
A 

C AMARA MUNICIPAL DE PIQUETE Presl.e 
Ata da 8' Sessão ORDINÁRIA Realizada em 20/05/2019 FI n. 0 

ATA DA OITAVA (8') SESSÃO ORDINÁRIA DO TERCEIRO (3") ANO LEGISLATIVO DA ' 

DÉCIMA SÉTIMA (17") LEGISLATIJRA DA CÁMARA MUNICIPAL DE PIQUETE. Aos vinte i 
(20) dias do mês de maio do ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de dois mil e! 

dezenove (20 19), as dezenove (19) horas, realizou-se a sessão acima anunciada. O Senhor Ver. 

Mário Celso de Santana, DD. Presidente da Câmara Municipal de Piquete, constatando pelo livro de . 

1 
presenças a existência de ''quorum" regimental, com a presença de todos os Senhores Vereadores,: 

: invocando a proteção de Deus para todos os presentes, declarou aberta a sessão e convidou os ; 
i Senhores Vereados para que ficassem em pé para entoarem o Hino de Piquete. Em seguida solicitou; 
i a senhora Secretária que fizesse a leitura dos documentos constantes do Expediente, os quais foram ; 

i os seguintes: 1) Of. GAB n° 161/19, de autoria do Executivo Municipal, respondendo ao; 

j Requerimento n° 034/19, de autoria do Ver. Rodrigo Nunes (Arquivar)~ 2) Of. GAB n° 162/19, de: 

i autoria do Executivo Municipal, respondendo ao Requerimento n° 033/19, de autoria do Ver.. 

Rodrigo Nunes (Arquivar); 3) Of. GAB no 163/19, de autoria do executivo Municipal, respondendo 

ao Requerimento n° 29/19, de autoria do Ver. Santana (Arquivar); 4) Of. GAB n° 164/19, de autoria 

do Executivo Municipal, respondendo ao Requerimento no 032/19, de autoria do Ver. Santana 

(Arquivar); 5) Of. OAB no 165/19, de autoria do Executivo Municipal, respondendo às Indicações 

, n°s 19 e 20119, de autoria do Ver. Santana (Arquivar); 6) Of. GAB n° 166/19, de autoria do 

, Executivo Municipal, respondendo às Indicações n°s 016, 017 e 018119, todas de autoria da Vef. 

: Malu (Arquivar); 7) Of. GAB n° 167/19, de autoria do Executivo Municipal, respondendo à 
:Indicação no 021119, de autoria do Ver. Junhô (Arquivar); 8) Of. GAB n° 168/19, de autoria do 

. Executivo Municipal, respondendo às Indicações n°s 022 e 023/19, de autoria do Ver. Heloizio dos 

Marins {Arquivar); 9) Of. GAB n° 172/19, de autoria do Executivo Municipal, respondendo ao 

, Requerimento n° 031/19, de autoria do Ver. Santana (Arquivar); 10) Of. GAB n° 173119, de autoria 

1i do Executivo Municipal, responde ao Requerimento no 030/19, de autoria do Ver. Santana 

i (Arquivar); 11) Of. GAB n" 174119, de autoria do Executivo Municipal, respondendo ao 
Requerimento n° 028/19, de autoria da Vef"' Malu (Arquivar); 12) Of. GAB n° 197/19, de autoria do 

:Executivo Municipal, comunicando o sancionamento do Projeto de Lei Ordinária no 02/19, o qual 

; recebeu o n° 2070 das Leis Ordinárias (Arquivar); 13) Of. GAB n° 198/19, de autoria do Executivo 

Municipal, comunicando o sancionamento do Projeto de Lei Ordinária no 03/19, o qual recebeu o 0°: 
: 2071 das Leis Ordinárias (Arquivar); 14) Of GAB no 199/19, de autoria do Executivo Municipal,' 

·comunica o sancionamento do Projeto de Lei Complementar n° 04/19, o qual recebeu o n° 286, das. 

Leis Complementares (Arquivar); 15) Of GAB n" 200/19, de autoria do Executivo Municipal, ! 

:comunicando o sancionamento do Projeto de Lei Complementar n° 05/19, que recebeu o n° 287 das 

Lei Complementares (Arquivar); 16) Of. GAB n° 201119, de autoria do Executivo Municipal, 

comunicando o sancionamento do Projeto de Lei Complementar n° 06119 que recebeu o n° 288 das 
Leis Complementares (Arquivar); 17) Of. GAB n° 204/19, de autoria do Executivo Municipal,; 

encaminha o Balancete da Receita e despesa da Prefeitura Municipal relativo ao mês de abril de ! 

