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ATA DA PRIMEIRA (lª) SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO (2º) ANO LEGISLATIVO DA 
DÉCIMA SÉTIMA (17ª) LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIQUETE. Aos cinco 
(05) dias do mês de fevereiro do ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de dois mil e 
dezoito (2018), as 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. Em 
seguida, o Ver. Mário Celso de Santana, Presidente da Câmara disse que não iriam entoar o Hino de 
Piquete devido ao falecimento da irmã do Ver. Prof. Doni. A seguir, o Sr. Presidente convidou os 
Vereadores a ficarem em pé para observarem um minuto de silêncio em homenagem póstuma a Sra. 
Benedita Ribeiro da Silva, irmã do Ver. Prof. Doni, falecida no dia 1° de fevereiro, quinta-feira 
passada, vítima de um enfarto. Dando continuidade aos trabalhos, o Sr. Presidente colocou em única 
votação a Ata da 23ª Sessão Ordinária e como não houvesse quem desejasse apresentar emendas a 
referida ata, a mesma foi colocada em única votação, aprovada por unanimidade e assinada pelos 
Vereadores presentes. Em seguida, colocou em única votação a Ata da 24ª Sessão Ordinária e como 
não houvesse quem desejasse apresentar emendas a referida ata, a mesma foi colocada em única 
votação, aprovada por unanimidade e assinada pelos Vereadores presentes. Em seguida, o Sr. 
Presidente solicitou a Ve~. Maria Luiza Moreira Neta Ribeiro, 1ª Secretária, que fizesse a leitura 
dos documentos constantes do Expediente, os quais foram os seguintes: 1) Oficios GAB nºs 498/17, 
499/17, 500/17, 501/17, 502/17, 001/18, 002/18, 003/18, 004/18, 005/18, 006/18 e 007/18, todos de 
autoria da Prefeita Municipal de Piquete, respondendo várias proposituras de diversos Vereadores 
desta Casa de Leis (Arquivar); 2)0f. GAB nº 504/17, datado de 11/12/2017, de autoria da Prefeita 
Municipal de Piquete, comunicando que no dia 11/12/17, foi sancionado e promulgado o Projeto de 
Lei Ordinária CM nº 07/17, o qual recebeu o número 2049 das Leis Ordinárias (Arquivar); 3) Of 
GAB nº 028/17, datado de 23/01/2018, de autoria da Prefeita Municipal de Piquete, encaminhando 
o Balancete da Receita e Despesa da Prefeitura Municipal, relativo ao mês de dezembro de 2017 
(Arquivar); 4) Of. nº 171117, datado de 19/12/17, de Águas de Piquete, respondendo ao 
Requerimento nº 137/17, de autoria do Ver. Heloizio dos Marins (Arquivar); 5) Of nº 456/17, 
datado de 12/01117, de Águas de Piquete, respondendo ao Requerimento nº 144/17, de autoria do 
Ver. Heloizio dos Marins (Arquivar); 6) Convite da Paróquia de São Miguel Arcanjo, datado de 
12;/01/18, convidando para o 20° Aniversário de Ordenação Sacerdotal do Pároco Fernando Alves 
Sampaio (Arquivar); 7) Oficio s/nº, datado de 18/01/18, do Conselho Tutelar, informando a 
mudança na Coordenadoria daquele Conselho (Arquivar); 8) Convite, datado de 22/01/18, do 
Conselho Tutelar, convidando para reunião daquele conselho conforme especifica (Arquivar); 9) 
Of. nº 4539/18, de 22/01/18, do TJESP, que transmite acórdão prolatado nos autos de Direta de 
Inconstitucionalidade (Arquivar); 10) Requerimento s/nº, datado de 18/01/2018, do Sr. Derek Vieira 
de Souza Lima Teixeira, requerendo acesso aos Autos de Prestação de Contas da Prefeitura 
Municipal de Piquete, referente a 2013, para extração de cópias de documentos relacionados à 
Endija Transporte Ltda (Atender/Arquivar); 11) Of. s/nº, datado de 25/01/18, do MM Juiz de 
Direito Dr. Lucas Campos de Souza, comunicando a conversão do Juizado Especial Cível da 
Comarca de Piquete em Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Piquete (Arquivar); 12) 
Of. nº 001/18, datado de 26/01/18, da E. M. "Prof1 Ricarda Godoy'', encaminhando os nomes dos 
Alunos Nota 10 (Arquivar); 13) Of. nº 006/18, datado de 26/01/18, do Ministério Público de SP, 
reiterando termos do Oficio 141/PIP/2017 (Arquivar); 14) Documento datado de 30/01/18, da Sra. 
Lúcia Helena Seraphim Silva, solicitando esclarecimento e estudo quanto aos inúmeros pontos de 
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parada de ônibus circular pelas ruas de nossa cidade conforme especifica (Arquivar); 15) Convite, 1 

datado de 31/01/18, da Sra. Luciene Uchoas Barbosa, Diretora da VISA, convidando para participar 
da Sala de Situação conforme especifica (Arquivar); 16) Of s/nº da MM Juíza de Direito/Diretora 
do Foro da Comarca de Piquete, Dr1 Rafaela D' Assunpção Cardoso Glioche, comunicando que a 
partir de 01/12/2017 passou a ocupar o referido cargo nesta cidade (Arquivar); 17) Ato nº 001/18, 
datado de O 1/02/2018, de autoria da Mesa da Câmara, dispondo sobre o envio para a Comissão de 
Finanças, Orçamento e Fiscalização dos pareceres prévios das Contas do Poder Executivo referente 
ao exercício de 2015 (Arquivar); 18) Os Requerimentos de nº 1/18 a 11/18, depois de lidos foram 
encaminhadas para discussão e votação na Ordem do Dia desta sessão. 19) Proposta de Emenda a 
Lei Orgânica nº 001/18, de autoria do Ver. Claudinei Luiz de Moraes e subscrito por outros Edis, 
alterando o artigo 26 da Lei Orgânica do Município de Piquete (A Comissão de Justiça e Redação); 
20) Indicação nº 001/18, da Ver1 Malu, indicando a necessidade de fazer reparos na drenagem da 
água no campo da Vila Cristiana (A consideração da Senhora Prefeita); 21) Indicação nº 002/18, da 
Ver1 Malu, indicando a necessidade de fazer a limpeza em toda extensão do rio que fica por trás da 
Rua São Benedito-Vila Esperança (A consideração da Senhora Prefeita); 22) Indicação nº 003/18, 
do Ver. Heloizio, indicando a necessidade urgente de fazer a limpeza na lateral do asfalto desde a 
Tirolesa até o Manoel Bastos (A consideração da Senhora Prefeita); 23) Indicação nº 004/18, do 
Ver. Heloizio, indicando a necessidade urgente de fazer a limpeza na lateral do asfalto desde a 
Tirolesa até o Manoel Bastos (A consideração da Senhora Prefeita); 24) Indicação nº 005/18, do 
Ver. Heloízio, indicando a necessidade urgente de retirar as barreiras da estrada que liga a Tirolesa 
Garganta do Dragão ao Bairro dos Marins (A consideração da Senhora Prefeita); 25) Indicação nº 
006/18, do Ver. Heloizio, indicando para que sejam adotadas as providências para promover a 
limpeza da Rua Maria Aparecida Leite Ferreira, Vila Eleotério, com a retirada do mato que está nas 
vias públicas (A consideração da Senhora Prefeita); 26) Indicação nº 007/18, do Ver. Heloizio, 
indicando para que sejam adotadas as providências para promover a recolocação do calçamento da 
Praça Fernando Costa, localizada no Bairro Caixa D' Água (A consideração da Senhora Prefeita); 
27) Indicação nº 008/18, do Ver. Santana, indicando para que sejam adotadas as providências 
necessárias para promover à necessária e imediata limpeza do Cemitério Municipal (A consideração 
da Senhora Prefeita); 28) Indicação nº 009/18, do Ver. Santana, indicando para que sejam adotadas 
as providências necessárias para a recolocação da placa de denominação da Praça do lambeiro, que 
foi levada na enchente que provocou o desmoronamento daquela localidade, vez que até o presente 
momento, mesmo após a reforma ali realizada, nenhuma providência foi adotada neste sentido (A 
consideração da Senhora Prefeita); 29) Indicação nº 010/18, do Ver. Christian, indicando a 1 

