
CÂMARA MUNICIPAL DE PIQUETE 

Ata da 6ª Sessão ORDINÁRIA Realizada em 20/03/2017 Fl n.º 

: ATA DA SEXTA (6ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO(!º) ANO LEGISLATIVO DA 
DÉCIMA SÉTIMA (17ª) LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIQUETE. Aos vinte 

· (20) dias do mês de março 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. Màrio 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 a 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, !° Secretária, que fizesse a leitura dos documentos constantes do 
Expediente, os quais foram os seguintes: 1) Os Ofícios GAB nºs 099/17, 100/17, 101/17, 102/17, 
103/17, 105/17, todos de autoria da Prefeita Municipal de Piquete, respondendo ao contido nas 

: proposituras de diversos Vereadores daquela Legislatura (Arquivar); 2) Of. GAB nº 097/17, datado 
de 03/03/17, de autoria da Prefeita Municipal de Piquete, encaminhando cópias das certidões 
negativas, civil, criminal e eleitoral, para efeito de fiscalização por esse Legislativo, relativas ao 
funcionário comissionado José Roberto de Paula Santos, recentemente contratado pela Prefeitura 
(Arquivar); 3) Of. GAB nº 098/17, datado de 06/03/17, 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 Sra. Luciana de Freitas Kasper, 
recentemente contratado pela Prefeitura (Arquivar); 4) Comunicado nº CM 015351/2017, 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); 5) Oficio EXP nº 04/17, datado de 07/03/2017, do Secretário Municipal de 
Saúde de Piquete, respondendo ao contido no Oficio nº 102/17, desta Casa de Leis (Arquivar); 6) 
Oficio EXP nº 010/17, datado de 07/03/2017, do Secretário Municipal de Saúde de Piquete, 
respondendo ao contido no Oficio nº 103/17, desta Casa de Leis (Arquivar); 7) Of. nº 002/17, 
datado de 08/03/17, da Juíza Eleitoral de Piquete, comunicando que nos termos da Resolução nº 
395/2017, do Tribunal Regional Eleitoral, que a Justiça Eleitoral realizará Revisão do Eleitorado do 
Município de Piquete, no período de 13 de março de 2017 a 27/03/2018 (Arquivar); 8) Of. s/nº do 
Diretor da CONAM, datado de 13/03/2017, encaminhando os números 58 e 59 da CONAM em 
Revista (Arquivar); 9) Projeto de Resolução nº 05/17, datado de 17/03/17, da Mesa do Legislativo 

; Piquetense, dispondo sobre o repasse de bens móveis do Legislativo Piquetense para Prefeitura 
• Municipal, conforme especifica e dá outras providências. Usando da palavra pela ordem, a Ver". 
· Malu solicitou que aquele projeto de resolução fosse colocado em regime de Urgência Especial, de 
, conformidade com as normas regimentais. O pedido foi colocado em única votação e aprovado pelo 
: Plenàrio. A seguir, o Sr. Presidente suspendeu a sessão por tempo indeterminado para que a 
• Comissão de Justiça e Redação se reunisse e exarasse o parecer com relação ao projeto considerado 
em regime de Urgência Especial naquela sessão. Decorrido o tempo necessário, o Sr. Presidente 
reabriu a sessão e pediu a Sra. l ª Secretária que fizesse a leitura do referido Parecer a saber: Parecer 

'nº 07/17, datado de 20/01/2017, da Comissão de Justiça e Redação, favorável pela aprovação do 
Projeto de Resolução, dispondo sobre o repasse de bens móveis do Legislativo Piquetense para a 
Prefeitura Municipal de Piquete (Para a Ordem do Dia daquela sessão para discussão e votação). 
10) Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 17, datado de 17/03/17, do Ver. Rominho, que altera o 
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·.artigo 214 da Lei Orgânica do Município de Piquete (A Comissão de Justiça e Redação); 11) Os 
Requerimentos nºs 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41117, depois de lidos foram 
encaminhados para a Ordem do Dia daquela sessão. 12) Indicação nº 46/17, datado de 15/03/17, do 
Ver. Claudinei, indicando a necessidade de, através da Secretaria de Obras e Serviços e Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, a poda das árvores da Rua Vereador Nourival Crispim de Castro, no 
bairro Jardim Santa Isabel (A consideração da Senhora Prefeita); 13) Indicação nº 47/17, datado de 

· 16/03/17, do Ver. Claudinei, indicando a necessidade de, através da Secretaria de Obras e Serviços 
·e do SAAEP, solicitar ou exigir da Empresa CAB a retirada da terra deixada no calçamento da Rua 
Marechal Deodoro por ocasião do serviço realizado ali pela referida Empresa (A consideração da 
Senhora Prefeita); 14) Indicação nº 48/17, datado de 17/03/17, do Ver. Prof. Doni, indicando sejam 
adotadas as providências necessárias para a colocação de um bico de luz na escadaria que faz a 
ligação entre as Ruas Eurico Fernandes e Guilherme Jansem, no bairro Jardim Josephina (A 

. consideração da Senhora Prefeita); 15) Indicação nº 49/17, datado de 17/03/17, do Ver. Santana, 
indicando sejam adotadas as providências necessárias para a colocação de corrimão na Travessa 

. Santos Dummont com acesso à Praça Dr. João Pessoa, no bairro da Vila Célia (A consideração da 
• Senhora Prefeita); 16) Indicação nº 50/17, datado de 17/03/17, do Ver. Santana, indicando sejam 
adotadas as providências necessárias junto à Defesa Civil do Município para a poda de árvore na 

• Rua Norival Crispim de Castro no bairro Santa Isabel (A consideração da Senhora Prefeita); 17) 
Indicação nº 51/17, datado de 17/03/17, do Ver. Rominho, indicando a necessidade de realizar uma 
limpeza geral na Travessa Pedro Pinto, no bairro Santo Antonio (A consideração da Senhora 
Prefeita); 18) Indicação nº 52/17, datado de 17/03/17, da Ver'. Malu, indicando de fazer a limpeza 
de um terreno situado na Rua Carlos Ribeiro Silva Júnior, ao lado do nº 81 no bairro Santa Isabel 

·(A consideração da Senhora Prefeita); 19) Indicação nº 53/17, datado de 17/03/17, da Ver'. Malu, 
indicando a retirada de um freezer abandonado no final da Rua José Alves Filho, na Vila Cristiana 
(A consideração da Senhora Prefeita); 20) Indicação nº 54/17, datado de 17/03/17, do Ver. 

