
CÂMARA MUNICIPAL DE PIQUETE 

Ata da 7ª Sessão ORDINÁRIA Realizada em 03/04/2017 FI n.º 

! ' - ' 

·ATA DA SETIMA (7ª) SESSAO ORDINARIA DO PRIMEIRO(!º) ANO LEGISLATIVO DA 
DÉCIMA SÉTIMA (17ª) LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIQUETE. Aos três 

· (03) dias do mês de abril 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 sessão ordinária anterior e como ' 

, não houvesse quem desejasse apresentar emendas á referida ata, a mesma foi colocada em única : 
votação, aprovada por unanimidade e assinada pelos Senhores Edis. Em seguida, solicitou a Ver". : 
Maria Luiza Moreira Neta Ribeiro, 1 ª Secretária, que fizesse a leitura dos documentos constantes do : 

'Expediente, os quais foram os seguintes: 1) Os Ofícios GAB nºs 109/17, 110/17, 111/17, 112/17, i 
113/17, 114117, 115/17, 116/17, 117/17 todos de autoria da Prefeita Municipal de Piquete,' 

, respondendo ao contido nas proposituras de diversos Vereadores daquela Legislatura (Arquivar); 2) 
• Of GAB nº 119/17, datado de 16/03117, de autoria da Prefeita Municipal de Piquete, encaminhando 
, cópias das certidões negativas, civil, criminal e eleitoral, para efeito de fiscalização por esse 
' Legislativo, relativas à funcionária comissionada Luciana Flávia Fontenla Damas, recentemente 
; contratado pela Prefeitura para ocupar o cargo de Secretária Adjunta de Projetos (Arquivar); 3) Of. , 
GAB nº 124/17, datado de 22/03/17, de autoria da Prefeita Municipal de Piquete, em atenção ao ' 
Ofício nº 128/17, datado de 21/03/17, da Câmara Municipal, comunicamos que está autorizado o 
uso das dependências do Salão de Atividades Prefeito Luiz Vieira Soares para a realização do 

·evento comemorativo em homenagem ao "Dia Internacional da Mulher" (Arquivar); 4) Of GAB nº 
126/17, datado de 22/03/17, de autoria da Prefeita Municipal de Piquete, encaminhando o Balancete . 
da Receita e da Despesa da Prefeitura Municipal, relativo ao mês de fevereiro de 2017 (Arquivar); 
5) Of GAB nº 128/17, datado de 22/03/17, de autoria da Prefeita Municipal de Piquete, 

· comunicando que, nos termos da alínea "c" do artigo 44, combinado com o artigo 45 da Lei 
Orgânica do Município, combinado com o § 1 º do referido Diploma Legal, decidi VETAR , 
integralmente, o Projeto de Lei Ordinária CM 02/2017, que "Institui no âmbito do Município de : 
Piquete o Passe Livre no Transporte Público Coletivo aos idosos a partir de 60 anos e às pessoas 

·, com invalidez permanente incapacitadas para o trabalho, revoga a Lei Municipal nº 1.080/85, e dá 
, outras providências" (À Comissão de Justiça e Redação); 6) Balancete Analítico de Controle de . 
Custo da Despesa Empenhada Segundo os Itens, da Câmara Municipal de Piquete, referente ao mês i 

, de fevereiro/2017 (Arquivar); 7) Comunicado nº CM 0251128/2017, do Ministério da Educação, 
, informando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do 
· Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para a Prefeitura de Piquete (Arquivar); 8) Of nº 
CPil-304/500117, datado de 07/02/2017, do Cel PM Comandante do Policiamento do Interior - 1, 
de São José dos Campos-SP, cumprimentando a Presidência da Câmara e externando sua gratidão 
por tão honrosa presença em sua solenidade alusiva ao 41 º aniversário do Comando de 
Policiamento do Interior -1, evento em que propusemos o estabelecimento de parcerias entre o 
Poder Público, iniciativa privada e lideranças comunitárias para, em um esforço sinérgico, 
promovermos mais segurança e qualidade de vida aos valeparaibanos (Arquivar); 9) Of nº 009/17, 
datado de 22/03117, da Juíza Eleitoral de Piquete, comunicando que nos termos do Of. CRE/SP nº 
657/2017, da Corregedoria Regional Eleitoral de São Paulo, que será realizada no dia 10 de abril de 
2017, a partir das l lh30min haverá reunião pública e/ou provada com os interessados, conforme 
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; cópia do edital em anexo (Arquivar); 10) Of. nº 479-A/2017-egt, datado de 13/03/17, do Presidente 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, transmitindo cópia do V. Acórdão protocolado nos autos de 
Embargos de Declaração supramencionados (Arquivar); 11) Of. nº 92/PJP/2017, datado de 
14/03/17, da Promotora de Justiça de Piquete, comunicando que foi instaurado naquela Promotoria 
de Justiça a representação MP 43.0379.0000076/2017 cuja cópia segue em anexo (Arquivar); 12) 

. Of. s/nº, datado de 22/03/17, do Ver. Prof. Douglas Carbonne, da Câmara Municipal de Taubaté, 
; convidando para a Audiência Pública ~ Centro de Referência Animal e outras políticas públicas ' 
•voltadas à saúde e bem estar dos animais, dia 19 de abril de 2017, às 18h30min, no Plenário da' 
•Câmara Municipal de Taubaté (Arquivar); 13) Of. EXP nº 017/2017, datado de 29/03/17, do 
l Secretário Municipal de Saúde de Piquete, respondendo ao contido no Of. nº 75/17, de 03/02/17, 
: desta Casa de Leis (Arquivar); 14) Os Requerimentos nºs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,' 
51117, depois de lidos foram encaminhados para a Ordem do Dia daquela sessão. 15) Indicação nº' 
57/17, do Ver. Claudinei, indicando a necessidade de fazer a limpeza do largo do antigo Mercado• 

. Municipal, próximo a Câmara (A consideração da Senhora Prefeita); 16) Indicação nº 58/17, do · 
Ver. Claudinei, indicando a necessidade de fazer a limpeza do mato e lixo jogados no final da Rua' 

· Aristides César, próximo a ponte de pedestre que dá acesso a Avenida Tancredo Neves, bem como 
a colocação de uma placa de sinalização de "proibido jogar lixo" (A consideração da Senhora 

; Prefeita); 17) Indicação nº 59/17, da Ver" Malu, indicando a necessidade de providenciar a 
: colocação de uma grade de proteção no bueiro localizado na Praça Coronel Monte próximo ao nº 47 
· (A consideração da Senhora Prefeita); 18) Indicação nº 60/17, da Ver" Malu, indicando a ' 
necessidade de colocar um poste com braço de luz na Rua Inácio Raimundo de Freitas, na Vila 

