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ATA DA SEGUNDA (2ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO TERCEIRO (3°) ANO LEGISLATIVO DA 
DÉCIMA SÉTIMA (17ª) LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIQUETE. Aos 
dezoito (18) dias do mês de fevereiro 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 Verª. Maria Luiza Moreira Neta Ribeiro, 1 ª Secretária, que fizesse a leitura 
das atas da 18ª e 19ª sessões ordinárias 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. 
nº 070/300/19, de autoria do Cmt do CPI - I, Cel PM Lourival da Silva Júnior, que encaminha para 
conhecimento a melhora nos índices estatísticos de 2018 (Arquivar); 2) Convite do Conselho 
Tutelar para a Semana de Prevenção da Gravidez na Adolescência (Arquivar); 3) Requerimento nº 
005/19, de autoria do Ver. Claudinei (Para a ordem do dia); 4) Requerimento nº 006/19, de autoria 
do Ver. Heloizio dos Marins (Para a ordem do dia); 5) Requerimento nº 007/19, de autoria do Ver. 
Heloizio dos Marins (Para a ordem do dia); 6) Indicação nº 003/19, de autoria do Ver. Claudinei, 
sobre a necessidade de realizar a revisão mureta de contenção do jardim localizado na Praça José 
Monteiro de Brito Júnior, mais conhecida como Praça do Bar do Triângulo. (À consideração da 
senhora Prefeita). Dando continuidade aos trabalhos o senhor Presidente disse: "Passamos neste 
momento para o uso da Tribuna. A palavra estará franqueada aos Vereadores inscritos. Peço a 
senhora Secretária que faça a chamada dos Vereadores inscritos para o uso da Tribuna''. Inscrito 
para falar o Vereador Santana cumprimentou o Presidente, demais Vereadores, ouvintes da Rádio 
Natureza, intemautas, público presente, na pessoa do ex-vereador João Inácio cumprimentou a 
todos e iniciou suas palavras dizendo: "O que me traz hoje a essa Tribuna é um fato lamentável 
muito embora já é do conhecimento de todos, mas eu estive acompanhado da nossa Secretária em 
visita em alguns pontos do município e infelizmente constatamos senhor Presidente que foi feita 
uma documentação o ano passado na nossa Casa de Leis na qual ficou bem claro e nítido que o 
Superintendente da IMBEL, Cel. Eleazar havia feito uma doação de prédios à municipalidade. Esse 

documento deu entrada nesta Casa, foi devidamente aprovado e hoje lamentavelmente eu pude 
perceber e está às claras, muito embora ela já esteja respondendo um processo aí por abandono de 
prédio público e no qual ela se diz inocente, que ela está mantendo tudo aquilo que foi apresentando 
através da minha denúncia, mas ela herdou um presente de grego. Ela deixou o centro do nosso 
município totalmente abandonado, aquele prédio anexo ali do 'Seu Leopoldo' que era o antigo 
Jardim da Infância, está uma verdadeira cracolândia, mato pra tudo quanto é lugar, criadouros de 
mosquito da dengue, muito pino de cocaína, uso de entorpecente. O pessoal, eles estão até residindo 
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naquela localidade, com muito entulho, uma total sujeira. Então ô Prefeita, mais uma vez, toma 
vergonha na sua cara e tenta fazer o mínimo pela cidade na qual a senhora foi eleita, quer dizer, 
reeleita. Então, tem um pouquinho de dignidade, pense um pouquinho no próximo. Se a senhora 
não tem a decência de administrar, faça um documento pra Câmara, sugira pra Câmara pra que a 
gente possa então fazer um comodato ali com a escola. Eu tenho certeza que a direção da Escola 
Prof Leopoldo aceitará com o maior prazer aquilo ali e irá cuidar, coisa que ela deveria fazer, 
deveria cuidar. Infelizmente não está fazendo o que ela se propôs a fazer. Um outro fato também 
que chamou muito a atenção senhoras e senhores, podem ter certeza que logo, logo seremos 
achincalhados na rede social, porque o nosso Terminal Rodoviário agora, as chaves dos banheiros 
estão trancadas. Então você desembarca ali na rodoviária, você não tem mais acesso ao banheiro. Se 
você quiser fazer a sua necessidade, vai lá pro lado de trás da rodoviária e ali tá tudo liberado. 
Daqui uns dias vai estar uma fedentina, vai estar uma baderna, porque nem ali ela tem a capacidade 
de cuidar. Eu só espero que o Ministério Público esteja atento a tudo isso, amanhã, estarei dando 

entrada no Ministério Público com relação ao abando da escola do 'Seu Leopoldo' e estarei também 
formulando mais uma denúncia. Agora também estarei endossando a situação da rodoviária. É uma 
vergonha a situação do terminal rodoviário. É uma vergonha pra nós piquetenses estar nessa 
situação. Que o terminal rodoviário é o ponto de chegada e partida, é a menina dos olhos. Como que 
quer ter um turismo adequado se até o terminal rodoviário não possui banheiro. E acordem hein? 
Acordem. Eu não sei se todos já tiveram conhecimento, mas essa semana tivemos mais uma vez a 
visita da Polícia Federal no nosso município e vamos aguardar o resultado de tudo isso. Meu muito 
obrigado a todos". Dando continuidade aos trabalhos 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 005/19, de autoria do Ver. Claudinei, para que seja oficiado a Sra. Prefeita 
Municipal Ana Maria de Gouvêa, para que apresente no prazo legal informações detalhadas sobre a 
licítação tomada de preço nº 02/18, processo administrativo nº 26/18, encaminhando cópia integral 
do referido processo e necessárias explicações. 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 nº 006119, de autoria do Ver. Heloizio dos Marins, para que seja 
oficiado a Ex.ma. Sra. Ana Maria de Gouvêa, pedindo-lhe a gentileza de informar a este Vereador 
quando o poste localizado bem no centro da estrada dos Marins, próximo ao relógio do Sr. Esmael 
Carlos Rodolfo da Silva, será removido. 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 nº 007 /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 qual o valor gasto 
com as melhorias realizadas na fachada da Prefeitura Municipal. 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 confonne, será aprovada e assinada pelos Senhores Vereadores. Piquete, 18 de fevereiro de 
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12019. Centésimo nonagésimo sexto (196°) ano da Independência, centésimo vigésimo nono (129º) 1 

ano da República e centésimo vigésimo sétimo (127º) ano da Emancipação Político-Administrativa 1 

de Piquete.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. -
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