necessidade de detenninar a construção de lombadas na Avenida José Osmar D'Ámico, Avenida 
1 José Ribeiro dos Santos e Rua Heitor Vilela Nunes, nos bairros da Tabuleta e Santo Antonio, 
respectivamente (A consideração da Senhora Prefeita); 30) Moção nº 001/18, da Ver1 Malu, para 
que seja oficiado ao jovem Adilson Reymar Bueno da Silva, apresentando-lhe Moção de Aplausos 
deste Legislativo, pela brilhante participação no concerto de Natal da Matriz de São Miguel 
Arcanjo, onde o mesmo desceu de rapei vestido de Papai Noel, abrilhantando o evento na noite do 
di 23/12/18 (Para a Ordem do Dia); 31) Moção nº 002/18, do Ver. Santana, para que seja oficiado 
aos familiares e ao Comando da Polícia Militar do Estado de São Paulo, bem como a nível de CPI-1 
e 3° BAEP/SJC, apresentando-lhes Moção de Pesar deste Legislativo pela perda irreparável do SD 
PM Leonardo César Assunção Rodrigues de Souza, pertencente ao efetivo do 3º BAEP/CPI-1 de 
São José dos Campos, ocorrida no dia 09 de janeiro de 2018 (Para a Ordem do Dia); 32) Moção nº 
003/18, do Ver. Doni, para que seja oficiado à Diretoria do Oratório São Domingos Sávio, 
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apresentando-lhe Moção de Aplausos deste Legislativo, pela excelente F AISLÂNDIA realizada em 
2018 atendendo a vários jovens e adolescentes desta cidade (Para a Ordem do Dia); 33) Moção nº 
004/18, do Ver. Doni, para que seja oficiado à Diretoria do Oratório São Domingos Sávio, 
apresentando-lhe Moção de Aplausos deste Legislativo, pela excelente F AISLÂNDIA realizada em 
2018 atendendo a vários jovens e adolescentes desta cidade (Para a Ordem do Dia); 34) Moção nº 
005/18, do Ver. Doni, para que seja oficiado a Igreja Evangélica Assembleia de Deus da 
Restauração em nome de sua Presidente Apostola Bel. Roseneia Aparecida de Queiroz, 
apresentando-lhe Moção de Aplausos deste Legislativo, pela brilhante e gloriosa CONADER (Para 
a Ordem do Dia); 35) Moção nº 006/18, do Ver. Doni, para que seja oficiado ao Pastor Fernando 
César de Queiros Motta, Coordenador e Vice-Presidente da CONADER apresentando-lhe Moção de 
Aplausos deste Legislativo, pela brilhante e gloriosa CONADER (Para a Ordem do Dia); 36) 
Moção nº 007/18, do Ver. Heloizio, para que seja oficiado ao Sr. Antonio de Oliveira Baptista, 
apresentando-lhe Moção de Aplausos deste Legislativo, pela dedicação e zelo com que efetuou a 
remoção do mato que se formou em frente à sua residência, sito nesta cidade, à Rua Maria 
Aparecida Leite Ferreira, nº 96, Vila Eleotério, contribuindo, dessa forma, com a limpeza de nossa 
cidade (Para a Ordem do Dia); 37) Projeto de Lei Complementar nº 02/2017, datado de 12/09/2017, 
de autoria da Prefeita Municipal de Piquete, que dispõe sobre o novo Código Tributário Municipal 
com pareceres favoráveis pela admissibilidade e tramitação do referido projeto (Para a Ordem do 
Dia); 38) Comissão Especial de Inquérito nº 001/17, datado de 02/02/2018, de autoria da Presidente 
da CEI, com fundamento no artigo 29, § 3º do Regimento Interno (Resolução nº 185/92), 
requerendo a prorrogação do prazo de sua vigência por mais sessenta (60) dias para conclusão de 
seus trabalhos (Para a Ordem do Dia); A seguir, o Sr. Presidente franqueou as palavra de 
conformidade com as normas regimentais. Inscrito para falar, o Ver. Claudinei cumprimentou os 
presentes, em especial, o Sr. Thebas, Suplente de Vereador na cidade de Lorena, os internautas e os 
ouvintes da Rádio Natureza FM e fez o seguinte pronunciamento: "Com relação à solicitação da St' 
Lúcia para abertura de Comissão, a princípio eu vou verificar junto ao Código Nacional de Trânsito, 
vou estudar o assunto e ver o que pode ser feito. Vou também pedir que seja oficiado o Setor de 
Engenharia da nossa Prefeitura para que informe a esta Casa de Leis, quais os critérios usados para 
fixação desses pontos, bem como da pintura das referidas faixas e da sinalização dos pontos de 
ônibus. O que dá a entender é que não teve critério e nem estudo detalhado sobre o assunto, mas 
primeiramente, precisamos investigar a respeito antes de tomar qualquer providência. A meu ver, a 
maioria das coisas feitas pela atual Administração não tem critério algum, a prova disso são as 
respostas dada pelo Executivo a esta Casa de Leis sobre os Requerimentos apresentados pelos 
Vereadores. É dever do Vereador cobrar e vamos continuar cobrando. Na sexta-feira passada, estive 
juntamente com o Presidente deste Legislativo participando de uma reunião na cidade de 
Tremembé, a convite do Deputado Padre Afonso, e na oportunidade estava presente também o 
Vice-Governador Márcio França do PSD, o qual irá assumir o Governado de São Paulo no mês de 
abril, após a saída do Governador Geraldo Alckmin, pré-candidato a Presidência da República. 
Provavelmente, após assumir o Governo de São Paulo, o Sr. Márcio França, ele sairá candidato a 
Governo do Estado de São Paulo. Quero parabenizar a atitude de se iniciar um trabalho com relação 
ao Plano de Turismo de nossa cidade, embora a referida lei já exista, é de 2015, a gente torce para 
que esse trabalho seja realmente sério e de acordo com a realidade de nosso município. Agora, o 
que me deixa bastante indignado é que muitas pessoas após essas Audiências Públicas estão me 
procurando e me cobrando que é necessário a aprovação daquele Plano Diretor para que Piquete 
tenha um MIT, pois Piquete tem intenção Turística. E como não sabemos tudo, precisamos fazer 
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1 algumas pesquisas, a gente vê que a população não tem os devidos esclarecimentos sobre o que está 
sendo feito. O Plano Diretor é o início de um trabalho para que futuramente possamos requerer a 
inclusão do Município no MIT, ou seja, Município de Intenção Turística. Fazendo algumas 
pesquisas, levantei alguns dados importantes e estou fazendo tais esclarecimentos para mais tarde 
não dizer que a Câmara está dificultando o município de Piquete a ser uma Cidade Turística. Em 
seguida, o Ver. Claudinei leu um trecho falando sobre os municípios que através de Deputados 
Estaduais pleitearam o título de Interesse Turístico entre dezembro de 2016 a maio de 2017, sendo 