· Eleotério (A consideração da Senhora Prefeita); 19) Indicação nº 61/17, do Ver. Junhõ, indicando a 
necessidade de determinar a manutenção no início da Rua José Isaltino da Luz, no bairro Jardim 
Josefina (A consideração da Senhora Prefeita); 20) Indicação nº 62/17, do Ver. Junhõ, indicando a 
necessidade de determinar a limpeza em toda a extensão do rio que corta o bairro da Raia até a Vila 
Eieotério (A consideração da Senhora Prefeita); 21) Indicação nº 63/17, do Ver. Heloizio, indicando 

, a necessidade de passar a màquina plainadeira na estrada que vai desde o bairro São José até o 
. Jaracatià (A consideração da Senhora Prefeita); 22) Indicação nº 64/17, do Ver. Heloizio, indicando 
. a necessidade de passar a máquina plainadeira e colocar saibro na estrada que dá acesso ao Sítio da 
; Dona Francisca, no Morro Vermelho (A consideração da Senhora Prefeita); 23) Indicação nº 65/17, 
' do Ver. Heloizio, indicando a necessidade de passar a máquina plainadeira na estrada que dá acesso 
: ao bairro dos Gonçalves, próximo ao Sítio do Sr. Benedito Faria, antes do Sítio do Sr. Mauro 
Marcelo (A consideração da Senhora Prefeita); 24) Moções nºs 23/17, 24/17 e 25/17, que depois de 
lidas foram encaminhadas para a Ordem do Dia daquela sessão. A seguir, dando continuidade aos 

. trabalhos, o Sr. Presidente comunicou que a Sra. Elenita Sabadim de Moura, RG nº 22.981.023-8, 
estava inscrita para fazer uso da Tribuna Livre, de conformidade com as normas regimentais. Em 
seguida, o Sr. Presidente concedeu a palavra a Sra. Elenita que usou da palavra durante dez 

, minutos, onde discorreu sobre assuntos de total interesse da municipalidade, tendo sugerido a 
apresentação por aquela Casa de Leis de um Projeto de Lei que permitisse melhor qualidade de vida 

• aos munícipes, principalmente para os idosos, gestantes e cadeirantes com relação a conservação 
das calçadas para um acesso seguro. A Sra. Elenita disse esperar contar com o apoio dos nobres 

• Edis e também do Poder Executivo, já que a Lei Federal nº 10098/2000, dizia da importância da 
mobilidade dos deficientes fisicos. Finalizando as suas palavras, a Sra. Elenita disse que estava 
disposta a ajudar para que a cidade de Piquete se tornasse uma cidade melhor e agradeceu a 
oportunidade de fazer uso daquela Tribuna naquela noite. O Sr. Presidente disse que as portas 
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· daquele Legislativo estavam abertas para que a Tribuna Livre fosse usada por munícipes dispostos a 
cobrar e lutar pelos seus direitos em prol de uma cidade melhor. A seguir, O Sr. Presidente 

· franqueou a palavra de conformidade com as normas regimentais. Inscrito para falar, o Ver. 
Rodrigo iniciou a sua fala cumprimentando os companheiros de Plenário, o público presente, os 

, intemautas e os ouvintes da Rádio Natureza FM. A seguir, fez o seguinte pronunciamento: , 
"Aproveito o gancho da cidadã que me antecedeu, Sra. Elenita, primeiramente, gostaria de . 

: parabenizá-la pelo uso da palavra nesta Tribuna e que mais munícipes usem esta Tribuna porque na i 

: redação da nossa lei ela é classificada como Tribuna Livre. A Tribuna Livre é a voz do cidadão. O 
' munícipe estreitando laços com o Legislativo, vindo aqui para fazer valer seus direitos e nos cobrar 
~ enquanto agentes políticos. Então, fico muito feliz quando um cidadão vem a esta Casa de Leis e , 
, faz uso desta Tribuna e pode nos cobrar diretamente com registro em ata, com divulgação na · 
i internet, com divulgação na rádio, tudo isso fica registrado e se dá publicidade a isso. Como disse, 
· gostaria de aproveitar o gancho, a Senhora Elenita inclusive em suas palavras citou a possibilidade 
•de levar a Câmara até o povo. Existe uma Resolução, nesta Casa, de minha autoria, de 2013, que 
' criou a Câmara Itinerante. Essa Resolução entrou em vigor em 2013 e 2014, a Câmara nos bairros, 
nós fomos uma vez por mês aos bairros da cidade, saíamos com uma ata pronta, não podíamos 

. classificar como sessão ordinária, mas realizávamos essa sessão em associações de bairro, igrejas, : 
salões da comunidade, nas escolas. Isso aconteceu de fato nos anos de 2013 e 2014, e essas atas l 

. eram encaminhadas ao Executivo, assessorando o Executivo nos trabalhos porque entregávamos de 
! "mão beijada" os problemas de nossa cidade para o Executivo. E, claro, com as prioridades, mas , 
' ' 

· não houve retomo e se desgastou no relacionamento porque o Executivo não correspondeu e não há 
: a obrigatoriedade do Vereador participar da Câmara Itinerante porque não se ganha absolutamente 
· nada e é num sábado que o Vereador se coloca a disposição para ouvir o povo. Como houve um 
! desgaste no relacionamento, os Vereadores da Legislatura anterior, entenderam que não seria viável 
: continuarmos e foi uma opção da maioria, mas a referida Resolução ainda está em vigor. Coloco 
: aqui novamente a proposta de que reatemos a referida Resolução, para que a Câmara Itinerante 
: volte a acontecer, podemos rever a redação da Resolução e chegar num consenso e, de repente, o 
! Executivo mais aberto ao diálogo nesses próximos quatro anos nos atenda. Além das atas, era , 
: encaminhado o áudio da reunião, para evitar quaisquer dúvidas. A Câmara Itinerante não era para o 
Vereador falar e sim para ele escutar o munícipe e, claro, precisamos de retomo, porque se não 
vamos ficar nas falácias da vida, vamos ficar falando, falando e não se resolve nada. Bom, fica a 

, minha sugestão de reativar a Resolução da Sessão Itinerante. Em aparte, o Ver. Claudinei disse que , 
em Legislaturas passadas até as sessões ordinárias eram realizadas fora do prédio da Câmara, desde : 
que aprovadas pelo Plenário na sessão ordinária anterior. Disse que levavam todos os equipamentos ' 
necessários para a realização da sessão ordinária, porém, tiveram um desgaste muito grande, ou 
seja, a não participação dos munícipes da região nas referidas sessões. O Ver. Claudinei teceu 