2019 (Arquivar); 18) Of GAB n° 205119, de autoria do Executivo Municipal, que encaminha o' 

Projeto de Lei Complementar n° 07119, dispondo sobre aumento real e a revisão geral anual das ' 

. remunerações dos servidores públicos do Executivo do município de Piquete, de que trata o artigo ; 
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37, inciso X da Constituição Federal. Usando da palavra o Ver. Claudinei solicitou regime de: 

urgência especial para o referido projeto. O senhor Presidente colocou em votação o pedido de · 
regime de urgência especial feito pelo Ver. Claudinei ao Projeto de Lei Complementar n° 07/2019, 

o qual foi aprovado por unanimidade de votos. O senhor Presidente disse: Informo ao senhor que , 
serão lidos mais alguns projetos e assim que finalizar a gente paralisa para que sejam exarados os 1 

devidos pareceres. Próximo. 19) Balancete Analítico da Câmara Municipal de Piquete, período de ! 
'abril de 2019 (Arquivar); 20) Of. s/n°, de autoria do Sr. José Maria de Azevedo Paiva, solicitando o' 

! reconhecimento público do monumento em homenagem aos heróis da nossa terra_ bem como a 
' 
I pintura voltar a cor original (Será extraída cópia e encaminhado ao Sr. Prefeito e posterionnente 
! para arquivo); 21) Of n° 48119, de autoria Da Águas Piquete, informando que o problema da; 
residência localizada à Rua Francisco Máximo Ferreira, n° 302, está nas redes pluviais (Arquivar); · 
22) Of. s/n°, de autoria do Sr. Celso Colombo. Encaminha para conhecimento cópia de documento: 
de sua autoria enviado ao Sr. Superintendente da IMBEL (Arquivar); 23) Of. s/no, de autoria Da: 
Sra. Ma. Cristina dos Santos, encaminhando curriculum do Sr. José Menino dos Santos para ·! 

I 
apreciação e possível homenagem com o nome de rua indicado ( detennino extração de cópia e : 

! posterior encaminhamento através de Requerimento ao senhor Prefeito para atendimento); 24) ·: 
; Convite, do Oratório São Domingos Sávio para a Festa de Nossa Senhora Auxiliadora e São : 

! Domingos Sávio (Arquivar); 25) Projeto de Decreto Legislativo n° 01/19, de autoria do Ver. : 
Santana, dispondo sobre o prêmio Placa de Prata ao Sr. José Roberto da Silva. Usando da palavra o 
Ver. Santana disse: "Senhor Presidente, senhores Vereadores, referente ao Projeto de Decreto: 
Legislativo n° 01/19, de minha autoria, relacionado ao meu homenageado, trata-se do senhor José! 
Roberto da Silva, solicito que seja tramitado em regime de urgência especial". O senhor Presidente ! 

disse: '"'O pedido do Vereador é regimental e coloco em votação. Vereadores favoráveis ' 
permaneçam como estão, que forem contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade dos · 

votos". 26) Projeto de Decreto Legislativo n° 02/19, de autoria do Ver. Claudinei, dispondo sobre 
, outorga do título de "Cidadão Honorário de Piquete" ao Sr. José Carlos da Silva. Usando da palavra 
i o Ver. Claudinei disse: "Solicito regime de urgência especial". O senhor Presidente colocou em 

votação o referido pedido de urgência especial ao citado projeto e o mesmo foi aprovado por 
unanimidade. 27) Projeto de Decreto Legislativo n° 03/19, de autoria da Ver'". Malu, dispondo sobre 
outorga do Prêmio Placa de Prata ao Movimento Católico Tribo. Usando da palavra a Ver'. Malu 
disse: "Solicito regime de urgência especial". O senhor Presidente colocou em votação o referido 

: pedido de urgência especial ao citado projeto e o mesmo foi aprovado por unanimidade. 28) Projeto 
de Decreto Legislativo n° 04/19, de autoria do Ver. Guilherme, dispondo sobre outorga do 

"'Diploma da Ordem do Mérito Municipal", ao Sr. Edson Carlos de Carvalho. Usando da palavra o , 
Ver. Guilherme disse: "Solicito regime de urgência especial". O senhor Presidente colocou em 
votação o referido pedido de urgência especial ao citado projeto e o mesmo foi aprovado por , 
unanimidade. 29) Projeto de Decreto Legislativo n° 05/19, de autoria do Ver. Heloizio dos Marins, i 

dispondo sobre outorga do título de "Cidadão Honorário de Piquete", ao Sr. Mário César Boró. 
Usando da palavra o Ver. Heloizio disse: "Senhor Presidente solicito regime de urgência especial". 