· Claudinei, indicando a necessidade de, através da Secretaria de Obras e Serviços, a limpeza da 
: Praça Fernando Costa, bem como a capina das ruas ao seu redor (A consideração da Senhora 
Prefeita); 21) Indicação nº 55/17, datado de 17/03/17, do Ver. Heloizio, indicando a necessidade de 
determinar o conserto do meio fio em frente a Igreja nossa Senhora Aparecida, no bairro dos Marins 

, (A consideração da Senhora Prefeita); 22) Indicação nº 56/17, datado de 17/03/17, do Ver. Heloizio, 
indicando a necessidade de determinar a contenção de barreiras e a limpeza de lama no asfalto que 

· dá acesso ao bairro dos Marins até Marmelópolis (A consideração da Senhora Prefeita); 23) Moção 
nº 019/2017, datada de 13/03/2017, da Ver'.Malu, para que seja oficiado aos familiares da jovem 
Monique Alves Martins, apresentando-lhes Moção de Pesar deste Legislativo, pelo seu falecimento 
ocorrido recentemente (Para a Ordem do Dia); 24) Moção nº 020/2017, datada de 16/03/2017, da 
Ver'. Malu, para que seja oficiado ao Rotary Clube de Piquete, na pessoa de seu Presidente Sr. Luiz 
Henrique de Moraes Souza, apresentando-lhe Moção de Aplausos deste Legislativo, pelos 

. relevantes trabalhos que a referida entidade vem fazendo em nosso município, com destaque para o 
almoço beneficente que tem o lucro doado para as instituições de nossa cidade. Estendo a referida 
Moção ao Sr. Claudinei de Barros Magalhães por seu envolvimento e dedicação ano a ano nesse 

, trabalho que é causa de reconhecimento e incentivo para nossa população (Para a Ordem do Dia); 
· 25) Moção nº 21/2017, datada de 16/03/2017, do Ver. Prof. Doni, para que seja oficiado a Sra. 
, Marisa da Silva, apresentando-lhe Moção de Aplausos deste Legislativo, pelo excelente trabalho 
, desenvolvido como professora na Escola Estadual Prof Darwin Félix, vez que com dedicação e 
apreço muito contribuiu para o desenvolvimento escolar, comportamental e social dos alunos de 
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: nossa cidade de Piquete durante vários anos de magistério naquele local (Para a Ordem do Dia); 26)' 
'Moção nº 22/2017, datada de 03/03/2017, do Ver. Santana, para que seja oficiado ao Sr. José' 
. Vezaro, apresentando-lhe Moção de Aplausos deste Legislativo, pela reativação do "Conselho de 
. Segurança Municipal - CONSEG" no município de Piquete, assumindo a função de Presidente 
, (Para a Ordem do Dia). A seguir, dando continuidade aos trabalhos, o Sr. Presidente franqueou a 
· palavra de conformidade com as normas regimentais. Inscrito para falar, o Ver. Santana iniciou a 
; sua fala cumprimentando os companheiros de Plenário, o público presente, em especial, o ex-
: Vereador Sidnei de Barros Magalhães e o Sr. José Roberto da Silva, os intemautas e os ouvintes da 
Rádio Natureza FM. A seguir, fez o seguinte pronunciamento: "Quero hoje aqui, mais uma vez, 
comentar sobre alguns fatos que, lamentavelmente, estão ocorrendo em nossa cidade. Os 
vencimentos dos funcionários da Prefeitura ainda continuam abaixo do valor do salário mínimo 

' nacional e é inconstitucional. Então, espero que a Senhora Prefeita reveja essa situação dos 
' funcionários municipais e nem fique com maldade ou perseguição porque é lamentável o servidor 
' braçal trabalhar o mês inteiro em baixo de sol e chuva, cumprindo com a sua obrigação e no final do 
' mês receber salário. Eu acho que a Prefeita precisa rever tal situação o mais urgente possível. Eu 
estive juntamente com o Ver. Rômulo lá no bairro Santa Isabel, na Rua Norival Crispim de Castro e 

: lá constatamos algumas árvores que estão muito altas, elas cresceram muito, suas raízes estão 
' expostas e galhos secos estão caindo, sendo que dias atrás quase que um galho caiu em cima de um 
. carro naquele local. No mesmo dia, logo após contatar o referido problema, eu e o Ver. Rômulo 
; fomos até o Barracão da Prefeitura e fiz contato com um funcionário e, pasmem, fui informado que 
não era para atender Vereador. Então, vamos esperar acontecer o pior, espero que não aconteça, 

; mas se porventura acontecer um fato grave, um acidente com vítima fatal naquele local, vamos ver 
: em quem a Prefeita vai jogar a culpa. Eu falei na última sessão, acredito que ela não está pondo fé, 
' acreditando nos Vereadores desta Casa de Leis. Então, é a última vez que aguardo um 
' posicionamento do Poder Executivo porque a partir de hoje as coisas vão ser diferente, vou chamar 
a imprensa e mostrar a dificuldade enfrentada por esta Câmara e a real situação do nosso município. 

, É inadmissível a Prefeita tratar a população dessa maneira, sendo que a sua atitude, agora, não 
' condiz com aquela candidata a reeleição em época de campanha política, que falou em seus 
comícios que ela deixava de almoçar para atender o munícipe que a procurava em seu Gabinete. Eu 

' mesmo, fui diversas vezes, tentei contato e não consegui. Impossível. Na sessão passada, a Prefeita 
mandou uma resposta de um requerimento de minha autoria, referente ao meu pedido de melhorias 
na Avenida Tancredo Neves, pois ali não tem mais buraco, agora já são crateras enormes, 
colocando em risco os veículos que trafegam pela referida Avenida. E, para a minha surpresa, na 
sexta feira agora, o Deputado Major Olímpio me ligou e conversando com ele sobre o assunto, ele 
me informou que iria apresentar uma Emenda Parlamentar no valor de duzentos e cinquenta mil 
reais para o desenvolvimento urbano. Conforme falado na sessão anterior, a Prefeita respondeu que 
era para eu arrumar uma verba de oitocentos mil reais através do meu deputado porque a Prefeitura 
não dispunha de recursos financeiros para realizar tal obra. Eu me admiro a Prefeita responder dessa 
maneira, sendo que ela já está á frente da Prefeitura há mais de quatro anos, esse já é o seu segundo 

. mandato e não ter conseguido nenhuma verba para a nossa cidade. Em breve essa verba de duzentos 
' e cinquenta mil reais vai ser liberada e espero que a Prefeita aplique realmente em melhorias na 
, referida Avenida. Espero que as lombadas para redução de velocidade sejam construidas na 
Avenida Tancredo Neves, no trecho compreendido entre o Terminal Rodoviário até a residência do 

. Sr Renato, que trabalha no Fórum de Piquete, pois do jeito que está, os carros passando em alta 
velocidade, coloca em risco a vida das crianças e moradores daquela localidade, pois podem ser 
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atropelados a qualquer momento. Assim que a verba for liberada, vou ficar de olho, vou fiscalizar e • 
· cobrar, pois da maneira que está não pode mais ficar, é a vida das pessoas que está em risco. Quero 
' também falar, que hoje eu recebi nesta Casa, dois cidadãos moradores do bairro do Quilombo, lá do 
bairro Vereador Rodrigo, que Vossa Excelência disse que conseguiu a iluminação pública, 

, reclamando que o mato no local está muito grande, propiciando o aparecimento de cobras, ratos, 
· aranhas, sendo que eles estavam bastante preocupados e gostariam de contar com o apoio desta casa 
: para que pudessem resolver aquela situação. É lamentável aquela situação, porque a Prefeita tem 
• deixado muito a desejar com relação aos bairros rurais. Lá no bairro dos Marins foi feito um 
trabalho em conjunto com a Prefeitura de Marmelópolis, sendo que nenhum apoio foi dado por 
parte da nossa Prefeitura, pois para a nossa Prefeita é sempre não, nunca dá. Quero deixar registrado 

• nos anais desta Casa, que no próximo ano, 2018, teremos eleições para Deputados, Senadores, e, 
com certeza, os Parlamentares que votarem a favor da reforma da Previdência não terão o meu 
apoio e espero que a população também faça o mesmo. A reforma da Previdência não beneficia os 