' outros comentários sobre o assunto e disse que não poderiam desistir de tentar levar a Câmara até os 
: munícipes. O Ver. Rodrigo continuou o seu discurso, a saber: "Quem sabe agora dê certo porque 
' nós tivemos uma experiência diferente, a nossa experiência foi diferente porque teve a participação 
• da população, o povo veio até nós, quem sabe a gente caminhe na mesma estrada, agora com o 
i apoio do Executivo e com diálogo. Na sessão passada, o Ver. Prof. Donizete trouxe a esta Tribuna a · 
i questão da CAB e uma questão da possível decisão da CAB de nãofazer ligações novas na rede de 
' esgoto. Eu procurei saber o que estava acontecendo porque disso e lá no escritório da CAB, em 
· reunião, me disseram que realmente a CAB não religará mais, não fará ligações novas de esgoto 
porque é uma forma da CAB pressionar a Prefeitura a cumprir o que está no contrato. Infelizmente 
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: e erradamente está no contrato que é de responsabilidade da Prefeitura a construção da Estação de 
Tratamento de Esgoto, ou seja, a gestão passada amarrou o contrato e colocou que a Estação de 
Esgoto é de responsabilidade da Prefeitura. A Prefeitura assumiu uma responsabilidade que não 
poderia assumir, porque a responsabilidade de construir uma Estação de Tratamento de Esgoto no . 

, município é da Empresa que opera no município, tanto que, quando a Secretaria Estadual de , 
, Saneamento Básico descobriu que estava sendo construída lá na entrada da cidade aquela Estação, 
: aquele esqueleto que ficou lá hoje, a referida Secretaria Estadual mandou um comunicado para o 
, nosso município dizendo que não mandariam um real em saneamento básico para Piquete porque a 
: Administração anterior tinha o objetivo de construir com dinheiro público uma Estação e depois 
! entregar para uma empresa privada. E, agora, o Jurídico da Prefeitura já tomou providências contra 
' a CAB porque está um jogo de empurra: a CAB cruza os braços e diz que não vai construir, a 
Prefeitura diz que a responsabilidade é da CAB e diz que também não vai construir. O Juridico da 

. Prefeitura já tomou as providências cabíveis para que essas ligações novas sejam feitas. Em outra 
oportunidade, com mais tempo, devo falar aqui sobre a questão da CEI da CAB, que é denúncia 
minha, que está aguardando uma decisão judicial e eu tenho esperança nessa CEI da CAB sim 
porque a Prefeita disse que só rescindirá o contrato com a CAB quando vier a determinação 

, judicial, quando a Juíza determinar que fosse rescindido o contrato porque o contrato está ilegal, o 
· próprio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo já deu o parecer de ilegalidade tanto na licitação 
como no Edital. Essa empresa está irregular no município. E, aí vem àquela questão, nós pagamos o 

! esgoto, mas não tem tratamento de esgoto? Não tem coleta, é inconstitucional? O próprio Judiciário 
: alertou para que os munícipes continuassem pagando porque na rescisão contratual a empresa será 
1 obrigada a indenizar os munícipes. Outro assunto que me traz a esta Tribuna, o cidadão Celso 
· Torino, que é um empreendedor do Esporte na cidade uma pessoa que batalha muito pelo esporte na 
: cidade, ex-goleiro do Esporte Clube Estrela, em 2014 ele mandou para o Jornalista Milton Neves, 
! para o seu programa "Terceiro Tempo", o uniforme do centenário do Esporte Clube Estrela, 
, inclusive naquele ano, teve um jogo amistoso no Campo do Estrela para comemorar o cem anos do 
: Esporte Clube Estrela e o referido cidadão teve uma resposta positiva do Milton Neves que 
publicou no seu site a fotografia do uniforme do Esporte Clube Estrela e fotos da comemoração dos 

. cem anos. Realmente um reconhecimento daquele renomado Jornalista e na próxima sessão 
i apresentarei as Moções de Aplausos para o Sr. Celso Torino e para o Jornalista Publicitário Milton 
•Neves. Quero falar também da manutenção do Veto, quero agradecer a Comissão de Justiça e 
; Redação pelo Parecer exarado e com certeza reapresentarei o referido projeto. Já disse que o Veto , 
. não é o fim do meu projeto, a manutenção do Veto é só uma estratégia de redigir a lei fazer uma ' 
· nova redação de lei, suprimir palavras, acrescentar palavras, corrigir as falhas para que depois de 
i aprovado, a lei seja sancionada. Quero parabenizar o Ver. Rómulo pela iniciativa relacionada ao 
, turismo, que é uma área que eu tenho bastante afinidade, sou profissional, trabalho na área do 
i turismo há mais de dez anos em Piquete, mas temos um problema sério realmente. O Ver. Rominho 
· nesse final de semana incentivou o voo livre na rampa de asa delta visto por todos. Ato digno de 
. aplausos e reconhecimento, mas temos um problema sério e que precisamos conversar sobre a 
•questão do turismo na cidade para que a gente caminhe junto, porque o turismo hoje em Piquete se 
' resume a trabalhos paralelos. É tudo assim, eu faço aqui, outro faz lá, não se tem união, não se tem , 
: Conselho Municipal de Turismo que era para existir, Conselho que é uma determinação dos ' 
: ministérios. Aí fala em turismo, Festa do Peão, quando vem dinheiro para Piquete em turismo, fala-
: se que pagou o show desse ou daquele artista, mas isso não é turismo. Não se tem calendário, não se 
'tem proi,>ramação, os eventos são feitos isolados, não existe união, parcerias. O Ver. Rodrigo teceu 
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outros comentários sobre o assunto e disse que primeiro a cidade deveria fazer a sua lição de casa, a ' 
população precisava mudar o seu olhar porque Piquete tinha tudo para dar certo e encerrou as suas ' 

· palavras parabenizando a Presidência e todos que direta e indiretamente colaboraram para o êxito 
do evento comemorativo ao Dia Internacional da Mulher. Inscrito para falar, o Ver. Junhô iniciou a 

. sua fala cumprimentando os companheiros de Plenário, o público presente, os intemautas e os 
ouvintes da Rádio Natureza FM e fez o seguinte pronunciamento: "Como eu já disse aqui nesta 

• Tribuna, de três em três meses, usaria da palavra para tratar de assunto de interesse da [ 
municipalidade. Apresentei em sessões anteriores uma indicação pedindo a necessidade urgente de : 
construir um paredão com guard rail na Rua Maria Aparecida Lei Ferreira, na Vila Eleotério, 
próximo a Avenida Tancredo Neves. A construção de um paredão com guard rail traria maior 
segurança para os moradores e evitaria um acidente fatal ali, uma vez que uma criança pode ser 