1 que apenas treze por cento foram obtiveram êxito nas proposituras apresentadas e as demais 
algumas continuam em análise na Assembleia Legislativa, outras foram devolvidas aos seus 
Deputados e outras arquivadas, porque não cumpriram as disposições da lei vigente. Uma dessas 
disposições legais é o Plano Diretor Turístico, o que o nosso município está tentando fazer agora. 
Essa solicitação é necessária, mas primeiro temos que cumprir os requisitos exigidos na lei e esses 
requisitos não são poucos não, são muitos e precisam ser cumpridos. Então, quando se fala que 
estão fazendo o Plano Diretor de Turismo, que está tendo Audiência Pública, que o Vereador não 
aparece, que a população não participa, que a população deveria cobrar mais, esquecem de 
esclarecer que para o nosso município consiga o MIT não depende apenas do Plano Diretor e, então, 
as pessoas ficam cobrando a aprovação do Plano Diretor para Piquete se tomar uma Cidade 
Turística. Seria muito bom se Piquete se tomasse uma Cidade Turística, mas, a meu ver está longe 
disso acontecer. Quando se fala de coleta de esgoto, está até hoje a briga entre a antiga CAB e a 
Prefeitura, um jogo de empurra-empurra, e ninguém resolve o problema e o nosso município 
continua sem tratar os esgotos da cidade. A Prefeita não expõe para a população o que realmente 
está acontecendo, cada vez que se pergunta sobre o assunto é dado uma resposta diferente. Na 
semana passada o Coronel da IMBEL colocou uma nota no F ACEBOOK e mandou para os 
moradores das Vilas que em março ele irá encerrar o abastecimento de água nas referidas regiões 
porque a Administração Pública até o momento não cumpriu com o acordo que foi combinado entre 
ambas às partes. Estamos cansados de ver, alguns políticos brincam com a sabedoria das pessoas, 
ilude pessoas leigas, o que é muito triste. Porém, quando nós somos cobrados pela população e, 
depois de verificar a respeito e esclarecer melhor o assunto, somos criticados pela Administração 
Municipal. Já disse nesta Tribuna que não sou o sabedor de tudo, mas procuro estudar o assunto e 

1 esclarecer o que realmente acontece e se falei alguma coisa errada, me procurem e eu me disponho 1 

a retratar o assunto na próxima sessão. Acho que tanto a IMBEL como a Prefeitura tem que cumprir 
o acordo que foi feito, para impedir que famílias humildes sejam prejudicadas, ou seja, paguem por 
um acordo que não foi cumprido pelo Executivo Municipal. Pelo que estou vendo não é só o 
Executivo Municipal que nao respeito os Vereadores, outras autoridades de nossa cidade também 
não estão respeitando os Vereadores desta Casa de Leis. Fiz um Requerimento endereçado ao 
Coronel Eleazar e até a presente data não recebi resposta da minha propositura e se o referido 
Coronel não reconhece o Vereador como do nosso município, se o Chefe do Poder Executivo não 
respeita os membros do Poder Legislativo como merecem, as demais autoridades se acham no dever 
de não respeitá-los também, o que é um absurdo. Um assunto bastante comentado de uns dias para 
cá, é sobre a indisponibilidade de bens da Senhora Prefeita devido a uma Ação Pública movida pelo 
Ministério Público, referente à dispensa de licitação feita em 2013. Foi contratada uma empresa 
para fornecer dois veículos para prestar serviços na cidade por seis meses, pelo valor de R$ 
114.000,00. Aí eu passo a não entender a posição do Tribunal de Contas, porque veio um Auditor, 

l
esse Auditor analisou as contas da Prefeitura de 2013, fez vários apontamentos, inclusive apontou 
que referente à Dispensa nº 09/2013, não constava nos autos pesquisa de preço servindo de amparo 
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para autorização à ratificação em contratação realizada em favor da referida empresa, porém, quem 
aprova as Contas é outro Auditor, cabendo então, ao MP tomaras devidas providências como fo1 
feito. A Prefeita simplesmente fez o que bem entendeu, locou dois veículos por seis meses, pagou o 
preço combinado entre ambas às partes (Prefeitura-Empresa), sendo que o Ministério Público ainda 
apontou que o valor pago quase que deu para comprar os referidos veículos. O Advogado da 
Prefeita disse na rádio que resolveria fácil aquele assunto porque foi uma contratação emergencial 
razão pela qual foi pago o referido valor na época. Só que para fazer uma contratação emergencial é 

1 preciso fazer uma pesquisa de preço, eu não posso colocar quem eu quero simplesmente, porque 
estamos tratando de dinheiro público e não de dinheiro particular. Dizem as más línguas, que um 
dos sócios da empresa contratada é casado com a sobrinha do então Secretário de Negócios 1 

Jurídicos da nossa Prefeitura, além de genro do causídico, que representa a pessoa da Prefeita em 
demanda nesta Distrital. Emergencial, a princípio tudo bem, mas não é muita coincidência também? 
Agora a Prefeita vai ter que se defender, é direito de defesa dela e um direito nosso esclarecer aqui 
nesta Tribuna o que está se passando, a população tem o direito de saber o que está acontecendo. 
Nós ouvimos constantemente a Prefeita dizer na Rádio, na Igreja que é perseguida pelos 
Vereadores, agora me respondam, o Ministério Público está perseguindo a Prefeita quando entrou 
com essa Ação Pública? O Ministério Público não está acusando a Prefeita, não está dizendo que 
ela está errada, ele faz o que nós fazemos aqui também, investiga e a Prefeita tem pleno direito de 
se defender e provar o contrário ou não. Ninguém está aqui dizendo que ela errou, foi aberta uma 
Ação Pública para apurar se houve ou não um erro, se ela provar que não errou beleza, mais um 
atestado de honestidade para ela, caso contrário, ela será mais um político cassado por improbidade 
administrativa em nosso município. O Ver. Claudinei teceu outros comentários sobre o assunto e 
encerrou as suas palavras. Inscrito para falar, o Ver. Santana cumprimentou os presentes, em 
especial, o Sr. Flávio Thebas, Suplente de Vereador na cidade de Lorena, os internautas e os 
ouvintes da Rádio Natureza FM e fez o seguinte pronunciamento: "Quero aproveitar o gancho do 