· trabalhadores brasileiros, pelo contrário só prejudica a classe dos trabalhadores, então, deixo claro 
• que os Deputados e Senadores que forem a favor da reforma da Previdência não terão o meu apoio e 
' nem adianta vir conversar que não tem acordo. Faço questão de citar aqui os nomes dos Deputados 
· Carlos Marun e Arthur Maia, que são os cabeças, estão brigando lá em Brasília pela aprovação o 
mais rápido possível da reforma da Previdência, esses nem precisam me procurar para pedir apoio. 
Fui procurado hoje também por um munícipe morador do bairro próximo a estrada vicinal que liga 
o antigo Posto de Guarda até o bairro do ltabaquara, o qual me pediu apoio junto a Prefeita, pois a 
situação daquela estrada está péssima. Deixei claro ao referido munícipe que iria comentar o 
assunto hoje aqui, porém, tinha quase certeza que a Prefeita iria alegar que estamos em época de 
chuva e se fizer melhorias não vai adiantar em nada. Continuando, não posso deixar de falar nesta 
Tribuna que fiz contato hoje com o Assessor do Gilberto Kassab, Ministro de Ciência e Tecnologia 
e lhe informei que foi enviado um Oficio desta Casa ao referido Ministro solicitando providências 
com relação a implantação da NET em nosso município, tendo em vista que a operadora que presta 
serviço na cidade, tem deixado muito a desejar. Vou aguardar um posicionamento do referido 

, Assessor e estou bastante confiante que terei êxito no meu pedido. O Ministro Kassab é do meu 
• partido e o seu Assessor nos deixou bastante contente porque manifestou total interesse em atender 
o nosso pedido. O Legislativo está atento, os Vereadores não estão de braços cruzados, pelo 
contrário, estamos trabalhando bastante e na medida do possível estamos cumprindo com o nosso 
papel de representante do povo nesta Casa de Leis. Quero enaltecer a atitude do Ver. Rômulo que 
ajudou alguns jovens de nossa cidade, concedendo uma condução para que pudessem participar de 

: um campeonato fora da nossa cidade. Vossa Excelência está de parabéns porque nem mesmo esse 
, tipo de ajuda a Prefeita está fazendo, pois como já disse para ela tudo é não: não tem jeito, não dá, 
não tem dinheiro. A Prefeita não dá nenhuma ajuda aos nossos jovens e a cada dia que passa, 
aumenta o número de drogados na cidade, de jovens que entraram para o mundo da criminalidade, 

, tudo por falta de apoio da Administração Municipal. Quero também parabenizar o Sr. José Vezaro e 
'demais membros do CONSEG, pela reativação do "Conselho de Segurança Municipal - CONSEG" 
no município de Piquete, assumindo a função de Presidente do referido Conselho. O Ver. Santana 

. agradeceu a atenção de todos e encerrou as suas palavras. Inscrito para falar, o Ver. Prof Doni 
: 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: "Quero iniciar as 
minhas palavras hoje nesta Tribuna para agradecer o nobre Ver. Christian, o nosso amigo Pato e o 
seu sogro pela ajuda dada no mutirão de limpeza do nosso bairro. Cansados de pedir para Prefeita a 
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. limpeza no bairro Josephina, cansados de ouvir as reivindicações dos moradores do referido bairro, 
· resolvemos na quinta-feira passada passar a máquina no local, resolvemos fazer aquela limpeza, 
• mas, infelizmente, tivemos um pequeno problema, ou seja, a máquina do Ver. Christian estragou e 
no dia choveu muito e não foi possível terminar o serviço combinado. Espero agendar o mais rápido 
uma nova data, para que possamos terminar a limpeza tão esperada pelos moradores daquele bairro . 

. Quero também falar hoje aqui que a Prefeita deu um aumento para os profissionais do Magistério, 
· mas deixou alguns funcionários da referida categoria sem esse aumento. Então, a Lei Federal nº 
· 11. 738, § 2°, do artigo 2º, diz o seguinte:"§ 2º -Por profissionais do magistério público da educação 
' básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte 
• pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, 
· orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação 
· básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação 
federal de diretrizes e bases da educação nacional". Apresentei nesta noite um Requerimento e 

: espero contar com o apoio do Plenário para a sua aprovação, perguntando a Prefeita se foi efetuado 
algum aumento de remuneração ao magistério público municipal neste exercício e, se houve, 

· alguma distinção entre os percentuais aplicados para cada categoria prevista na referida Lei Federal. 
, Esse aumento que estou me referindo vem do Governo Federal, é a famosa Lei do Piso. O Governo 
•Federal estipula o valor do salário e todos os profissionais do magistério tem que ganhar baseado 
nesse piso salarial. Fui procurado por vários profissionais da categoria, conversei detalhadamente 

' sobre o assunto, procurei os funcionários da Prefeitura responsáveis pelo assunto e qual foi à 
· resposta que obtive: "Não é para conversar com os Vereadores. Não é para atender os Vereadores". 
: Então fica dificil, pois algumas coisas a gente ainda consegue resolver outras a gente fica de mãos 
, atadas, pois é competência exclusiva da Prefeitura. Dias atrás pedi para a Prefeita que determinasse 
· a retirada de uma pedra que tem no meio do calçamento da Rua Ana Eulália, no bairro Jardim 
Josephina, ou seja, vieram calçando a rua e quando depararam com a pedra, não tiraram a pedra, 
continuaram o calçamento em volta da pedra. Na semana passada, passei pela referida rua e 

i constatei o tamanho da pedra, é muito grande. Os moradores da referida rua me disseram que aquela 
pedra é bem antiga, então, se não conseguem tirar a pedra toda, que pelo menos quebre uma parte 
para deixá-la no nível do calçamento, pois daquele jeito está muito perigoso. Na semana passada 
também estive no Jardim Josephina, a pedido de um morador para ver o escadão que tem lá, o qual 
está abandonado e sem iluminação. A Prefeitura foi lá e roçou em volta do escadão, deu uma 
pincelada apenas, mas não colocou iluminação no poste que já existe no local. Se tem poste é 
porque tinha luz, e os moradores reclamam que à noite é muito perigoso passar por ali, está muito 
escuro. Mas eu até já sei a resposta que a Prefeita vai dar, ou seja, ela vai dizer que não tem 
dinheiro, que não dá para fazer. O pedido foi feito, mostramos para os moradores e vamos aguardar 
a resposta da Prefeita. Em aparte, o Ver. Santana disse que, com certeza, a Prefeita iria responder 

, para o Ver. Doni arrumar verba com o Deputado dele para que o referido serviço fosse realizado, 
assim como ela respondeu para aquele Edil. O Ver. Prof. Doni agradeceu o aparte e continuou a sua 
explanação, a saber: "Eu acho que o custo daquele serviço não fica em mil reais, pois precisa 

: apenas de um bico e braço de luz e cerca de cinco metros de fio porque o poste já tem. Agora se ela 
' me responder dessa maneira, já não é uma brincadeira e sim uma palhaçada. Dias atrás eu fui 
. procurado por um munícipe, que me comunicou que não estava conseguindo realizar a ligação da 
rede de esgoto de sua residência porque a CAB não está mais realizando estas ligações. Fui até o 