O senhor Presidente colocou em votação o referido pedido de urgência especial ao citado projeto e , 
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o tnesmo foi aprovado por unanimidade. 30) Projeto de Decreto Legislativo n° 06/19, de autoria do i 

Ver. Rodrigo Nunes, dispondo sobre outorga do título de "Cidadão Honorário de Piquete", ao Sr. 
Ivo Bosaja Simon. Usando da palavra o Ver. Rodrigo Nunes disse: "Senhor Presidente solicito 
regime de urgência especial". O senhor Presidente colocou em votação o referido pedido de 
urgência especial ao citado projeto e o mesmo foi aprovado por unanimidade. 31) Projeto de 
Decreto Legislativo no 07/19, de autoria do Ver. Junhô, dispondo sobre outorga do "Diploma da 
Ordem do Mérito Municipal", ao Sr. Dr. Claudinei de Barros Magalhães. Usando da palavra o Ver. 
Junhô disse: "Senhor Presidente solicito regime de urgência especial". O senhor Presidente colocou 

: em votação o referido pedido de urgência especial ao citado projeto e o mesmo foi aprovado por 
: unanimidade. 32) Projeto de Decreto Legislativo n° 08/19, de autoria do Ver. Doni, dispondo sobre 

outorga do Prêmio Placa de Prata a Pastoral da Família da Matriz de Santo Antônio de Pádua. 
Usando da palavra o Ver. Doni disse: "Senhor Presidente solicito regime de urgência especial". O 

i senhor Presidente colocou em votação o referido pedido de urgência especial ao citado projeto e o ; 
:·mesmo foi aprovado por unanimidade. 33) Projeto de Decreto Legislativo n° 09/19, de autoria do;' 
: Ver. Christian, dispondo sobre outorga do Prêmio Placa de Prata ao Sr. Rômulo Kazimierz! 
Luszczynski. Usando da palavra o Ver. Christian disse: "Senhor Presidente peço regime de urgência! 

! especial nesse projeto". O senhor Presidente colocou em votação o referido pedido de urgência· 
I especial ao citado projeto e o mesmo foi aprovado por unanimidade. 34) Parecer no 09/19, da 
' :'Comissão de Justiça e Redação e Parecer n° 02/19, da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e, 

:Meio Ambiente, ambas favoráveis ao Projeto de Lei Complementar n° 03/19, datado de 26/03/2019, : 
; de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre alteração da Lei Complementar n° 193, i 
; de 04/06/2003 e dá outras providências. (Para a ordem do dia)~ 35) Requerimento no 54/19, de 1 

autoria do Ver. Claudinei (Para a ordem do dia); 36) Indicação n° 30/l9, de autoria do Ver. Santana, i 
sobre a necessidade de serem adotadas providências no sentido de que seja realizada a devida ,. 

manuteção e limpeza do mato que encontra-se crescendo em sua totalidade nas margens do rio : 

(córrego) localizado próximo a antiga casa do "Zé das Moças", até Rua São Benedito (Padaria do 
, Vezaro) (À consideração do Sr. Prefeito); 37) Indicação no 31/19, de autoria do Ver. Heloizio dos 

·: Marins, sobre a necessidade de fazer a limpeza do mato na Rua Tiradentes, ao lado da Igreja Santa 
Mônica, no Bairro Alto da Bela Vista (À consideração do Sr. Prefeito); 38) Indicação n° 32/19, de 

:autoria do Ver. Heloizio dos Marins, sobre a necessidade de fazer a limpeza da Travessa Santos 

i Dumont, ao lado da Praça João Pessoa (À consideração do Sr. Prefeito); 39) Indicação no 33/19, de 

:autoria do Ver. Heloizio dos Marins, sobre a necessidade de colocar uma lombada em frente a 
Escola Municipal Prof' Maria Auxiliadora Ramos, no Jardim Santa Isabel (À consideração do Sr. ' 

Prefeito); 40) Indicação n° 34/19, de autoria do Ver. Heloizio dos Marins, sobre a necessidade de; 
fazer a manutenção da estrada que dá acesso à fazenda do Português, até o sitio do Rudnei Carioca, 1 
no Bairro dos Gonçalves (À consideração do Sr. Prefeito); 41) Indicação n° 35/19, de autoria do: 
Ver. Heloizio dos Marins, sobre a necessidade de fazer a manutenção da estrada que dá acesso ao ; 
Curiaco no Bairro dos Marins (À consideração do Sr. Prefeito); 42) Moção n° 17/19, e autoria do 