1 Ver. Claudinei, que falou com muita propriedade nesta Tribuna hoje, para esclarecer que o 
defensor, o Advogado da Prefeita procurou a rádio, porém, se esqueceu de falar que de todos os 
montantes apontados pelo Ministério Público, que sem sombra de dúvida está provado que foi 
direcionado, até porque o proprietário da referida empresa mantém um escritório particular na 
cidade de Lorena com a sobrinha da Prefeita, realmente muita coincidência. O Ministério constatou 

· que a Prefeita em 2013 fez a contratação de dois veículos, ou seja, uma ambulância e um veículo de 
15 lugares, valor mensal de R$ 19.000,00, dando um total de R$ 114.000,00 por seis meses. Essa 
empresa era a mesma empresa contratada pela gestão anterior, do ex-Prefeito Otacílio e que ela ' 

1 

sempre questionou contra a referida contratação. Ela manteve a empresa, o proprietário manteve o 

1 
serviço por seis messes, levou R$ 114.000,00 de nossa cidade, só que o proprietário, por 
coincidência, esse empresário dono da referida empresa é casado com a filha do Advogado 
particular da Prefeita, que é irmão do Advogado que presta serviço na nossa Prefeitura e esse 1 

empresário também é Advogado ele mantém um escritório particular na cidade de Lorena, na Rua 
Benedito Marcondes Moura Sobrinho, com ~ sobrinha da Prefeita e filha da Secretária Municipal de 1 

Desenvolvimento Social de nossa cidade. E realmente muita coincidência, realmente um milagre 
todas essas coincidências. Pena que aqui em nosso município esse milagre não acontece com o 
pobre. A nossa cidade está abandonada, está jogada ao léu, está um lixo, está um caos. Então, estou 
aguardando a alegação da Prefeita, qual a justificativa que ela vai dar com relação ao referido 
assunto porque o Ministério Público apontou, foi aberta Ação Pública contra a Prefeita, pois é 
inadmissível tal fato. Quero aproveitar também o gancho do Ver. Claudinei com referência ao MIT, 
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1 como que a Prefeita quer receber verba do Governo Federal referente ao Turismo sendo que ela, de 
forma maldosa, com o apoio da sua irmã que é Secretária do Fundo Social, por sinal um verdadeiro 
nepotismo, solucionaram o problema da Praça do Jambeiro quebrando tudo ali. Sendo que é do 
conhecimento de todos que aquelas pessoas que ficavam naquela praça eram pessoas que 
precisavam de ajuda, de apoio para saírem daquela vida e eu pergunto, quebrar tudo ali resolveu o 
problema? Vão até o Terminal Rodoviário para Vossas Excelência verem que lixo está lá, total 
abandono, uma vergonha, a porta de entrada dos nossos visitantes está um lixo, fedido. A Prefeita é 
maldosa de mais, e depois vem falar que eu sou perseguidor, que eu persigo ela? Eu estive no 
Cemitério Municipal por ocasião do sepultamento do meu amigo Gulinha e fiquei com vergonho 
devido o abandono que está aquele local, lamentável, até lagarto tem lá andando pelos túmulos. 
Essa semana o Ver. Cristian publicou uma foto no facebook da limpeza do campo de futebol do 
Industrial, onde encontraram uma cobra, já pensou se uma criança é picada pela cobra? Com certeza 
seria fatal. Agora, que situação complicada, aquela área até a entrada da IMBEL está uma vergonha, 
mato alto, cobra por toda parte, total abandono, lamentável aquela situação. Vamos ver o que a 
Prefeita vai falar com relação à água bruta que ela fez um acordo como Coronel Eleazar e não 
cumpriu, só que a Prefeita está empurrando a responsabilidade para o Coronel. Eu também não 
estou aqui defendendo o Coronel não, apenas estou falando que foi feito um acordo entre a Prefeita 
e o Coronel, porém, a Prefeita não está cumprindo a sua parte do acordo. A Prefeita não está 
conseguindo dar conta do que é da responsabilidade dela e para fazer média com o Coronel assumiu 
aquela área antes da IMBEL, porém, já deixou claro para o Coronel que não tem como arcar com 
aquela situação. Só que os moradores ali daquela área estão pagando imposto para a Prefeitura e 
como fica a situação daqueles moradores? Os moradores estão pagando seus impostos em dia e 
agora querem os seus direitos também e não é justo eles ficarem sem água, sem coleta de lixo, sem 
limpeza das ruas. Aí fica fácil empurrar o problema para os Vereadores, pois é isso que ela faz, ela 
manda os munícipes cobrar do Vereador, sendo que a responsabilidade é do Chefe do Executivo 
Municipal. A Prefeita que tome vergonha na cara assuma o seu papel de Gestora do Município e 
execute os serviços prioritários, agora se ela não tem competência para tal, que saia fora e deixe 
quem tem competência Administrar o nosso município e com certeza o nosso município vai fluir 
bem melhor. É vergonhoso também o abandono em que se encontram os bairros São José e Alto da 
Bela Vista, são dois bairros que eu sempre visito e realmente os moradores ali sofrem com a falta 1 

dos serviços prioritários. Eu como representante do povo tenho como obrigação cobrar do 

1 

Executivo Municipal melhorias para os bairros de nossa cidade, pois estou vendo quase que 
diariamente o sofrimento dos moradores principalmente dos bairros mais distantes e carentes. No 
início do nosso mandato eu e o Ver. Christian fizemos contato com o DENIT para conseguir raspa 
de asfalto para o bairro São José, conseguimos, porém, a Prefeita pura e simplesmente foi lá e 
negou. Ela negou. É fácil quando você assume um poder, quando você está com a caneta na mão, 
você quer humilhar as pessoas, humilhar o próximo. Quero ver quando cair essa máscara, quando 
perder o poder, quando não estiver mais no poder. Vamos ver se vai ser humilde, vai ser decente, se 
vai ter dignidade de olhar nos olhos de cada um e pedir desculpas. A meu ver, falta para a referida 
Administradora humildade, pois não adianta ela estar à frente de Igrejas, seja Católica, Evangélica 1 

ou qualquer outra, dizendo que está buscando a Deus, porém, depois que sai do templo, ela sai 
pisando em todo mundo, não respeito o próximo. A prova disse é só ver a situação do nosso 1 

funcionalismo municipal, salário irrisório, muitos passando fome, lutando com dificuldade para dar 