: escritório da CAB, falei sobre a situação do referido cidadão e fui informado que a partir deste ano, 
2017, a referida empresa não fazia mais ligação de rede de esgoto. Fiquei espantado e indaguei 
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, sobre as construções novas, como iam fica? Fui informado novamente que a CAB não ia mais fazer 
· ligação de rede de esgoto porque caso contrário a CETESB ia multar a referida empresa. Indaguei 
· qual era o motivo e fui informado que o motivo é porque a nossa cidade não tem Estação de 
' Tratamento de Esgoto, e enquanto não tiver a referida Estação, a CAB não pode ligar mais nenhuma 
•rede de esgoto. Fiquei pasmo e me questionando, que culpa tem o munícipe se a nossa cidade não 
, tem Estação de Tratamento de Esgoto? Então, a meu ver, eu acho que o munícipe não tem culpa 
' nessa situação e alguém tem que ser culpado por isso. Apresentei um Requerimento pedindo a 
, Prefeita que esclarecesse os motivos pelos quais, até o momento não foram tomadas as medidas 
: necessárias para solucionar o problema do esgoto no município, através da construção da Estação 
! de Tratamento de Esgoto. Vou oficiar também a CETESB e a CAB para que esclareçam sobre o 
· assunto, porque é uma situação bastante preocupante. Solicitei também a troca da lâmpada de um 
• poste em frente a minha residência e, como viajei no Carnaval, quando cheguei fui informado por 
' um vizinho que empresa responsável pelo serviço havia trocado a lâmpada, porém, dois dias depois, 
a lâmpada começou a piscar novamente. Vou solicitar a troca novamente e pedir que façam um 

, teste antes para ver se realmente o problema está na lâmpada. Agora, segundo a Prefeita o caminhão 
· da empresa responsável pela iluminação pública rodo toda noite para verificar as lâmpadas 
, queimadas e com defeito, mas a meu ver, eles rodam nos dias que dá apagão, assim não tem como 
eles verem quais as lâmpadas estão queimadas e aí não tem como fazer o serviço. Eu tive uma 

• resposta de um funcionário municipal e, como infelizmente eu não poço falar o nome dele senão ele 
: pode ser perseguido, o que faz é um "ajuntamento" de quantas lâmpadas precisam ser trocadas e 
: quando chega num determinado número, aí realiza a compra das lâmpadas. É absurdo isso, a 
Prefeitura tinha que ter lâmpadas de reserva, ela precisa fazer um planejamento e ter estoque. Agora 
se for dessa maneira que o funcionário falou, o planejamento da Prefeitura está péssimo, é zero, não 

•tem condições. Em aparte, o Ver. Rõmulo disse que foi informado por um funcionário da empresa 
responsável pela iluminação pública de nossa cidade que o serviço é realizado de acordo com os 
requerimentos apresentados pedindo a troca de lâmpadas e baseado no referido documento é feito 
um projeto e encaminhado ao Executivo para aprovação. Disse ainda que aquele procedimento 
atrapalhava muito o serviço, razão pela demora das trocas das lâmpadas. Em aparte, a Ver". Malu 
disse que também conversou com um funcionário da referida empresa e a resposta que ele deu foi 
bem diferente. A Ver" Malu disse que o funcionário lhe passou que o serviço só era realizado depois 
de aberto a ordem de serviço feito pela Prefeitura, a Prefeitura comunicava a empresa sobre as 

, trocas que precisavam ser feitas e a empresa vinha e fazia o serviço solicitado. Em seguida, o Ver. 
, Doni finalizando as suas palavras, falou que apresentou uma propositura naquela sessão pedindo 
· que fosse oficiado a Sra. Marisa da Silva, apresentando-lhe Moção de Aplausos deste Legislativo, 
, pelo excelente trabalho desenvolvido como professora na Escola Estadual Prof. Darwin Félix, vez 
que com dedicação e apreço muito contribuiu para o desenvolvimento escolar, comportamental e 
social dos alunos de nossa cidade de Piquete durante vários anos de magistério naquele local e 
também a todos os funcionários. A seguir, o Ver. Prof. Doni fez uma homenagem à referida 

'Professora, lendo as seguintes palavras: "A palavra que expressa carinho, admiração e respeito 
pelos Professores é agradecimento. Agradecer pela paciência, pela partilha de conhecimento e pelos 
ensinamentos para a vida. O Professor não ensina só matéria, ele disciplina o aluno, aconselha, 
gerência atividades e, principalmente, é formador de opinião. Ele faz o aluno pensar, refletir e 

: colocar as ideias no lugar. Professores nunca são esquecidos, são sempre lembrados com muito 
• amor e carinho. Quem não se lembra dos seus Professores, aqueles que marcaram a sua vida. 
' Daquela brincadeira ou daquela bronca bem recebida por falta de maturidade. Aos Professores 

6 



CÂMARA MUNICIPAL DE PIQUETE 

Ata da 6ª Sessão ORDINÁRIA Realizada em 20/03/2017 

, agradeço pela luta diária, pela motivação e pelo amor aos alunos. Sou muito grato por todos os 
' Professores que já trabalharam comigo. Cada um deixou em mim um ensinamento e um pouco de 
si. Hoje, meus agradecimentos vão para a minha querida amiga Professora Marisa que tanto fez 

· pelos funcionários da Escola Darwin Félix e para seus alunos. Quero dizer que a nossa equipe e 
alunos são muito ahrradecidos pelo companheirismo de anos e com certeza iremos sentir muita 

. saudade. A você amiga o nosso muito obrigado". Finalizando as suas palavras, o Prof. Doni 
' agradeceu o carinho da Professora Lúcia Serafim que estava na Plateia, a qual também já estava 
aposentada e que trabalhou com ele há anos. Usando da palavra pela ordem, o Ver. Rodrigo elogiou 

. o texto lido pelo nobre companheiro Ver. Prof. Doni, dizendo que também era Professor e ficou 
! feliz com a homenagem, tendo comentado que a leitura do referido texto poderia ter sido feita na 
i pauta da Ordem do Dia, durante a discussão e votação da Moção de Aplausos. Inscrito para falar, a 
Ver". Malu passou a Secretaria ao 2° Secretário e iniciou a sua fala cumprimentando os 
companheiros de Plenário, o público presente, em especial, o ex-Vereador Sidnei de Barros 

· Magalhães, os internautas e os ouvintes da Rádio Natureza FM. A seguir, fez o seguinte 
: pronunciamento: Quero dizer que estou muito feliz em ver a Plateia lotada. Eu que tanto lutei para 
que as pessoas participassem das sessões de Càmara, não poderia deixar de falar da minha alegria 
em ver vários munícipes participando da sessão. Quero hoje aqui tratar de um assunto muito, muito 

' sério. É referente ao concurso público realizado em nossa cidade pela empresa J. Concursos e 
· Serviços Administrativos que, a meu ver, mostrou muita incompetência. A prova que estava 
i marcada para as nove horas, começou bem depois do horário marcado, várias pessoas que fizeram 
· suas inscrições não tinham os nomes na lista de inscrição da empresa, foi um transtorno na entrada 
porque estavam exigindo o comprovante de pagamento, sendo que a pessoa depois de fazer a sua 

· inscrição pela internet imprimia um documento, fazia na Caixa Federal o depósito da taxa de 
; inscrição direto na conta da empresa e por último enviava por e-mail o referido comprovante de 
• pagamento. É absurdo o transtorno que foi causado durante a entrada dos candidatos, tinha que ter 
um meio mais fácil de identificar os inscritos, realmente lamentável o que ocorreu. Outro fato, a 
prova foi composta de 20 questões, só que o gabarito tinha 100 questões. A empresa ao invés de 
fazer a folha de gabarito de acordo com o número de questões apresentadas, com certeza, 
aproveitou o que tinha, ou seja, o gabarito entregue era de 100 questões. Não podemos concordar 
com uma coisa dessa, pois não é a primeira vez que acontece, outros concursos já ocorreram falhas, 
então, precisamos tomar as providências cabíveis porque é dinheiro público mau aplicado. Fui 

