alcides Vilar, no bairro Jardim Josephina, 
· pois os mesmos estão exalando um mau cheiro de esgoto. Como não houvesse quem desejasse falar 
· sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por 
' unanimidade. 11) Requerimento nº 66/l 7, do Ver. Prof. Santana, para que seja oficiado ao Sr. Mário 
César Boró, Coordenador da Unidade de Piquete da Organização Social Pró-Vida, detentora de 

' contrato da gestão firmado com o Município de Piquete para atuação na área da saúde, para que : 
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. apresente, no prazo legal, as informações a seguir solicitadas, bem como as cópias dos documentos 
que também são solicitados neste Requerimento. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a 
referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por 
unanimidade. 12) Requerimento nº 67/17, do Ver. Santana, para que seja oficiado a Prefeita 
Municipal de Piquete, pedindo-lhe que esclareça, no prazo legal, quem alugou o palco e o som para 
que houvesse a apresentação das banda durantes os festejos carnavalescos de 2017. Como não 
houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação 
e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 13) Requerimento nº 68/17, do Ver. Santana, para que 
seja oficiado a Prefeita Municipal de Piquete, pedindo-lhe que esclareça, no prazo legal, por qual 
motivo a Prefeitura não está cumprindo a sua responsabilidade concernente a limpeza que envolve a 
Avenida 15 de Março, neste município. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida 
propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 14) 
Requerimento nº 69/17, do Ver. Prof. Doni, para que seja oficiado a Prefeita Municipal de Piquete, 
pedindo-lhe que encaminhe, no prazo legal, a relação dos nomes dos Secretários e Sub-Secretários 
Municipais de todas as Secretarias da Prefeitura bem como a programação apresentada por cada 
Secretaria em relação aos projetos a serem desenvolvidos durante o exercício de 2017. Como não 
houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação 
e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 15) Requerimento nº 70/17, do Ver. Heloisio, para que 
seja oficiado a Prefeita Municipal de Piquete, pedindo-lhe que seja informado a este Edil, em 

; complementação às informações prestadas através do Oficio GAB nº 171/2017, quais são as leis 
· federais e estaduais que regulamentam o transporte escolar e que são auto aplicáveis pelo 
· município, com a especificação de seus respectivos dispositivos. Como não houvesse quem 
desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo 

. Plenário por unanimidade. 16) Requerimento nº 71117, do Ver. Heloisio, para que seja oficiado a 
Prefeita Municipal de Piquete, pedindo-lhe a gentileza de informar a este Vereador sobre a 
possibilidade de passar a plainadeira na estrada ao lado da Igreja localizada no Bairro São José. 
Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em 
única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 17) Requerimento nº 72/17, do Ver. 
Heloisio, para que seja oficiado a Prefeita Municipal de Piquete, pedindo-lhe a gentileza de 

, informar a este Vereador sobre a possibilidade de passar a plainadeira e jogar cascalho, na estrada 
"Manoel Pinto", no bairro dos Marins. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida 

·. propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 18) 
' Requerimento nº 73117, do Ver. Heloisio, para que seja oficiado a Prefeita Municipal de Piquete, 
pedindo-lhe a gentileza de informar a este Vereador se existe a possibilidade de limpar o bueiro 

' existente na estrada da Meia Lua, passar a retroescavadeira na mesma, bem como colocar cascalho 
• para facilitar a vida dos moradores que trafegam no local. Como não houvesse quem desejasse falar 
' sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por 
. unanimidade. 19) Moção nº 29117, datado de 09/05/2017, do Ver. Rodrigo, para que seja oficiado 
aos familiares da Senhora Maria Magdalena de Jesus apresentando-lhes Moção de Pesar pelo seu 

• recente falecimento. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a 
·mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 20) Moção nº 
; 30/17, datado de 10/05/2017, do Ver. Rodrigo, para que seja oficiado as Senhoras Maria Aparecida i 

, de Almeida Félix, Selma Antunes Moreira da Silva, Simone Aparecida de Oliveira Gonçalves e ao ' 
Sr José Luiz de Faria Júnior, apresentando-lhes Moção de Aplausos deste Legislativo, pelo : 

' desempenho na missão de evangelizar as crianças por meio de peças teatrais nas missas da Paróquia 
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de Santa Antonio de Pádua. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a 
mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 21) Moção nº 
31117, datado de 11/05/2017, do Ver. Santana, para que seja oficiado ao Dr. Luiz Antonio 
Bonifácio, empresário nesta cidade de Piquete, apresentando-lhe Moção de Aplausos deste 
Legislativo, pelo sucesso que acompanha seus empreendimentos aqui em nossa cidade, os quais 
fomentam o comércio local, gerando empregos e atraindo divisas para o município. Como não 
houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação 
e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 22) Moção nº 32/17, datado de 12/05/2017, do Ver. 
Heloizio, para que seja oficiado aos familiares do Sr. Francisco Domingues Pinto apresentando-lhes 
Moção de Pesar pelo seu recente falecimento. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a 
referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por 
unanimidade. 23) Moção nº 33117, datado de 12/05/2017, do Ver. Junhô, para que seja oficiado a 
Senhora Enfermeira Elenice Maria Ferreira de Faria, apresentando-lhe Moção de Aplausos deste 
Legislativo, pela dedicação e carinho com que atende os munícipes no PSF do Centro. Como não 
houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação 
e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 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, 15 
de maio de 2017. Centésimo nonagésimo terceiro (193º) ano da Independência, centésimo vigésimo 
sexto ( 126º) ano da República e centésimo vigésimo quinto (125º) ano da Emancipação Político
Administrativa de Piquete.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. -

NETA RIBEIRO (MALU) 
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