1 

o que comer aos .seus filhos, é lamentável tudo isso. Eu não vou me calar diante de tal situação, pois 
não sou cordeirinho, não sou pau mandado, não vou aceitar promessas de ninguém, não me alio à 
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sujeira, à coisas erradas. É inadmissível, inaceitável, o que ela vem fazendo em nosso município. 
Essa imoralidade dela manter suas duas irmãs à frente das Secretarias de Educação e de 
Desenvolvimento Social é um absurdo, um verdadeiro nepotismo. Vamos aguardar, pois temos uma 
nova Juíza de Direito em Piquete, quem sabe ela tenha um posicionamento mais coerente com 
relação à referida situação. Que Deus ilumine a nova Juíza para que ela possa conduzir os seus 
trabalhos com retidão e firmeza. A Prefeita respondeu o meu Requerimento referente à contratação 
de empresa que executou serviço de iluminação e ornamentação Natalina em 2017. A Prefeita 
respondeu o seguinte: "Cumpre-nos também informar que o valor efetivamente gasto com a 
contratação somente será determinado depois do término da prestação do serviço contratado". É um 
absurdo a resposta do Executivo Municipal, está escondendo o quê? O Carnaval está chegando, não 
sou contra o Carnaval, sei que é uma festa popular onde as pessoas gostam de se divertir, porém, 
diante da situação enfrentada pelos nossos funcionários municipais, que recebem um salário 
irrisório, salário base inferior ao mínimo estabelecido pelo Governo Federal, muitos deles estão 
passando fome, o município não tem dinheiro para realizar os serviços básicos, a população 
sofrendo com a falta de serviços prioritários, não é justo aplicar recursos financeiros para a 
realização do Carnaval. Acho que se fosse dado um pequeno reajuste salarial para os servidores 
municipais com certeza iria amenizar a situação de muitos pais de família, que trabalham há anos 
em nossa Prefeitura e esperam ganhar no final do mês um salário mais digno, um salário mais justo. 
A Prefeita não está nem aí com a nossa cidade, ela faz o que bem entende e tenta impor a qualquer 
preço as suas atitudes. A última dela agora é que está tentando impor aos responsáveis pelos 
Quiosques da Praça Duque de Caxias um taxa "extra" para poderem funcionar nos dias de Carnaval, 
um absurdo. Essas pessoas já pagam as taxas de alvarás de funcionamento anual, as taxas de alvarás 
especiais, os impostos previstos em lei e a Prefeita ainda quer a todo custo que eles paguem essa tal 
taxa extra, é realmente lamentável. É pura crueldade da Donana, ela sim persegue os nossos 
comerciantes. Quem ganha com isso são as pessoas de fora, que vem montam suas barraquinhas 

' aqui em nossa cidade sem pagar taxa, sem pagar nada e levam todo o dinheiro que poderia ficar em 
Piquete mesmo se os nossos comerciantes pudessem trabalhar normalmente, sem perseguição. Até 
quando a população vai sofrer com essa situação? Como já disse é absurdo o que a Donana vem 
fazendo em nosso município e ainda por cima tem gente que defende as atitudes dela. Eu gostaria 

1 de saber se essas pessoas tivessem algum parente trabalhando na Prefeitura ou à frente de algum 
comércio em nossa cidade sofrendo as perseguições do Executivo, se elas iriam continuar 
defendendo a Donana? Então, Senhora Ana Maria de Gouvêa, toma vergonha na cara e seja mais 
humilde, mais humana, olha com carinho a situação dos nossos funcionários municipais, pois do 
jeito que está não pode continuar. O ex-Ver Moita falou muito nesta Tribuna, na gestão passadaP 

i que a Prefeita deveria calçar a sandália da humildade e até hoje isso não aconteceu e espero que ela 
crie vergonha na cara e mude a sua maneira de tratar as pessoas. Na maioria das vezes a Prefeita se 
volta para a situação, se coloca como vítima e sai acusando todo mundo. Quem já trabalhou com ela 
sabe perfeitamente o que eu estou falando, enquanto a pessoa servir para a Danana, ela trata bem, a 
hora que ela achar que não precisa mais da pessoa, ela chuta, dá "um ponta pé" no traseiro da 
pessoa, pois ela não respeita ninguém. Recentemente aconteceu um fato em nossa cidade com 
relação a recolhimento de animais soltos na cidade, recolheram os animais, não deram 
documentação alguma a quem quer que fosse, sumiram com os animais e apresentaram uma multa 
para os proprietários dos referidos animais. Esses proprietários foram até a Prefeitura para pagar, foi 