, informado que em concurso realizado anteriormente, ficaram esperando três candidatados que 
' estavam faltando, não fecharam os portões no horário marcado e que a Prefeita entrava nas salas 
; onde estavam sendo realizadas as provas, um absurdo, só em Piquete que acontece essas coisas. Em 
. aparte, o Ver. Prof. Doni deixou claro que se o candidato se sentiu prejudicado, lesado por qualquer 
coisa era direito dele entrar na justiça. A Ver" Malu agradeceu o aparte do Ver. Prof. Doni e 

: continuou as suas palavras, dizendo: "Gente eu li todo o Edital e não vi a data da publicação dos 
aprovados, fui alertada sobre o referido fato por uma irmã de um Vereador. Quero dizer que parte 
de um pedido meu foi atendido, que é a iluminação no final da Rua José Alves Filho, na Vila 

: Cristiana. Fiz também uma Indicação pedindo a retirada de um freezer abandonado no final da 
' referida, pois o freezer está abandonado há muito tempo naquele local e ultimamente está juntando 
• em seu interior, água, resíduos de lixo e exalando um terrível mau cheiro, deixando a rua com um 
péssimo aspecto. Antes de tomar posse, também fiz um pedido idêntico, porém, não fui atendida e 

'agora como Vereadora estou fazendo novamente o mesmo pedido e vou aguardar o posicionamento 
do Executivo. A Rua José Alves Filho está abandonada e, além disso, tem também os caramujos, 
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' sendo que eu até sugeri que os moradores colocassem os caramujos dentro de um saco plástico e 
· soltassem dentro da Prefeitura, quem sabe assim tomavam uma providência. As críticas e as 
' cobranças são muitas, mas não posso deixar de agradecer a Prefeita pelo empenho de trazer a 
: iluminação, embora, o meu pedido tenha sido atendido pela metade. Eu deixei bem claro a Prefeita 
, que elogiarei quando merecido e criticarei quando preciso, vou pedir, cobrar, se não resolveu o 
problema, venho aqui na Tribuna e ponho a boca no trombone. Temos que ser justos, elogiar 

. quando merece e criticar quando necessário, pois injustiça não é comigo. Apresentei três 

. Requerimentos nesta noite, primeiro para que seja oficiado a Prefeita Municipal de Piquete, 
• pedindo-lhe que envie a esta Vereadora cópias do processo de inexigibilidade de licitação do 
. Carnaval de 2017 da Prefeitura Municipal de Piquete; segundo pedindo também que informe os 
· gastos efetivados para a realização do evento "Camafolia", ocorrido na semana anterior ao início 
, dos festejos carnavalescos, bem como encaminhe cópia dos processos administrativos de licitação 
. para a realização das despesas com a contratação de som, trio elétrico, banda e terceiro solicitando 
informações sobre o limite prudencial em que se encontra a folha de pagamento da Prefeitura 
Municipal com seu respectivo índice e com fechamento até a presente data. Vou aguardar as 

' respostas, pois são assuntos de total interesse da nossa população, principalmente, dos servidores 
municipais. Apresentei também uma propositura para que seja oficiado ao Rotary Clube de Piquete, 

· na pessoa de seu Presidente Sr. Luiz Henrique de Moraes Souza, apresentando-lhe Moção de 
. Aplausos deste Legislativo, pelos relevantes trabalhos que a referida entidade vem fazendo em 
i nosso município, com destaque para o almoço beneficente que tem o lucro doado para as 
: instituições de nossa cidade. Estendo a referida Moção ao Sr. Claudinei de Barros Magalhães por 
i seu envolvimento e dedicação ano a ano nesse trabalho que é causa de reconhecimento e incentivo 
, para nossa população. Apresentei ainda uma Moção de Pesar aos familiares da jovem Monique 
' Alves Martins, uma morte trágica que comoveu profundamente a população de nossa cidade. A 
Ver" Malu teceu outros comentários sobre o assunto e pediu aos munícipes piquetenses que 
participassem mais das sessões de Câmara e encerrou as suas palavras agradecendo a atenção de 

: todos. 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: "Quero parabenizar os Vereadores que me antecederam, cada um com 
sua luta. Fico muito feliz porque aqui somos nove e estamos inteiramente á disposição da 
população, justamente para sermos cobrados, pois fomos eleitos para isso. E fico mais feliz ainda, 
pelo pronunciamento da nobre Ver" Malu por conta de ter vindo a esta Tribuna e feito um 
agradecimento, mesmo que parcial. Isso significa que não podemos nos especializar em pessoas que 
só enxergam e apontam o erro. Eu quero provocar essa reflexão aqui porque nós precisamos no 

, Poder Legislativo buscar o equilíbrio, nós precisamos buscar a sensatez, senão, nos tomaremos 
· especialistas em apontar erros. E, não vamos conseguir enxergar, ou se quer ter a capacidade de 
ai,'fadecer algo que foi feito. E alguns poderiam dizer agradecer porque se não fez mais que a 

, obrigação, ora, quantos passaram por lá e sabiam que era obrigação e não fizeram. Então, quem fez, 
, cabe sim, o Vereador vir aqui e reconhecer que o trabalho foi feito. Em aparte, o Ver. Santana disse 
' ao Ver. Rodrigo que ele poderia ficar tranquilo, pois assim que o Poder Executivo regaçasse as 
mangas e começasse a trabalhar como deveria trabalhar, atendendo as necessidade e os clamores da 

' população, aquele Edil seria o primeiro a elogiar e, tinha certeza, que os demais companheiros 
'também fariam o mesmo. Continuando a sua explanação, o Ver. Rodrigo disse: "Eu tive a grata 
: satisfação, na última sessão, após o término da mesma, de conversar um tempo com o Ver. Junhô, 
1 na porta da Câmara. Justamente porque fui citado no pronunciamento do Vereador e nada melhor 
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, que o diálogo para o entendimento. O Ver. Junhô à ocasião questionava se existia uma fórmula 
mágica, uma receita própria para ser atendido pelo Executivo. Nesse tempo que eu estou aqui, eu 

' descobri uma coisa, política não é ciência exata. Ver. Prof. Doni, Professor de matemática, em 
' política dois mais dois não são quatro, em política dois mais dois pode dar três, pode dar cinco, um, 
zero. O mesmo Poder Legislativo que entende que o projeto é viável, agora eu falo do meu projeto, 

. que foi vetado pelo Poder Executivo. O mesmo Legislativo que entende que é viável e que dever ser 
' sancionado, no entendimento do Executivo é vetado, é entendido de outra forma porque se nós 
· levarmos para uma projeção maior no Poder Judiciário, por exemplo, a mesma lei, a lei não é 
objetiva ela é subjetiva. A mesma lei que condena o réu é a lei que absolve e tudo depende da 

. interpretação, do modo como o Advogado vai interpretar a lei. Então, que fique claro que em 
• política dois mais dois não são quatro. Porque eu estou dizendo isso? Porque não existe fórmula 
mágica, não existe receita. Agora se quiser buscar o caminho das pedras, tente trilhar pelo caminho 

. do equilíbrio. Quem concorre a uma vaga de Vereador nesta Casa, deve ter paciência, tolerância. 
· Deve sim cobrar, não estou dizendo que tem que ser omisso, deve sim se pautar. Mas aqui é 
· Parlamento, e a palavra Parlamento vem do Italiano "Parlar": discutir, falar, conversar. Aqui é a 
. casa do debate; aqui é a casa da discussão. Executar e fazer acontecer, nós estamos falando do 
. Executivo, do Poder Executivo, do Prefeito. Então, é importante que essas diferenças de Poderes 
fiquem bem claras. Outra pedrinha, inteligência é diferente de sabedoria. Se nós formos pelo 