' atropelada, um carro bater em uma das casas entre tantos riscos. Apresentei também uma indicação 
pedindo a troca de uma lâmpada queimada na Rua Pedro da Silva Coelho, próximo ao número 267, 
na Vila General Osório. Os moradores estão bastante receosos tendo em vista que o local não é 
muito movimentado e está bastante escuro devido à falta da referida lâmpada. Essas indicações 
foram apresentadas no mês de janeiro, no início do nosso mandato e que, infelizmente, até a 

, presente data não foram atendidas. Eu e o Ver. Santana, juntamente com a Liderança do Partido ] 
Progressista, fizemos um oficio solicitando uma verba para o nosso município para aquisição de um ': 
aparelho RX para a Unidade Básica de Saúde de nossa cidade. Apresentei também uma Moção de · 

• Aplausos a Sra. Aparecida Ribeiro Felizardo pela realização da belíssima Festa Folia de Reis, 
·realizada no dia 21/01/17, no Jardim Santa Isabel, resgatando a cultura e tradição de nossa cidade. 
i Não conhecia o trabalho da Sra. Aparecida e participando do referido evento, fiquei muito contente 
, e achei por bem apresentar aquela Moção de Aplausos, mostrando o reconhecimento deste 

1 

Legislativo. Apresentei ainda uma Indicação pedindo ao setor competente da Prefeitura a 
necessidade de isolar com vidro o balcão de atendimento da Unidade Básica de Saúde. Os 

: atendentes ficam expostos a todo tipo de pessoas naquele local. Muitas já chegaram a ser agredidos ! 

verbalmente e o isolamento seria para dar mais segurança ao funcionário no caso de uma tentativa · 
. de agressão fisica por exemplo. Quero agradecer de modo especial o Sr. Rubens que participou da 
, reunião que eu fiz no último sábado lá no bairro Jardim Santa Isabel, eu moro lá, sou bastante 
. cobrado e estou fazendo o que está ao meu alcance. Os problemas são muitos e cheguei a conclusão 
que precisamos nos unir e tomar ações de melhorias para o bairro porque a situação está muito 

: complicada. Na parte de limpeza, limpam uma rua e não limpam as outras, começa o serviço e para 
: pela metade, cortam os matos e não recolhem, então, precisamos cobrar ações mais concretas. O 
! Ver. Junhô teceu outros comentários sobre o assunto e encerrou as suas palavras, pedindo desculpas 
, pela sua voz rouca, pois estava muito gripado naquele dia. Inscrito para falar, o Ver. Christian 
iniciou a sua fala cumprimentando os companheiros de Plenário, o público presente, em especial a 
Sra. Lúcia, os intemautas e os ouvintes da Rádio Natureza FM e fez o seguinte pronunciamento: 

' "Quero hoje aqui falar um pouco do meu trabalho, que muitas vezes é desconhecido dos munícipes. 
' Sei que o que fazemos nada mais é do que a nossa obrigação, mas alertado por algumas pessoas 
; achei por bem mostrar aqui o que eu, como Vereador, juntamente com outras pessoas temos 
· procurado fazer para amenizar a situação de alguns munícipes de nossa cidade. Antes, quero ! 
· parabenizar a Senhora Elenita que usou da palavra na Tribuna Livre nesta noite e dizer que é : 
, importante lutar pelos nossos direitos e o que estiver ao alcance desta Casa de Leis com certeza vai 1 

ser feito. Esta semana tive uma surpresa, voltando do serviço e quase chegando a minha residência, 
fui abordada por uma munícipe que me implorou por atendimento da filha dela. Essa munícipe me 
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' contou que levou a sua filha até o hospital de nossa cidade, não fizeram o que deveriam fazer que 
· era uma endoscopia e mandaram ela de volta para casa, ela levou ainda a sua filha na Santa Casa de . 
. Lorena e foi a mesma coisa, não fizeram o referido exame que sua filha precisava fazer, pois há , 
, mais de duas semanas ela estava naquela situação. Na mesma hora, liguei para a Prefeita Teca, , 
: contei sobre a situação da filha daquela munícipe e, meia hora depois, uma carro foi até a residência i 
· da municipe e encaminharam a filha dela para fazer a endoscopia e aquele problema foi resolvido. i 
; Então, diante da atitude da Prefeita de nunca atender o Vereador, quero hoje aqui agradecer a , 
, atitude tomada pela Prefeita que resolveu a situação da filha daquela munícipe. Nesta semana i 

: também estive com o Sr. Milton Pontes da Elektro, o qual me falou que durante um prazo de mais 
' ou menos quarenta dias muitos problema de iluminação de nossa cidade seriam solucionados. 
Quero parabenizar também o Ver. Rominho que deu apoio a uma galera do voo livre que esteve em . 
nossa cidade no final de semana e me coloco a disposição para ajudar no que estiver ao seu alcance ! 

para que o referido esporte continue acontecendo em nossa cidade. Quero dizer aos funcionários , 
públicos da Prefeitura que as portas desta Casa estão abertas e os Vereadores estão à disposição dos · 
mesmos para ajudar no que fosse preciso e é um prazer recebê-los nesta Câmara. Quero dizer aqui ' 

· que cerca de duas semanas atrás consegui a doação de quarenta caminhões de resíduos de asfalto , 
que a empresa Nova Dutra está tirando do serviço que está sendo feito na BR 459 e em breve estarei 
recebendo a autorização para pegar essa material, que com certeza, vai ser de grande importância 
para a nossa cidade, principalmente, para ser utilizado nas estradas rurais. Não foi fácil consegui 
essa doação, mas graças a Deus o meu pedido foi acatado. Quero agradecer também a Prefeitura 

·que atendeu o meu pedido e fez a manutenção numa estrada de terra em nossa cidade. O Ver. 
! Christian teceu outros comentários sobre o assunto e encerrou a suas palavras agradecendo a 
: atenção de todos. Inscrito para falar, o Ver. Prof Doni iniciou a sua fala cumprimentando os 
• companheiros de Plenário, o público presente, os internautas e os ouvintes da Rádio Natureza FM e 
fez o seguinte pronunciamento: "Primeiramente quero parabenizar a Sra. Elenita pelas suas palavras 

. na Tribuna Livre e dizer esperar que aquela Senhora, a primeira a usar daquela Tribuna, não fosse à 
i última, pois achei que durante esse meu mandato não teríamos o uso da Tribuna Livre. Essa 
i semana, fui procurado por um munícipe que me disse o seguinte: "Professor, o senhor está 
! agredindo muito a minha Prefeita, o senhor está reclamando muito da minha Prefeita". Respondi 
: para esse munícipe que eu não estava agredindo e nem reclamando, mas cumprindo com o meu 
papel de representante do povo e cobrando uma coisa ou um serviço que já deveria ter sido feito. É , 
o nosso papel de Vereador e devemos cobrar e fiscalizar o trabalho do Executivo. Quero agradecer 