1 

um vai e vem de funcionários, um Deus nos acuda, ninguém queria receber e acabou que os 
referidos proprietários tiveram que entrar com uma ação na justiça e de última hora aceitaram 
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receber a multa. Vou deixar aqui um recadinho para o Sr. Rodrigo e dizer a ele que a Câmara está 
vigilante, não pensa o Senhor que vai cair aqui em Piquete de paraquedas com o intuito de 
enriquecer à custa de um povo pobre, que não vai não. Enquanto eu estiver nesta Casa de Leis eu 
vou levantar tudo primeiro, eu vou escarafunchar tudo. Nós estávamos em recesso e esse cidadão 
passou lá no Passo Municipal e acho que ele tomou a vacina da imoralidade e já chegou querendo 
dar ordens, dizendo que iria se reunir com os Vereadores, que tinha que conversar com os 
Vereadores naquele dia. Então, quero dizer a esse cidadão que a Câmara não é "casa da mãe joana" 
não, aqui tem pessoas responsáveis que estão atentas à situação que a nossa cidade está passando e, 
agora, como terminou o recesso, se o Senhor quiser vir conversar as portas do Legislativo estão 
abertas, estou à disposição em meu Gabinete, mas traga tudo, traga cópia de todos os documentos 
porque eu vou escarafunchar tudo primeiro. Eu não vou marcar Audiência Pública, eu não vou 
convocar os Vereadores a bel prazer, só porque o Senhor quer ou porque a Chefona acha que ten';l 
que ser da maneira que ela bem entende, negativo. Então, o Senhor chega pianinho, já vem com o 
rabinho entre as pernas, com as orelhas baixas, vem humilde porque aqui o Senhor vai encontrar. 
Por hoje é só. Boa noite a todos". Inscrito para falar, o Ver. Prof. Doni cumprimentou os presentes, 
os intemautas e os ouvintes da Rádio Natureza FM e fez o seguinte pronunciamento: "Quero 
primeiramente agradecer de coração o apoio que eu e minha família recebemos por ocasião do 
falecimento da minha irmã Ditinha. Ela enfartou quinta-feira, dia 1° de fevereiro às 10h45min, foi 
prontamente socorrida pelo SAMU e levada à Unidade Básica de Saúde de nossa cidade, onde 
recebeu os cuidados da Dr3 Rosangela, que fez de tudo para ressuscitá-la, mas infelizmente não foi 
mais possível. Quero dizer também Sr. Presidente, que no último dia 2 de fevereiro por ocasião do 
sepultamento da minha irmã estive no Cemitério Municipal e não gostei do estado em que se 
encontra aquele local, está cheio de mato por toda parte, totalmente abandonado, é lamentável. Sei 
que estamos em época de chuva e nessa época nem bem se corta o mato e ele já cresce novamenter 
entendo que é dificil manter o mato ou a grama baixa nessa época, mas se não fizer o serviço 
periodicamente, com certeza o mato vai crescer muito e vai virar um selva aquele local. Quero aqui 
também aproveitar a oportunidade e parabenizar a atitude do Ver. Christian e dos seus amigos que 
não mediram esforços e fizeram a limpeza no campo de futebol do Industrial. Segundo foi postado 
na rede social, durante a limpeza foi encontrada uma cobra jararaca naquele campo e como é do 
conhecimento de todos, essa cobra é uma das mais venenosas aqui na região e sua mordida pode ser 
fatal. No mês de janeiro praticamente caminhei por aquela região e sempre via crianças jogando 
bola e adultos treinando no campo do Industrial, então, essa atitude de passar a máquina para cortai;
ª grama e fazer a limpeza daquele local e de total importância para preservar a vida daquelas 
pessoas que diariamente vão ao referido campo de futebol. Sexta-feira passada, dia 2 de fevereiro, 
eu e o Ver. Heloizio estivemos no Fórum de nossa cidade para conversar com o Dr. Carlos da 
Promotoria, pois estamos com um problema muito sério lá na Rua Projetada, no bairro Santo 
Antônio. Fomos conversar com o Dr. Carlos para tentar conseguir algumas melhorias para a 
referida Rua porque desde 2014 o Ver. Heloizio vem solicitando iluminação e melhorias no leito 
carroçável e não é atendido. Atualmente aquela rua está intransitável e sem iluminação fica pi01r 
ainda. Em aparte, o Ver. Heloizio teceu pequeno comentário sobre o assunto tendo dito que já foi 
juntamente com os moradores da referida Rua até a Prefeitura mostrar para a Prefeita que os 
referidos moradores pagavam a taxa de iluminação pública sem ter sequer um bico de luz naquel~ 
local e, infelizmente, nenhuma providência foi tomada com relação ao assunto. Disse achar injusto 
o munícipe pagar por um beneficio que não têm, ou seja, pagar mensalmente a taxa de iluminação 
pública, sendo que na referida rua não tem sequer um bico de luz. O Ver. Heloizio disse ainda que 
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não media esforços para conseguir melhorias para os demais bairros de nossa cidade, em especia~, 
para o bairro São José onde moravam seus primos Ditinho e Joaquim. O Ver. Heloizio teceu outros 
comentários sobre o assunto, inclusive, falou do trabalho que ele vinha realizando como Vereador 
naquela Casa de Leis desde 2013 e esperava que o Executivo Municipal atendesse as suas 
reivindicações uma vez que as mesmas eram solicitações feitas pela população. O Ver. Prof Doni 
agradeceu o aparte do Ver. Heloizio e continuou o seu discurso dizendo: "Quero agradecer a Sra. 
Lúcia pelo alerta que ela me fez, ou seja, no mês passado, mês de janeiro, ela me ligou dizendo que 
três pessoas moradoras do Bairro Santa Isabel foram encaminhadas ao Posto de Saúde do Centro 
para passar em consulta médica e quando elas chegaram ao referido local, disseram para elas que 
deveriam voltar porque o atendimento delas era no Posto do Santa Isabel e não no Posto do Centro. 
A Sra. Lúcia também me disse que não tinha médico no Posto de Saúde do bairro Santa Isabel, 
razão pela qual, aquelas pessoas foram encaminhadas ao Posto de Saúde do Centro. Na mesma hora 
liguei para o Sr. Nícolas, Secretário de Saúde de nosso município e contei o que estava ocorrendo, o 
Sr. Nícolas disse não ter conhecimento do referido fato, porém, prontamente já agendou uma nova 
data para que aquelas três pessoas pudessem passar por consulta médica e não ficassem sem o 
referido atendimento. Então, quero agradecer o Sr. Nícolas pela sua atitude e dizer aos munícipes 
que se o problema chegar até o Vereador ele com certeza, de um jeito ou de outro, vai tentar achar 
uma maneira para que a reivindicação do munícipe seja atendida, vai tentar de tudo para que o 
problema enfrentado pelo munícipe seja solucionado. O papel do Vereador é limitado, o Vereador 
não tem poder de executar, mandar fazer, o papel do Vereador é reivindicar, cobrar, correr atrás, 
lutar pelos interesses da população. Quero ressaltar que nós aqui estamos cumprindo com o nosso 
papel, o que está ao nosso alcance está sendo feito, agora, se saiu fora da nossa alçada não tem o 
que fazer, é responsabilidade e obrigação do Executivo Municipal. Eu protocolei um Requerimento 
na Secretaria da Câmara, pedindo ao Executivo Municipal que determinasse a colocação e uma 
placa de advertência (A-45), lá no final da Rua Dario Vieira. Como a minha cunhada mora na 
referida rua, sempre vou a casa dela e converso com os moradores daquela região e no final do ano 
eles me disseram que um motoqueiro passou direto e caiu do outro lado, no buraco porque como 
aquela rua é uma rua sem saída e não tem uma placa indicando que ali é final de rua, as pessoas 
entram normalmente, correndo o risco de passar direto, como aconteceu com o motoqueiro. Então, 
achei melhor entrar com um Requerimento para que o setor competente da Prefeitura providencie a 

' colocação de uma placa de indicação de rua sem saída na Rua Dario Vieira bem com também nas 
demais ruas que estão na mesma situação. Com relação ao assunto comentado hoje nesta sessão 
sobre as pinturas e marcação dos pontos de ônibus na cidade, em setembro do ano passado eu falei 
aqui nesta Tribuna que encontrei com os funcionários da empresa contratada pela Prefeitura para 
fazer a marcação dos pontos de ônibus e perguntei para eles como havia sido feito a escolha para 
marcação dos pontos de ônibus e eles me disseram que entraram no ônibus circular e junto com o 
motorista foram escolhendo onde seria um bom lugar para parar o ônibus. Eu também já comente~ 
nesta Tribuna que marcaram ponto de ônibus em frente de garagem, em frente de ponto comercial e, 
quero deixar registrado, que já conversei com o Secretário de Obras e Serviços da Prefeitura e pedi 
que fossem feitas algumas mudanças para melhorar o acesso do passageiro, ele se comprometeu a 
fazer as mudanças necessárias e, como até a presente data nada foi feito, espero que não demore 
muito e vamos ficar no aguardo para ver o que acontece. O Ver. Christian deve se lembrar, que no 
dia 15 de maio do ano passado, eu estive aqui nesta Tribuna e falei sobre o corte de água que seria 
feito pelo Coronel da IMBEL, sendo que outros companheiros desta Casa também falaram sobre o 
assunto. Mas quero hoje aqui falar novamente, que a Prefeitura desde maio do ano passado tem 
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1 conhecimento do referido fato e ainda, existe um processo contra a nossa Prefeitura e se alguiy 
munícipe morador das referidas Vilas ficar sem água em sua residência e for ao Fórum reclamar, a 
Prefeitura será penalizada com multa diária. Não me lembro de cabeça o valor dessa multa, mas a 
Prefeitura terá que pagar uma multa diária se algum munícipe reclamar, ela vai pagar pelos dias que 
o morador ficar sem água em sua residência. E para esclarecer melhor, não é a Prefeita Teca pessoa 
que vai pagar e sim o órgão público Prefeitura. Em aparte, o Ver. Christian disse que tempos atrás 
já houve um corte no abastecimento da referida água, a Prefeita fez um acordo com o Corone~ . 
Eleazar, acrescentado desconhecer o teor do referido acordo, porém, foi informado que o Corone1 
Eleazar deu um prazo de 12 meses para a Prefeitura acertar a situação daqueles moradores. O Ve~. 
Christian disse ainda que a Prefeita não tomou as providências cabíveis, não acertou o que tinha que 
ser acertado, deixou esgotar o prazo, lavou as mãos e está tentando passar a bata quente e, com 
certeza, quem estava pagando o pato eram os moradores das referidas Vilas, que pagavam seus 
impostos em dia. O ver. Christian teceu outros comentários sobre o assunto e disse esperar que 
aquela situação lamentável fosse resolvida o mais rápido possível. Continuando o seu discurso. O 
Ver. Prof. Doni disse o seguinte: "No dia 3 de julho eu também protocolei nesta Casa de Leis un;i 
Requerimento solicitando a Prefeita que fizesse algumas melhorias nas Academias ao Ar Livre 
instaladas em alguns bairros e praças de nossa cidade. E, desde o ano passado venho observando 
que a Prefeita ao invés de fazer as melhorias necessárias nessas Academias ela opta por tirar o 
equipamento ou parte do equipamento ou brinquedo do local, mas as estruturas permanecem I 
enferrujadas, algumas até quebradas. Então volto a perguntar, será que a Prefeita está esperando 1 