, caminho da inteligência, a inteligência aprende nos livros, nas pesquisas na internet, agente até 
, aprende com as outras pessoas, mas a sabedoria ela não vem dos livros. A sabedoria ela vem da 
' vida, ela vem das pessoas, ela vem da experiência. Rodrigo porque você está fazendo esta distinção 
entre inteligência e sabedoria? Porque eu aqui nesta Casa já tive projetos vetados. Se eu for pelo 

. caminho da inteligência, a Prefeita vai também pelo caminho da inteligência porque eu já tive essa 
experiência. Ela vai querer provar a Inteligência dela, a razão dela e eu vou querer provar a minha e 
aí iremos parar no Poder Judiciário. Ação Direta de Inconstitucionalidade, quebra de braço, eu vou 

. tentar provar a minha razão, a Prefeita vai tentar provar a dela, a cidade está parada, o povo está 
perdendo com isso e a novela é a mesma. Se eu for pelo caminho da sabedoria, qual seria? Vetou 
vou reler quais as razões do Veto. Ok. Será que aqui não é um jogo de palavras no projeto, se eu 
mexer numa palavrinha, subtrair uma palavra, ou acrescentar outra palavra, no Direito muda tudo. E 
quem sabe, reapresentando o projeto nesta Casa, o Executivo acata, pois tudo é uma questão de 
interpretação. Subtraindo ou acrescentando uma palavra dentro do projeto, pode ser que o projeto 
seja reapresentado, aprovado e acatado pelo Executivo. Agora, vou entrar nas questões práticas. Eu 

, tenho publicado na rede social alguns serviços prestados pelo Executivo que foram prontamente 
: atendidos. Mas foram prontamente atendidos, não simplesmente porque o Ver. Rodrigo 
·. intermediou, foi ponte. Eu tenho absoluta certeza que outros cidadãos também e até mesmo outro 
Vereadores foram atrás e requisitaram diante do caos. Por exemplo, a Rua Minas Gerais, foi citada 

: várias vezes aqui, a rua do Bar Triângulo, aquela rua realmente estava com problema sério, o mato 
já tinha atingido toda a calçada, inclusive falei aqui que tinha um morador ficando naquele local, ele 
tinha feito uma cabana ali. Nas últimas semanas tinha um funcionário da Prefeitura fazendo a 

. limpeza da rua inteira, ainda não foi concluída e, hoje, passando pela referida rua tinha um 
· funcionário limpando, aí eu parei, fiz questão de descer, fui conversar com o funcionário, ver a 
ferramenta que ele estava usando, se tinha água para ele beber, pois a gente tem que enxergar 

! também o lado humano. Limpeza da Praça São José, eu estive na praça foi feita a limpeza, trocaram 
•a iluminação. Ai fotografei, publiquei na internet e, como acontece em nossa cidade, quando é 
' festejo de alguma coisa, costuma-se fazer um mutirão, desloca uma turma de funcionários para 
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, pintar o meio-fio, limpar as ruas, trocar as lâmpadas, e ontem foi dia de São José, dia 19 de março, 
: então, de repente, pode até ser que limparam por causa disso, para agradar o Padre novo. Com 
. relação às trocas das lâmpadas na Praça São José, eu estava no local, inclusive fotografei, tinha dois 
: funcionàrio no andaime e sem equipamento de segurança, mas eu não atinei para essa questão. 
: Como postei a foto na internet, um cidadão conhecedor do assunto, Técnico em Segurança do 
i Trabalho, prestou a atenção, ele conhece bem sobre o assunto, fez a reclamação, e eu na hora já 
. encaminhei para o setor competente da Prefeitura para saber se realmente eles dispunham de todos 
os equipamentos necessários de segurança do trabalho, para que aqueles funcionários que estão 
arriscando suas vidas trabalhem com mais tranquilidade. Outra coisa que foi questionado também 
que eu não vi quando estava na Praça, no momento da limpeza enquanto os funcionários ainda 
estavam limpando, plantas arrancadas com a raiz dos canteiros, quando eu cheguei o caminhão da 
Prefeitura já tinha retirado o lixo. Também questionei o Executivo sobre o referido fato e estou 
aguardando resposta porque eu quero saber se isso de fato aconteceu. Desassoreamento do Ribeirão 

· do Benfica, esse ribeirão que passa aqui ao lado da Câmara, o desassoreamento foi feito, existe um 
planejamento. Eu fiz um requerimento em 06 de janeiro por causa da Rua Conselheiro Rodrigues 
Alves e os moradores sofreram muito com as chuvas passadas e muita gente perdeu coisas nas 
enchentes. Eu fiz esse requerimento e a Prefeitura respondeu que havia um planejamento para 
desassorear os rios e ribeirões em Piquete. Nós estamos vendo a máquina trabalhar, a máquina está 

• aí, está sendo feito o trabalho. O que de fato precisa acontecer em Piquete e aí é urna questão 
, cultural, não é urna questão de legislação, poderia até e acredito que já exista urna lei que multa o 
· cidadão que joga lixo no rio. Aí nós vamos entrar em outra questão, tem Fiscal? Quem vai flagrar 
' esse cidadão jogando lixo nos rios? Que hora que vai pegar esse cidadão? Então, não é tão fácil 
assim e nós vamos continuar a mesma novela. É urna questão cultural? É. A questão da limpeza, eu 
varrer a porta da minha casa, eu separar o lixo, eu fazer a coleta, isso é com certeza urna questão 
cultural, urna questão de educação, uma questão de princípios, uma questão de valores, urna questão 
de pensar no próximo, uma questão de pensar no ambiente que vivo. Aqui em Piquete é claro e 
nítido, em pleno dia, na luz do sol, as pessoas jogam sacolinhas de lixo nos rios. Então existe sim 
um projeto de desassoreamento para córregos, rios e ribeirões. E, mais uma vez eu entro na questão 
da limpeza na Rua Dr. Gama Rodrigues, na Vila Célia. A limpeza foi feita na referida rua, a 
máquina passou lá e parece que no mesmo dia um cidadão foi e colocou lixo no local onde a 
máquina havia acabado de retirar o lixo. Existe uma Lei nesta Casa, aprovado em 2013 pela Gestão 
passada, que a Prefeitura só retiraria pode de jardim e, no muito, um sofá velho, isso está na lei. 
Qual é o entendimento da Prefeitura? Por exemplo: entulho de construção, vai fazer urna reforma na 
casa, a pessoa tem dinheiro para pagar o pedreiro, o arquiteto, para comprar o material, mas alega 

, não ter dinheiro para pagar o caminhão para retirar o seu entulho e vai joga na rua e quer que a 
· Prefeitura retire de graça toda vez que ela joga o entulho na rua. Foi feita urna lei aqui, inclusive, 
i com previsão de multa para o cidadão que não respeitar o dia previsto para colocação de entulhos 
na rua. E, segundo fiquei sabendo, a multa prevista não está a contento da Prefeita porque a 