. a Prefeita, o Sr. Zezinho e aos funcionários pelo serviço de limpeza que foi realizado no bairro 
; Jardim Josephina. Os moradores ficaram satisfeitos porque há tempos reivindicavam a limpeza do 
, referido bairro. Como eu já disse aqui se a Prefeitura tivesse um planejamento, uma ordem de 
serviço, nada disso acontecia porque os serviços seriam realizados dentro do previsto e a população 
iria saber o que seria feito. Quero agradecer também a troca da lâmpada do poste em frente a minha 
residência. Peq,'llntei também através de Requerimento se existe estudo junto ao setor competente , 

, da Prefeitura quanto a possível colocação de um bueiro na Rua Dario Vieira e a Prefeita me , 
' respondeu que iria encaminhar o referido documento ao setor competente para ver o que poderia ser 
' feito. Então, eu vou procurar o setor competente e ver o que realmente pode ser feito e vou cobrar a 
realização do serviço o mais rápido possível, não vou esperar a boa vontade do setor em querer 

: resolver o problema. Quero a&>radecer o serviço que está sendo realizado na Rua Mestre João 
' Alcides. próximo ao campo de futebol do Vila Esperança, pois a referida rua estava com várias 
infiltrações e nessa semana eu passei lá e já foi solucionado o problema. Outra coisa, o período das 
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: chuvas está acabando e eu gostaria de saber quando os serviços de limpeza dos bueiros seriam : 
iniciados, pois agora é a época de limpar os bueiros, de reparar as estradas rurais, de tapar os 

' buracos. Não poderia deixar de parabenizar o nobre Ver. Rominho pela iniciativa de apoiar a prática 
· do voo livre, parapente na cidade e quero dizer também que a estrada da rampa foi arrumada e o 
carro pode chegar até lá. O local está sendo visitado por muitas pessoas e os visitantes ficam · 
deslumbrados com a beleza da paisagem Já de cima. O turismo está esquecido em nossa cidade, já 
tivemos duas reuniões com o Vice-Prefeito Xeroso sobre o assunto e agora estamos tentando marcar 
uma reunião coma Secretária Municipal de Turismo, porque a procura pelo referido esporte e por 

• atrações turísticas está aumentando cada vez mais e nada tem sido feito pela referida Secretaria para : 
; incentivar o turismo em Piquete. Quero comentar aqui que as cidades da região estão usufruindo um 1 

· bem que é nosso, o Pico dos Marins e se Piquete não usufrui, não dá valor para o que têm, as ' 
· cidades vizinhas tiram proveito disso fazendo propagando para eles. Eu sempre vou ao bairro dos ' 
i Marins e tenho me deparado com muitas pessoas de fora, visitantes que vêm admirar a beleza da 
·. nossa paisagem. Em aparte, o Ver. Heloizio disse que nos finais de semana o bairro dos Marins tem 
recebido muitos visitantes, acrescentando que existiam sete áreas de turismo lá no seu bairro, sendo 

· que estava faltando incentivo das autoridades competentes para melhorar o acesso ao bairro. Disse 
' que era uma luta constante e tinha esperança que um dia as estradas rurais seriam reparadas 
· melhorando o acesso ao referido bairro. O Ver. Heloizio teceu outros comentários sobre o assunto e 
disse que faltava era boa vontade da Secretaria competente. O Ver. Prof. Doni continuou o seu 

, discurso, a saber: "Concordo com o Ver. Heloizio, o que falta em nossa cidade é boa vontade das · 
: autoridades competentes. Quero comunicar aqui que eu fui procurado por um munícipe que me 
! informou que a Claro Net estava vindo para Piquete, inclusive estavam fazendo um serviço na BR 
· 459, ou seja, estavam colocando uma tubulação para passar os cabos da Claro Net. Entusiasmado i 

com a notícia marquei uma reunião e fui conversar com o Engenheiro responsável pelas obras da ' 
referida estrada e para o meu espanto, fui informado que aquela tubulação era para drenagem da 
estrada e não para telefonia. Fiquei triste com a notícia dada pelo referido Engenheiro, mas tenho 

' esperança que um dia os serviços de internet na cidade vão melhorar, estamos precisando de 
' concorrente, que um nova empresa do ramo entre em nossa cidade, aí sim com certeza a situação 
: vai ser bem diferente, pois a empresa Vivo tem deixado muito a desejar e já que não tem 
: concorrente ela faz o que bem entende. Em aparte, o Ver. Claudinei disse entender a tristeza do ! 

, nobre Ver. Prof. Doni quando soube que a tubulação era para drenagem da estrada e não para cabo 
: de internet, mas ao mesmo tempo deveria se alegrar porque aquela obra era Emenda Parlamentar 
• dos Deputados do partido dele, o PR, dos Deputados Márcio Alvino e André do Prado e do Ministro , 
! dos Transportes da época Antonio Carlos Rodrigues. Com certeza, estou alegre com a obra que o : 
' PR, nosso partido Ver. Claudinei está fazendo em beneficio da nossa cidade. Eu fiz um • 
· requerimento no mês passado pedindo informações a CETESB sobre a eventual existência de 
alguma legislação que impeça que a empresa concessionária dos serviço de água e esgoto do 

: município de Piquete, CAB Piquete S.A., realize as ligações dos ramais de esgoto em novas 
i residências construídas no município. Para os munícipes que me procuraram reclamando sobre o , 
, referido problema fui direto e disse que eles deveriam procurar a Promotoria Pública e comunicar o 
i fato para que as providências cabíveis fossem tomadas, pois se dependesse da CAB, da Prefeitura a 
! situação não seria resolvida tão logo. O assunto é muito sério e alguém tem que tornar um 
: posicionamento, alguém tem que ser o responsável pela construção da Estação de Tratamento de 
• Esgoto. do jeito que está não pode ficar. Agora. se a CAB for a responsável pela construção da 
· referida Estação temos que cobrar dela, se a Prefeitura for a responsável, temos que cobrar do 
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Executivo, precisamos de uma solução para o referido problema, não podemos aceitar esse jogo de 
empurra, empurra. Quando o munícipe chega a procurar o Vereador é porque ele já tentou tudo que 
podia fazer e não teve solução, então, temos que averiguar de quem é a responsabilidade e fazer a 

• cobrança ao órgão responsável. Quero deixar claro aqui que não gosto muito, ou melhor, não tenho 
, tempo para ficar mexendo na internet, facebook, redes sociais, mas pedia a minha filha mais velha . 
que colocasse no facebook as proposituras de minha autoria apresentadas nesta Casa para que a 
população tomasse conhecimento do meu trabalho nesta Casa de Leis, embora, o Vereador não 
tenha autoridade para mandar executar os serviços, isso é da competência do Chefe do Executivo, 