alguma criança ou alguma pessoa se machucar nesses equipamentos para depois consertá-los ou 
1 

tomar alguma providência? Se for esse o pensamento dela com certeza é um absurdo. Com relação 
à lamentável situação em que se encontra o campo de futebol do bairro da Vila Esperança, mais 
conhecido como campo do Vila, também não sei dizer o que a Prefeita está esperando para tomar as 
providência necessárias, pois o ex-Ver. Moita durante o seu mandato, fez de tudo para que aquele 
campo fosse reformado e, infelizmente, foi ignorado, não conseguiu nenhuma melhoria por parte da 
nossa Prefeitura. O ano passado o Presidente Santana e a Ver'1 Malu estiveram visitando aquele 
local com o Auditor do Tribunal de Contas e hoje a situação lá é bem pior do que estava naquela 
ocasião. Vou pedir novamente que fechem aquele local ou pelo menos que coloquem aquela fita 
preta e amarela usada pela Polícia e pela Defesa Civil, indicando que o local está perigoso e se 

1 

algum adentrar e acontecer alguma coisa, a Prefeitura tem uma defesa, mas nem isso ela faz. Ellí1 
aparte, o Ver. Claudinei disse achar importante a colocação do Ver. Prof. Doni, pois mais uma vez 

1 

demonstra que o Executivo não está nem aí com o Poder Legislativo e nem muito menos com a 
I nossa população. O Ver. Claudinei comentou que no mandato passado foram apresentados diversos 
1 pedidos naquele sentido, na atual Legislatura também foram apresentados vários pedidos pedindo 
1 providências com relação ao referido local e o Executivo não fez nada, não deu a atenção devida e 
necessária. O Ver. Claudinei teceu outros comentários sobre o assunto e encerrou as suas palavras. 
Continuando o seu discurso o Ver. Prof. Doni disse: "Sempre que eu vejo alguma criança brincando 
naquele local' eu vou converso com ela e peço para ela sair dali, avisando que o local está perigoso e 
que ela não deve brincar ali, mas como todos sabem a criança nem sempre ouve o adulto, pois sb 
fosse meu filho eu pegava no braço e tirava ele dali. É um assunto sério e lamentável. Hoje tambéflil 
quero cobrar, pois desde a primeira vez que usei esta Tribuna eu falei, um ano já se passou e nada 
foi feito, é com relação ao planejamento das atividades da Secretaria de Esportes de nossa cidade, 