. Prefeitura não está dando conta de retirar esses entulhos e aí existe um entendimento em aumentar o 
' valor da multa. Talvez venha para esta Casa de Leis um projeto do Executivo aumentando o valor 
• dessa multa para o cidadão que não está respeitando a lei. Eu me lembro, que foi feito um 
. calendário por bairro, é semanal, e eu estou cobrando isso da Prefeitura. O Ver. Rodrigo teceu 
, outros comentários sobre o assunto e encerrou as suas palavras agradecendo a atenção de todos. 
; Inscrito para falar, o Ver. Claudinei iniciou a sua fala cumprimentando os companheiros de 
·Plenário, o público presente, em especial os Senhores José Vezaro e ex-Ver. Sidnei Magalhães, os 
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, internautas e os ouvintes da Rádio Natureza FM. A seguir, fez o seguinte pronunciamento: 
"Consequentemente, na última quinta-feira, elaborei um Requerimento que foi apresentado nesta 

. noite e será colocado na pauta da Ordem do Dia para discussão e votação, pedindo informações se 
' existe estudos para ampliação e melhoria da qualidade do serviço VIVO SPEEDY de acesso a 
' internet em nosso município. É absurdo o descaso que a referida Empresa tem para com o nosso 
município e, infelizmente, o Poder Executivo não tomou nenhuma providência para resolver o 

, problema. Não é de graça o serviço, a população paga caro pelo serviço, então, realmente é um 
descaso da Empresa e do Poder Executivo que não toma as providências cabíveis com relação ao 

, fato. É oferecido um serviço, pagamos por esse serviço, mas na realidade o que recebemos é outra 
· coisa, um serviço de péssima qualidade e inferior ao que pagamos. Prometem um serviço de 
• qualidade e fornecem outro e, aí, ainda temos que ser educado no Requerimento, pedir favor, pedir 
pelo amor de Deus para consertar o problema. É todo mundo reclamando do referido serviço, dias 

, atrás entrei num debate na internet, as pessoas estavam revoltadas, pois a qualidade do serviço 
. realmente está péssima e para reclamar com a Empresa responsável, temos que ficar horas e horas 
· no telefone, é absurdo. Espero que o meu Requerimento seja aprovado pelo Plenário e vou aguardar 
· resposta para poder tomar as providências cabíveis. O Requerimento é de minha autoria, mas se o 
: problema for resolvido é mérito do Legislativo, de todos os Vereadores e não só meu. O importante 
• é resolver os problemas reivindicados pela população e obter dela o reconhecimento desta Casa de 
Leis. Nós temos que trabalhar esses quatro anos da melhor maneira possível para deixar a 

, população satisfeito com o nosso trabalho em reconhecimento aos votos que tivemos e não 
• pensando nos votos que teremos nas eleições futuras, na reeleição. Recentemente a filha da Diretora 
' Administrativa da Câmara teve um problema sério com a internet, ou seja, ela se inscreveu para 
fazer um curso on-line e não conseguia porque não chegava á residência a velocidade que pagava e 
precisava para fazer o referido curso. A velocidade estava tão lenta e abaixo do contratado para a 
sua residência, que o curso não abria para ela fazer as aulas, um absurdo. Em aparte, o Ver. Santana 

, disse que deveria marcar durante aquela semana com o Assessor do Gilberto Kassab, Ministro de 
Ciência e Tecnologia, uma audiência para que pudessem conversar sobre aquele assunto e convidou 

, o Ver. Claudinei para lhe acompanhar até Mogi das Cruzes, no Escritório do Kassab. O Ver. 
• Santana disse que independente do autor do pedido, o que importava mesmo era trabalhar em prol 
do município e que a população se sentisse satisfeita com o trabalho do Legislativo. Em aparte, o 
Ver. Rominho também teceu pequeno comentário sobre o assunto, dizendo que todos acionassem a 
ANA TEL através do telefone 1331 para reclamar, com certeza o problema seria resolvido 
rapidamente, porque as operadoras são multadas conforme o número de reclamações feitas no 
referido órgão. Em aparte, o Ver. Prof. Doni disse que na próxima semana iria a Cr.uzeiro conversar 
com o Sr. Sandro sobre o problema da internet de nossa cidade, dizendo ainda que não conhecia o 
referido cidadão, mas iria perguntar quem era o responsável pela internet em nossa cidade e 
perguntar também porque alguns munícipes não conseguiam colocar internet em sua residência 
sendo que próximo da casa dele chegava internet em outras residências. Em aparte, a Ver" Malu 
disse que quando trabalhou na VIVO foi informada que por poste que tinha o SPEED eram apenas 
cem fios de internet, completados as cem ligações, se tivesse mais pedidos de ligação querendo 

: internet no bairro, essas residências não eram atendidas. Continuando o seu discurso o Ver. 
: Claudinei disse: "CAB, outra situação de descaso com o município, descaso com o Executivo, com 
o Legislativo, com a população em geral. É brincadeira a referida empresa fazer aquele serviço na 

i Rua Marechal Deodoro e não ter nenhum funcionário da SAAEP para fiscalizar. Foi feito o serviço, 
colocaram o calçamento de qualquer jeito como se quisessem dizer: eu faço o serviço jeito que eu 
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, quero e é dessa maneira que vai ficar. Eu fiz o Requerimento cobrando do SAEEP porque é 
, responsabilidade do referido órgão fiscalizar os serviços feitos pela CAB e isso não está 
: acontecendo. A CAB está fazendo o que bem entende e, a meu ver, ela não tem capacidade para 
' administrar o referido serviço, assim como eu acho que a Prefeita também não está tendo 
: capacidade para administrar o nosso município. O serviço está sendo realizado de qualquer jeito, o 
' órgão fiscalizador não está cumprindo com o seu papel e quem está sendo prejudicado é o munícipe 
· que paga em dia os seus impostos e suas taxas e tarifas. A verdade é que a Administração Municipal 
· não está nem aí para a população, ela conseguiu o que queria que era a reeleição, agora que se dane 
o município e o povo. O Legislativo precisa se impor, porque quem precisa do Legislativo é o 
Prefeito e quando o Prefeito deixa de atender um pedido do Vereador, ele está deixando de atender 
um pedido da população, daquelas pessoas que o elegeram ou no nosso caso reelegeram. Política é 

' realmente complicada, mas tomo a dizer se a nossa cidade está do jeito que está é porque não existe 
• um planejamento, um cronograma e o principal, interesse e boa vontade em querer resolver os 
problemas do município. E, nem podemos cobrar dos Secretários Municipais, pois eles, 
infelizmente, não tem autonomia, quem manda mesmo é a Prefeita, eles só fazem o que ela manda . 

. O Ver. Claudinei teceu outros comentários sobre o assunto, acrescentando também não concordar 
·com o Veto da Prefeita com relação ao Projeto de Lei do Ver. Rominho, tendo em seguida 
encerrado as suas palavras. 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 i 

; reabriu a sessão e pediu a Sr". 1 ª Secretária que fizesse a leitura dos documentos constantes daquela 
; pauta, a saber: 1) Parecer nº 07/17, datado de 20/01/2017, da Comissão de Justiça e Redação, 
; favorável pela aprovação do Projeto de Resolução nº 05/17, datado de 17/03/17, da Mesa do 
. Legislativo Piquetense, dispondo sobre o repasse de bens móveis do Legislativo Piquetense para 
' Prefeitura Municipal, conforme especifica e dá outras providências. Como não houvesse quem 
desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo 
Plenário por unanimidade. 2) Requerimento nº 29/17, datado de 09103117, do Ver. Prof. Doni, para 

! que seja oficiado a Prefeita Municipal de Piquete, pedindo-lhe a gentileza de informar a este 
. Vereador, se foi efetuado algum aumento de remuneração ao magistério público municipal neste 
exercício e, se houve, alguma distinção entre os percentuais aplicados para cada categoria prevista 
no art. 2º, § 2º da Lei Federal nº 11. 738. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida 

, propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. O 
Ver. Claudinei justificou o seu voto favorável pela aprovação daquele Requerimento e parabenizou 
o autor pela apresentação da referida propositura, tecendo outros comentários sobre o assunto, pois 

· segundo foi informado não foi reajuste e sim uma correção para igualar o piso salarial da categoria. 
, 3) Requerimento nº 30/17, datado de 14/03/17, do Ver. Prof. Doni, para que seja oficiado a Prefeita 
' Municipal de Piquete, pedindo-lhe a gentileza de informar a este Vereador, se existe algum estudo 
sobre a retirada (ou quebra) de uma enorme pedra que se encontra na Rua Eulália da Encarnação 

. Arantes, em frente ao nº 165, no bairro Jardim Josephina. Como não houvesse quem desejasse falar 
· sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por 
i unanimidade. 4) Requerimento nº 31/17, datado de 14/03/17, 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 em uma lâmpada que se encontra piscando a mais de um mês na 
. Av. Manoel Ribeiro dos Santos, em frente ao nº 140, no bairro Jardim Josephina. 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 32/17, datado de 20/03/17, do Ver. 
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· Prof Doni, para que seja oficiado a Prefeita Municipal de Piquete, pedindo-lhe a gentileza de 
informar a este Vereador, sobre o andamento dos procedimentos necessários e de responsabilidade 

; do Executivo Municipal para a construção da Estação de Tratamento de Esgoto de Piquete-ETE . 
. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em 
, única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 6) Requerimento nº 33/17, datado de 
. 15/03/17, do Ver. Claudinei, para que seja oficiado a Prefeita Municipal de Piquete, pedindo-lhe a 
' gentileza de informar a este Vereador, se existe estudos para ampliação e melhoria da qualidade do 
serviço VIVO SPEEDY de acesso a internet em nosso município. 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 34/17, datado de 15/03/17, do Ver. Claudinei, para 
· que seja oficiado a Prefeita Municipal de Piquete, pedindo-lhe a gentileza de informar a este 
Vereador, através da Secretaria de Meio Ambiente, se existe algum tipo de trabalho preventivo no 
nosso município, para evitar problemas futuros. 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 35/17, datado 16/03/2017, da Ver" Malu, para que seja oficiado a 
Prefeita Municipal de Piquete, pedindo-lhe que envie a esta Vereadora cópias do processo de 

. inexigibilidade de licitação do Carnaval de 2017 da Prefeitura Municipal de Piquete. Como não 
· houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação 
. e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 9) Requerimento nº 36117, datado 16/03/2017, da Ver" 
, Malu, para que seja oficiado a Prefeita Municipal de Piquete, pedindo-lhe que envie a esta 
Vereadora sobre o limite prudencial em que se encontra a folha de pagamento da Prefeitura 
Municipal com seu respectivo índice e com fechamento até a presente data. 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 37/17, datado 17/03/2017, do Ver. 
Santana, para que seja oficiado a Prefeita Municipal de Piquete, pedindo-lhe que informe os gastos 

• efetivados para a realização do evento "Carnafolia", ocorrido na semana anterior ao início dos 
1 

festejos carnavalescos, bem como encaminhe cópia dos processos administrativos de licitação para 
: a realização das despesas com a contratação de som, trio elétrico, banda. Como não houvesse quem 
i desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo 
i Plenário por unanimidade. 11) Requerimento nº 38117, datado 17/03/2017, do Ver. Rômulo, para 
que seja oficiado a Empresa de Ônibus concessionária do serviço público municipal de transporte 
urbano, pedindo-lhe que encaminhe a este Vereador o balancete contábil analítico, de todos os 

' meses desde a efetivação da concessão, nele constando o valor mensal arrecadado com a cobrança 
' da tarifa das passagens, a quantidade mensal de usuários do serviço de transporte público no 
• município de Piquete, a quantidade de usuários beneficiados com a isenção da tarifa maiores de 65 
anos, o valor do subsídio mensalmente repassado pelo Poder Executivo Municipal, e quais os 

' horários e os trajetos diários. 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 39/17, datado 17/03/2017, do Ver. Rômulo, para que seja oficiado a Prefeita 
Municipal de Piquete, pedindo-lhe que informe a este Vereador qual o valor do subsídio mensal 
repassado pela Administração Pública Municipal á empresa de ônibus concessionária do serviço de 
transporte público municipal, quais os horários e os trajetos diários, bem como encaminhe a cópia 
do contrato de concessão firmado entre a Administração Municipal e a empresa concessionária. 
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 40/17, datado 
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. 17/03/2017, do Ver. Santana, para que seja oficiado a Prefeita Municipal de Piquete, pedindo-lhe 
• que encaminhe as cópias integrais de todos os documentos referentes aos processos administrativos 
que subsidiaram cada uma das referidas contratações, com todas as publicações de praxe, nos 
termos da Lei 8.666/93. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a 

. mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 14) Moção nº 
019/2017, datada de 13/03/2017, da Ver".Malu, para que seja oficiado aos familiares da jovem 
Monique Alves Martins, apresentando-lhes Moção de Pesar deste Legislativo, pelo seu falecimento 
ocorrido recentemente. 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 
020/2017, datada de 16/03/2017, da Ver". Malu, para que seja oficiado ao Rotary Clube de Piquete, 
na pessoa de seu Presidente Sr. Luiz Henrique de Moraes Souza, apresentando-lhe Moção de 
Aplausos deste Legislativo, pelos relevantes trabalhos que a referida entidade vem fazendo em 
nosso município, com destaque para o almoço beneficente que tem o lucro doado para as 
instituições de nossa cidade. Estendo a referida Moção ao Sr. Claudinei de Barros Magalhães por 

. seu envolvimento e dedicação ano a ano nesse trabalho que é causa de reconhecimento e incentivo 
para nossa população. 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 
21/2017, datada de 16/03/2017, do Ver. Prof. Doni, para que seja oficiado a Sra. Marisa da Silva, 
apresentando-lhe Moção de Aplausos deste Legislativo, pelo excelente trabalho desenvolvido como 

. professora na Escola Estadual Prof. Darwin Félix, vez que com dedicação e apreço muito contribuiu 

. para o desenvolvimento escolar, comportamental e social dos alunos de nossa cidade de Piquete 
' durante vários anos de magistério naquele local. 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 22/2017, datada de 03/03/2017, do Ver. Santana, para que seja oficiado 

· ao Sr. José Vezaro, apresentando-lhe Moção de Aplausos deste Legislativo, pela reativação do 
• "'Conselho de Segurança Municipal - CONSEG" no município de Piquete, assumindo a função de 
• Presidente. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi 
colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. Como nada mais houvesse 
para ser tratado naquela sessão, o Senhor Presidente invocando a proteção de Deus, agradeceu a 

' presença de todos os munícipes dando por encerrada a sessão e para constar foi lavrada a presente 
ata que, depois de lida e discutida for julgada conforme, será aprovada e assinada pelos Senhores 
Vereadores. Piquete, 20 de março de 2017. Centésimo nonagésimo terceiro (193°) ano da 

, Independência, centésimo vigésimo sexto (126°) ano da República e centésimo vigésimo quinto 
• (125°) ano da Emancipação Político-Administrativa de Piquete.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. -
.~~-.-.~--~-.~--~-.~---.~-.~--~-.~-.~~-.-.-.~~~~-.~~-.~-.~-.-.-.~~~~~~~~~~~~--~-.-.~~-.~-.~~ 
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