· da Prefeita, mas o que estiver ao meu alcance vou pedir, vou cobrar, para que a nossa população 
. fosse beneficiada. O Ver. Prof Doni teceu outros comentários sobre o assunto e encerrou as suas 
palavras agradecendo a atenção de todos. Inscrito para falar, o Ver. Rominho iniciou a sua fala 

' cumprimentando os companheiros de Plenário, o público presente, em especial, os seus vizinhos o · 
' Sr. Juvenal e a sua esposa Leni, os intemautas e os ouvintes da Rádio Natureza FM e fez o seguinte • 
pronunciamento: "Quero comentar hoje nesta Tribuna sobre o Veto aposto pela Prefeita ao Projeto 
de Lei Ordinária CM nº 02/17, de minha autoria, que institui no àmbito do município de Piquete o 

' Passe Livre no Transporte Coletivo aos idosos a partir de 60 anos e às pessoas com invalidez 
, permanente incapacitadas para o trabalho e revoga a Lei Municipal 1080/85 e dá outras 
! providências. A Prefeita justificou o Veto alegando que o referido projeto de lei era 
: inconstitucional, pois criava despesa para o Poder Executivo. Quando da elaboração da redação do 
] referido projeto ficou previsto no artigo 4º que: "Os custos provenientes da concessão do benefício 
• serão visto como parte integrante do preço da tarifa vigente, não sendo permitida a sua alteração em 
i razão do benefício criado por esta lei. Então, não há que se falar em inconstitucionalidade por vício 
: de iniciativa, pois o projeto não cria despesa para o município. A Prefeita vetou alegando que tem 
! custo e a redação do projeto é clara que não há. O Veto está na Comissão para estudos, pois a nossa 
: Lei Orgànica diz que é garantida a gratuidade nos transportes coletivos urbanos aos maiores 65 
, anos, mas já tem uma proposta de Emenda a Lei Orgànica em tramitação na Casa e vai ser colocada 
: em votação na Ordem do Dia hoje, alterando a redação do artigo 214 da LO, garantindo essa 
! gratuidade aos maiores de sessenta anos de idade. Depois de aprovada a referida Emenda, vamos 
i tomar as providências cabíveis para que o benefício Passe Livre seja aprovado estendendo aos 
: idosos a partir de sessenta anos e às pessoas com invalidez permanente como eu propus. Em aparte, ' 
· o Ver. Claudinei disse que quando se queria fazer se fazia, ou seja, a Empresa que prestava o , 
: referido serviço anteriormente no município não recebia nenhum subsídio da Prefeitura e atendia os 
maiores de sessenta e cinco anos, conforme determinava a nossa Lei Orgânica. Disse ainda que a 
atual Empresa era subsidiada pelo município, cerca de quinze mil reais mês e o valor da passagem 
era bem mais alto. O aparteante disse também que o seu voto seria contrário ao Veto e, caso a ! 

' Prefeita não concordasse, seria um assunto para os Jurídicos tanto da Câmara como do Executivo 
: resolverem, pois tinham que deixar bem claro para a população que era a Prefeita quem estava 
: colocando empecilhos, não queria estender o benefício aos maiores de sessenta anos. Continuando o 
• seu discurso, o Ver. Rominho disse: "Obrigado Ver. Claudinei e eu tenho certeza que a população 
: está contente com as palavras de Vossa Excelência, porque o benefício que eu proponho é para a 
: população e não para mim ou para nós Vereadores. Eu conversei com o Jurídico da Prefeitura sobre 
i o assunto e ele me informou que hoje cerca de dez mil pessoas utilizam mensalmente o transporte 
' coletivo urbano e que precisava de um aumento de cinquenta centavos no valor da tarifa, o que dá 
' cinco mil reais mês. Aí fica o meu questionamento, será que o repasse, o subsídio de 15 mil reais 
mês não cobre esses gastos? Como bem disse o Ver. Claudinei a Empresa Transcariri não recebia 
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nenhum subsídio da Prefeitura e atendia o que a LO determinava, isso realmente é querer fazer, ter 
boa vontade em ajudar, colaborar. Em aparte, a Ver" Malu disse que a Prefeita também havia 
alegado na justificativa do Veto que o projeto de lei do Ver. Rôminho não tinha interesse público, 

· acrescentando que fez questão de alertar sobre aquela alegação para que a população ficasse alerta 
. do não interesse da Prefeita em sancionar a rerida propositura. O Ver. Rominho disse ainda que iria 
aguardar para ver qual seria o procedimento que iriam tomar posteriormente e continuou as suas 

, palavras falando da visita do Deputado Federal Paulinho da Forma em nossa cidade naquela 
: semana, o qual se colocou a disposição para ajudar os servidores da Prefeitura e a nossa cidade no 
' que fosse preciso. Disse que entregou ao Deputado Paulinho da Força um pedido de Emenda no 
' valor de R$ 320.000,00 para a aquisição de um Raio X digital para o nosso município, 
' acrescentando que o referido Deputado se comprometeu no sentido de esforçar para que a referida 
verba fosse liberada o mais rápido possível. O Ver. Rominho também se comprometeu em cobrar 
do Deputado do seu partido a liberação o mais rápido possível daquela verba, pois a aquisição do 
referido aparelho seria de grande valia para a população de Piquete. Em seguida, falou sobre o 

. evento que realizou no final de semana e agradeceu o apoio e a consideração dos nobres 
companheiros de Plenário, ressaltando que estava feliz pelo êxito do evento, mas ao mesmo tempo 

, estava triste porque não teve o apoio do Poder Executivo. O Ver. Rominho teceu outros 
: comentários sobre o assunto e disse que precisou aplicar recursos próprios para melhorar o acesso 
' até a rampa, pois nem aquele serviço a Prefeitura se dispôs a ajudar, lamentavelmente. O orador 
: comentou também que Piquete e Santo Antonio do Pinhal eram duas cidades propícias para a 
· prática do voo livre com vento sul e, graças a Deus, com as melhorias que foram realizadas no 
; local, estava atraindo pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro, cidades vizinhas e outras, pois a prática i 
; do voo livre em nossa cidade já estava atraindo muitos turistas, o que era bastante positivo para a ' 
: economia do município. O Ver. Rominho teceu outros comentários sobre o assunto e encerrou o seu ' 
' discurso dizendo que estavam planejando outros eventos e com certeza seria a população e o nosso ! 
! município seriam beneficiados, pois a prática do voo livre incentivava o turismo na cidade, 
! acrescentando esperar que a Prefeita também fizesse a sua parte. 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 Sr". Malu, 1 ª Secretária 
que fizesse a leitura dos documentos constantes daquela pauta, a saber: 1) Parecer nº 10117, da 
Comissão de Justiça e Redação, com relação ao Projeto de Emenda a Lei Orgânica nº 01/17, datado 