1 

até a presente data não se tem nada, ainda não foi feito o planejamento, as propo~tas de atividadef 
que vão ser realizadas durante o ano de 2018. Então, eu pergunto se as nossas cnanças não forem 
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brincar lá naquela quadra abandonada do campo do Vila Esperança, tem outra alternativa? Quais as 
outras alternativas que o nosso município proporciona para as nossas crianças e jovens? Querd 
aproveitar a oportunidade para agradecer alguns munícipes que com recursos próprios 
proporcionam algumas atividades de lazer e melhorias voltadas para a prática de esporte pelas 
nossas crianças e jovens e alguns até "bancam" alguns atletas de nossa cidade para que possam 
participar de campeonatos fora da cidade. São diversas as cobranças sobre a conclusão das obras do 
campo de futebol da Vila Cristiana. Em aparte, o Ver. Santana comentou sobre o Campo de Futebol 
do Estrela que foi passado em Comodato para a Prefeitura e atualmente estava trancado porque a 
nossa Prefeita assim determinou. Continuando o seu discurso, o Ver. Prof. Doni agradeceu o parte 
do Ver. Santana e encerrou a sua explanação agradecendo a atenção de todos. Em seguida, o Ver. 
Santana pediu que fosse constado em ata, a presença do ex-Vereador e ex-Prefeito de nossa cidade 
Mário Luiz da Silva. Em seguida, comentou que estiveram em Tremembé participando de uma 
reunião, como bem falou o Ver. Claudinei em seu discurso e acrescentou que na ocasião o Vice
Governador do Estado de São Paulo foi desafiado por uma Prefeita, que se ele durante a visita em 
seu município, encontrasse algum buraco na rua ela pagaria cem reais por buraco que ele 
encontrasse. O Ver. Santana também desafiou a Prefeita de Piquete pedindo a ela que trouxesse o 
Vice-Governador do Estado até o nosso município propondo que pagaria para ele se fosse 
encontrado algum buraco nas ruas, acrescentando que além de tudo passaram vergonha e pagaram 
mico porque a Prefeita se dirigiu ao Deputado Padre Afonso chamando-o de Deputado Monteiro 
Lobato. Em seguida, o Sr. Presidente suspendeu a sessão por quinze minutos, de acordo com as 
normas regimentais. A seguir, decorrido o tempo regimental o Sr. Presidente reabriu a sessão e 
pediu a Ver. Malu, 1ª Secretária que fizesse a leitura dos documentos constantes da Ordem do Dia, 
a saber: 1) Projeto de Lei Complementar nº 02/2017, datado de 12/09/2017, de autoria da Prefeita 
Municipal de Piquete, que dispõe sobre o novo Código Tributário Municipal com pareceres 
favoráveis pela admissibilidade e tramitação do referido projeto. Como não houvesse quem 
desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo 
Plenário por unanimidade. 2) Comissão Especial de Inquérito nº 001/17, datado de 02/02/2018, de 
autoria da Presidente da CEI, com fundamento no artigo 29, § 3º do Regimento Interno (Resolução 
nº 185/92), requerendo a prorrogação do prazo de sua vigência por mais sessenta (60) dias para 
conclusão de seus trabalhos. Usando da palavra, a Ver Malu justificou a apresentação daquele 
docwnento pedindo prorrogação de prazo para conclusão dos trabalhos da CEIC e disse contar com 
o apoio do Plenário para a sua aprovação. 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 001/18, do Ver. Doni, para que seja oficiado a Prefeita Municipal de Piquete, 
pedindo-lhe a gentileza de informar a este Vereador, se existe estudo junto ao setor competente 
deste Executivo quanto a possível coloção de uma placa de advertência A-45 (Rua sem saída) na 
Rua Dario Vieira, próximo ao número 405, na Vila Cristiana. Como não houvesse quem desejasse 
falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário 
por unanimidade. 4) Requerimento nº 002/18, do Ver. Santana, para que seja oficiado a Prefeita 
Municipal de Piquete, para que preste informações apresentando a relação dos cargos 
comissionados que estão ocupados e seus respectivos ocupantes no início deste exercício de 2018. 
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 003/18, do Ver. 
Santana, para que seja oficiado a Prefeita Municipal de Piquete, para que preste informações sobre 
o valor gasto com a reforma dos Bancos da Praça Duque de Caxias, qual empresa realizou a 
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reforma, bem como seja encaminhado cópia integral do processo administrativo de licitação ou sua 
dispensa, com as respectivas notas fiscais emitidas, empenhadas e pagas. Como não houvesse que~ 
desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo 
Plenário por unanimidade. 6) Requerimento nº 004/18, do Ver. Santana, para que seja oficiado ao 
Senhor Superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado der São Paulo -
DER/SP, reiterando a cobrança da instalação de lombadas, radares e faixa de travessias de pedestres 
na Rodovia Cristiano Alves da Rosa, próximo ao Clube de Campo Quilombo. 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 005/18, do Ver. Santana, para que 
seja oficiado a Prefeita Municipal de Piquete, para que preste informações a esta Câmara Municipal 
acerca dos valores arrecadados a título de IPV A (repassados pelo Governo do Estado) e onde foram 
efetivamente aplicados os recursos provenientes deste tributo 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. 8) Requerimento nº 006/18, do Ver. Heloizio, 
para que seja oficiado a Prefeita Municipal de Piquete, pedindo-lhe a gentileza de informar a este 
Vereador, quando será realizado serviço de manutenção na estrada que liga o Bairro São José ao 
Jaracatiá, tendo em vista que a mesma se encontra em péssimas condições de uso, principalmente 
devido a grande quantidade de chuva ocorrida no mês de janeiro. Como não houvesse quem 
desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo 
Plenário por unanimidade. 9) Requerimento nº 007/18, do Ver. Heloizio, para que seja oficiado a 
Prefeita Municipal de Piquete, pedindo-lhe a gentileza de informar a este Vereador, quando será 
realizado serviço de manutenção na estrada que dá acesso a Fazenda Novo Mundo. 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 008/18, do Ver. Heloizio, para que 
seja oficiado a Prefeita Municipal de Piquete, pedindo-lhe a gentileza de informar a este Vereador 
quais providências serão tomadas com relação à referida estrada e em quanto tempo tais 
providências serão tomadas. 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 009/18, da Ver3. Malu, para que seja oficiado a Sra. Secretária Municipal de 
Educação e Cultura, pedindo-lhe a gentileza de informar a esta Vereadora por que foi cancelado o 
transporte escolar para os alunos do Alto da Bela Vista. 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 010/18, da Ver3. Malu, para que seja oficiado a Prefeita 
Municipal de Piquete, pedindo-lhe a gentileza de informar a esta Vereadora por que foi cancelado o 
transporte escolar para os alunos do Alto da Bela Vista. 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 O 11/18, do Ver. Santana, para que seja oficiado ao representante 
da Organização Social Pro Vida, entidade responsável pela gestão da saúde no município de 
Piquete, para que informe a este Vereador a relação nominal com a respectiva renumeração dos 
candidatos que foram aprovados no último procedimento de contratação (concurso ou processo 
seletivo) realizado por esta entidade para os cargos de enfermeiro padrão e técnico de enfermagem. 
14) Moção nº 001/18, da Ver3 Malu, para que seja oficiado ao jovem Adilson Reymar Bueno da 
Silva, apresentando-lhe Moção de Aplausos deste Legislativo, pela brilhante participação no 
concerto de Natal da Matriz de São Miguel Arcanjo, onde o mesmo desceu de rapei vestido de 
Papai Noel, abrilhantando o evento na noite do di 23/12/18. Como não houvesse quem desejasse 
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por unanimidade. 15) Moção nº 002/18, do Ver. Santana, para que seja oficiado aos familiares e ao 
Comando da Polícia Militar do Estado de São Paulo, bem como a nível de CPI-1 e 3º BAEP/SJO, 
apresentando-lhes Moção de Pesar deste Legislativo pela perda irreparável do SD PM Leonardo 
César Assunção Rodrigues de Souza, pertencente ao efetivo do 3° BAEP/CPI-1 de São José dos 
Campos, ocorrida no dia 09 de janeiro de 2018. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a 
referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por 

1 unanimidade. 16) Moção nº 003/18, do Ver. Doni, para que seja oficiado à Diretoria do Oratório 
São Domingos Sávio, apresentando-lhe Moção de Aplausos deste Legislativo, pela excelente 
F AISLÂNDIA realizada em 2018 atendendo a vários jovens e adolescentes desta cidade. 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 004/18, do Ver. Doni, para que seja 
oficiado à Diretoria do Oratório São Domingos Sávio, apresentando-lhe Moção de Aplausos deste 
Legislativo, pela excelente FAISLÂNDIA realizada em 2018 atendendo a vários jovens e 
adolescentes desta cidade. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a 
mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 18) Moção nº 
005/18, do Ver. Doni, para que seja oficiado a Igreja Evangélica Assembleia de Deus da 
Restauração em nome de sua Presidente Apostola Bel. Roseneia Aparecida de Queiroz, 
apresentando-lhe Moção de Aplausos deste Legislativo, pela brilhante e gloriosa CONADER. 
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 006/18, do Ver. Doni, para 
que seja oficiado ao Pastor Fernando César de Queiros Motta, Coordenador e Vice-Presidente da 
CONADER apresentando-lhe Moção de Aplausos deste Legislativo, pela brilhante e gloriosa 
CONADER. 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 007/18, do 
Ver. Heloizio, para que seja oficiado ao Sr. Antonio de Oliveira Baptista, apresentando-lhe Moção 
de Aplausos deste Legislativo, pela dedicação e zelo com que efetuou a remoção do mato que se 
formou em frente à sua residência, sito nesta cidade, à Rua Maria Aparecida Leite Ferreira, nº 96, 
Vila Eleotério, contribuindo, dessa forma, com a limpeza de 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. Antes de encerrar, o Senhor Presidente, com relação à 

1 

Emenda Parlamentar que conseguiu através de seu Deputado para a reforma e melhorias na Avenida 
Tancredo Neves, disse esperar que a Prefeita já tivesse assinado o Convênio e que não desviasse tal 
verba, pois estava fiscalizando a respeito da mesma. 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, 
05 de fevereiro de 2018. Centésimo nonagésimo quinto (195°) ano da Independência, centésimo 
vigésimo oitavo (128º) ano da República e centésimo vigésimo sexto (126º) ano da Emancipação 
Político-Administrativa de Piquete.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. -

E SANTANA(SANTANA) 
/ 
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