, de 17/03/17, de autoria do Ver. Rominho, e subscrito pelos Vereadores Santana e Malu, que altera o, 
' artigo 214 da Lei Orgânica do Município de Piquete. Como não houvesse quem desejasse falar ; 
' sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em 1 ª votação e aprovada pelo Plenário por : 
: unanimidade. 2) Parecer nº 08/17, da Comissão de Justiça e Redação, favorável pela manutenção do , 
• Veto aposto ao Projeto de Lei Ordinária CM nº 01/17, de autoria do Ver. Rodrigo, dispondo sobre a ' 
' indispensabilidade do Poder Executivo solicitar cotação de preços primeiro no município no que se · 
. refere ás compras que dispensam licitações. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a 
'referida propositura, a mesma foi colocada em votação nominal, tendo todos os Vereadores, um a 
um, manifestado seu voto favorável pela manutenção do Veto. O Ver. Rodrigo autor do referido • 

'projeto de lei justificou o seu voto favorável pela manutenção do Veto dizendo que o Veto não era o · 
· fim, pois teve a oportunidade de participar de situações idênticas na Legislatura anterior, razão pela 
: qual optou por rever a redação da sua propositura, reapresentando o projeto para que realmente 
' depois de aprovado pela Câmara fosse sancionado e transformado em lei. A seguir, o Sr. Presidente 
comunicou que o Plenário manteve o Veto aposto pela Prefeita ao Projeto de Lei Ordinária CM nº 
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01/17, de autoria do Ver. Rodrigo Nunes. 3) Parecer nº 09/17, da Comissão de Justiça e Redação, 
favorável pela aprovação do Projeto de Resolução nº 04/17, de autoria do Ver. Santana, dispondo 
sobre a criação da Comissão Permanente de Segurança Pública e altera os dispositivos do 
Regimento Interno. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma 
foi colocada em!" votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 4) Requerimento nº 41/17, 
datado de 21/03/17, do Ver. Prof. Doni, para que seja oficiado ao Ilustríssimo Senhor responsável 

. pela Empresa CAB Piquete S.A., pedindo-lhe a gentileza de informar a este Vereador, quais as 

. motivações que impedem a ligação do ramal de esgoto nas novas residências construídas na cidade 
de Piquete, justificando sua resposta através de documentos e legislação hábil. 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 42/17, datado de 21/03/17, do Ver. 

· Prof. Doni, para que seja oficiado ao Ilustríssimo Senhor responsável pela CETESB, pedindo-lhe a 
gentileza de informar a este Vereador, sobre a eventual existência de alguma legislação que impeça 

. que a empresa concessionária de água e esgoto do município de Piquete, CAB Piquete S.A., realize , 
as ligações dos ramais de esgoto em novas residências construídas no município. Como não · 

. houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação 
1 

: e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 6) Requerimento nº 43/17, datado de 21/03/17, do Ver. 1 

' Heloizio, para que seja oficiado a Prefeita Municipal de Piquete, reiterando os termos do 
' Requerimento nº 20/17, tendo em vista que a resposta encaminhada pela Exma. Prefeita não 
i atendeu de maneira conveniente o que lhe fora solicitado. Como não houvesse quem desejasse falar 
: sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por 
unanimidade. 7) Requerimento nº 44/17, datado de 28/03/17, do Ver. Prof. Doni, para que seja 
oficiado a Prefeita Municipal de Piquete, pedindo-lhe a gentileza de informar a este Vereador, se 
existe a possibilidade de reparo na iluminação da Praça João Rodrigues de Carvalho (Pracinha do 

•Bar Triângulo), na Vila Esperança. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida i 

• propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 8) i 
, Requerimento nº 45/17, datado de 03/17, do Ver. Claudinei, para que seja oficiado a Prefeita 
, Municipal, pedindo-lhe que informe a este Vereador se existe a possibilidade de que seja interditado 
' a rua entre o Clube Elefante Branco e a ponte que dá acesso ao prédio da Unidade Básica de Saúde, 
i no período das sete as quatorze horas, na Avenida Valdemar Brito de Aquino, nos dias de feira. O 
! autor justificou a matéria dizendo esperar que estudassem com carinho a sua colocação, tendo 
:, sugerido ainda que a feira fosse realizada dentro do Recinto de Festa ou em outro lugar mais 
! adequado. Finalizando as suas palavras o autor disse contar com o apoio do Plenário para a 
' aprovação do seu requerimento. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida 
, propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. O 
: autor justificou o seu voto favorável dizendo que eram medidas fáceis de fazer bastava boa vontade. 
i 9) Requerimento nº 46/17, datado de 03/03/17, do Ver. Santana, para que seja oficiado a Prefeita 
•Municipal, pedindo-lhe que informe a este Vereador por quais motivos os operários da Frente de 
• Trabalho estão prestando serviços de limpeza de terreno e corte de gramas em residências 
· particulares durante horário de expediente e encaminhe também a cópia da autorização firmada pela 
· Prefeita Municipal para esse empréstimo, bem como demonstre que esse empréstimo não gerou 
' prejuízo para os trabalhos do município e apresente a guia devidamente recolhida pelo beneficiado 
da remuneração arbitrada e o termo de responsabilidade pela conservação e devolução dos bens 
recebidos tudo nos termos do artigo 106 da Lei Orgânica do Município. O Ver. Santana autor da 
propositura em questão justificou a matéria e disse esperar contar com o apoio do Plenário para a i 
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aprovação do seu requerimento, pois tratava de um assunto muito sério e tinha fotos o fato citado. A 
Ver Malu disse que realmente o assunto era bastante sério e também havia presenciado o referido 
fato. 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 47/17, datado de 

, 30/03/17, do Ver. Santana, para que seja oficiado a Prefeita Municipal, pedindo-lhe que informe a 
· este Vereador por quais motivos o caminhão da Prefeitura estava prestando serviços dentro da 
; IMBEL e encaminhe a cópia da autorização firmada pela Prefeitura para esse empréstimo, bem 
: como que esse empréstimo não gerou prejuízo para os trabalhos do município e apresente a guia 
devidamente recolhida pelo beneficiado da remuneração arbitrada e o termo de responsabilidade 

' pela conservação e devolução dos bens recebidos tudo nos termos do artigo 106 da Lei Orgânica do 
•Município. O Ver. Santana autor da propositura em questão justificou a matéria e disse esperar' 
• contar com o apoio do Plenário para a aprovação do seu requerimento, pois tratava de um assunto 
' muito sério, pois o caminhão F 4000 era do município foi adaptado com uma escada e estava 
· prestando serviços dentro da IMBEL. O Ver. Claudinei disse que o referido caminhão foi adaptado 
. para prestar serviços na área de iluminação pública, mas o referido serviço foi terceirizado, tendo 
• indagado se a administração estava emprestando o referido veículo para fazer serviços dentro da 
'IMBEL? O Ver. Santana respondeu que sim e que iria aguardar a resposta para tomar as 
' providências cabíveis caso fosse necessário. Como não houvesse mais quem desejasse falar sobre a 
referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por 

i unanimidade. 11) Requerimento nº 48/17, datado de 30/03/17, do Ver. Santana, para que seja 
i oficiado ao Governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckimin juntamente com o Secretário da 
: Segurança Pública do Estado e demais autoridades do setor, pedindo-lhes que informem a este , 
: Vereador quando serão adotadas as tão esperadas medidas para valorizar as carreiras de Policiais ' 
: Civis e Militares do Estado, principalmente no que concerne o reajuste salarial já que sinalizada : 
. perdas de mais de 20% nos últimos três anos e abrange a todas as categorias ativos, inativos e · 
: pensionistas. O autor justificou a matéria e disse que segundo palavras do seu Deputado Major 
, Olímpio era uma vergonha a classe dos Policiais Civis e Militares do Estado de São Paulo, o Estado 
mais rico do país, ser tão mal remunerada, tecendo outros comentários sobre o assunto. O Ver. , 
Santana disse ainda esperar que realmente o Governador do Estado olhasse com carinho aquela , 

; situação. O Ver. Claudinei parabenizou o autor pela brilhante propositura e disse ser favorável pela 
'.aprovação do requerimento em questão. O Ver. Claudinei teceu outros comentários sobre o assunto ·, 
, e disse esperar que as autoridades competentes realmente olhassem com carinho a situação da , 
: referida classe trabalhista. O Ver. Prof. Doni disse ser realmente lamentável aquela situação, tendo 
; falado também da situação vivida também pelos Professores do Estado de São Paulo, tecendo ' 
, outros comentários sobre o assunto. Como não houvesse mais quem desejasse falar sobre a referida 
'propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 12) 
Requerimento nº 49/17, datado de 30/03/17, da Ver Malu, para que seja oficiado a Prefeita 

'Municipal de Piquete, pedindo-lhe a gentileza de informar a esta Vereadora se existe algum estudo 
'visando tampar os buracos no final da Avenida Tancredo Neves. Inscrito para falar, o Ver. Santana 
, disse que apresentou em sessões anteriores documento tratando da referida melhoria, acrescentando 
· que teve como resposta da Prefeita que conseguisse oitocentos mil reais com os seus Deputados, 
, caso contrário a Prefeitura não tinha recursos financeiros para atender aquele pedido. Como não 
: houvesse mais quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única ' 
votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 13) Requerimento nº 50/17, datado de 30/03/17, 

'da Ver' Malu, para que seja oficiado a Prefeita Municipal de Piquete, pedindo-lhe a gentileza de 
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, informar a esta Vereadora se existe a possibilidade da iluminação realizada na Estrada do Benfica: 
• ser estendida até depois da Cachoeirinha, tendo em vista que existe mais residências no referido ! 

, local. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada j 

'em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 14) Requerimento nº 51/17, datado de 
, 30/03/17, do Ver. Heloizio, para que seja oficiado a Prefeita Municipal de Piquete, pedindo-lhe a 
' gentileza de informar a este Vereador quando será realizada a limpeza do bueiro que encontra-se 
' entupido na entrada da estrada que dá acesso ao Pesqueiro dos Marins (Chico Domingues). Como ! 
• não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única ! 

. votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 15) Moção nº 23/17, de autoria do Ver. Santana, 

. para que fosse oficiado Ronan Wesley Correia, 3º Sargento PM desta cidade, apresentando-lhe 
Moção de Aplausos deste Legislativo por sua Formatura na Escola Superior de Sargentos da Polícia 

' Militar do Estado de São Paulo realizada no dia 31/03/17. O autor justificou a matéria e disse que o 
• Sargento Ronan era seu amigo pessoal e filho do casal Juvenal e Leni e irmão do Sargento Kelly, da 
Força Aérea Brasileira. O Ver. Santana agradeceu o convite recebido e disse que fez questão de 

· estar presente na Formatura daquele grande amigo e desejou-lhe muito sucesso, tendo parabenizado . 
também toda a sua família. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a : 
mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 16) Moção nº' 

1 

24/17, de autoria do Ver. Junhõ, para que fosse oficiado ao jovem Fabiano Luiz Machado dos Reis, ! 

apresentando-lhe Moção de Aplausos deste Legislativo pela dedicação e carinho com que ministra 
. aula de capoeira gratuitamente para as crianças do bairro Jardim Santa Isabel e adjacências. Como . 
, não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única ' 
· votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 17) Moção nº 25/17, para que fosse oficiada : 
. Senhorita Rosiles Luiza Caetano extensivo a Bateria Império do Brás, apresentando-lhe Moção de ' 
. Aplausos deste Legislativo pela emocionante apresentação realizada no Carnaval de 2017, : 
resgatando uma das maiores cultura da nossa cidade. Como não houvesse quem desejasse falar 

. sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por 
· unanimidade. A seguir, o Presidente da Câmara comunicou que o Legislativo já havia contratado 
. um novo Motorista e que estava à disposição dos Senhores Vereadores. 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, 03 de abril de 2017. Centésimo nonagésimo terceiro (193°) ano da. 
: Independência, centésimo vigésimo sexto (126º) ano da República e centésimo vigésimo quinto 
1 (125º) ano da Emancipação Político-Administrativa de Piquete.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. - : 
,.~-.-.-.-.~-.~-.~-.~-.~~~~--~-.~--~~-.~-.~~-.~~~~-.~-.~-.~-.~-.~-.-.-.~~~-.-.~-.~-.~~-.~~-.~-.-

VER. .MA· .· RJIO CELS ~E SANTANA (SANTANA) 

~l), Â < 

VER. RÔMULO KAZIMIERZ LUSZCZYNSKI (ROMINHO) 

12 



CÂMARA MUNICIPAL DE PIQUETE 

Ata da 7ª Sessão ORDINÁRIA Realizada em 0310412017 

VER. MARIA LUIZA 

VER. CLAUDINE 
I 

! 

Fl n.º 

NETA RIBEIRO (MALU) 

VER. JOAQUIM ALVES DA SILVA JÚNIOR (JUNHÔ) 

VER. JOS ZE TI EIRO DA SILVA (Prof DON!) 

- .·Âl)~ 
VER. JOS~ OIZIO DA SILVA (HELOIZIO DOS MARINS) 

VER. RO 
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