. Ver. Claudinei (Para a ordem do dia); 43) Moção no 18/19, de autoria da Vefl. Malu (Para a ordem 
' , do dia); 44) Moções n"s 19,20 e 21/19, de autoria do Ver. Junhô (Para a ordem do dia). Em seguida 
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o senhor Presidente disse: "Eu suspendo os trabalhos por 1 O minutos para que sejam exarados os 

pareceres dos Projetos de Decretos Legislativos, bem como pela comissão. O trabalho está suspenso 
por 10 minutos. Decorrido o tempo necessário, o senhor Presidente reabriu os trabalhos e solicitou a 
senhora Secretária que fizesse a leitura dos respectivos pareceres. 1) Parecer n° 10/19, da Comissão 

de Justiça e Redação e Parecer no 06/19, da Comissão de Finanças e Orçamento, ambos favoráveis 
ao Projeto de Lei Complementar 0° 07/19, datado de 20/05/2019, de autoria do Poder Executivo 
Municipal, que dispõe sobre o aumento real e a revisão geral anual das remunerações dos servidores 
públicos do Executivo do município de Piquete, de que trata o artigo 37, inciso X da Constituição 
Federal (Para a ordem do dia); 2) Parecer n° 11119, da Comissão de Justiça e Redação favorável ao 
Projeto de Decreto Legislativo n° 04/19, de autoria do Ver. Guilherme e ao Projeto de Decreto: 
Legislativo n° 07/19, de autoria do Ver. Junhô, que dispõe sobre outorga do Diploma da ''Ordem do; 
Mérito Municipal" (Para a ordem do dia); 3) Parecer n° 12/19, da Comissão de Justiça e Redação i 

favorável ao Projeto de Decreto Legislativo no 01/19, de autoria do Ver. Santana, ao Projeto de j 

Decreto Legislativo n° 03/19, de autoria da Ver". Malu, ao Projeto de Decreto Legislativo n°08/19, 
de autoria do Ver. Prof. Doni e ao Projeto de Decreto Legislativo TI0 09/19, de autoria do Ver., 

Christian Uchoa Pietro, que dispõe sobre outorga do Prêmio "Placa de Prata" (Para a ordem do dia); i 

4) Parecer U0 13/l9, da Comissão de Justiça e Redação favorável ao Projeto de Decreto Legislativo I 

n° 02119, de autoria do Ver. Claudinei, ao Projeto de Decreto Legislativo n° 05/19, de autoria do 
Ver. Heloizio dos Marins e Projeto de Decreto Legislativo n° 06119, de autoria do Ver. Rodrigo 
Nunes, que dispõe sobre a outorga do título de "Cidadão Honorário de Piquete" (Para a ordem do 
dia). Passamos agora para o segundo momento da sessão, a palavra estará franqueada aos 
vereadores inscritos para uso da Tribuna. Solicito à senhora secretária que faça chamada, portanto, i 
do primeiro orador inscrito. Inscrito para falar o Ver. Santana cumprimentou a Presidência, a 

· demais Vereadores, ouvintes da Rádio natureza, intemautas, público presente, na pessoa do ilustre 

ex-vereador João Inácio dos Santos, bem como do nosso atual Secretário de Saúde, senhor Marcos 
: Coura, cumprimentou a todos e iniciou sua fala dizendo: "É uma imensa e grata satisfação poder : 
recebê-los nesta Casa na noite de hoje. Eu, inicialmente, quero parabenizar e dar as boas-vindas aos 
mais novos componentes desta Casa Legislativa. São eles o escriturário, Sr. Mateus Bernardes da ; 
Silva, a Senhora Diretora de Contabilidade, Sfl. Liliane Graziela Ferreira dos Santos e a Sr". Rose ;: 

~ Mara Leite, servente. Sejam todos bem-vindos a esta Casa, eu tenho a certeza que os senhores c irão : 

contribuir de forma igualitária para que os trabalhos aqui executados possam fluir da melhor ; 
maneira possível, assim se espera. Eu, inicialmente, não poderia deixar de esclarecer a todos, i 

. também aos pares que aqui se encontram, em virtude de urna publicação que surgiu essa semana na 

.: rede social envolvendo meu nome. Tentando- pessoas ínescrupulosas, maldosas, sem caráter- que 

. estão tentando a todo custo, sujar a minha imagem, bem como fazer com que o meu nome fique em 
! evidência de maneira negativa. Eu tenho sim que dar esclarecimento ao município. Preciso sim 

deixar claro, aos meus eleitores, bem como a classe a qual represento nesta Casa, que é a polícia 
militar, que graças a Deus, com muita honra, eu aqui exerço a função de presidente e os represento 
de cabeça erguida e honrada. Diga-se de passagem, logo no início, quando a gente iniciou estas : 
obras, aqui está as obras como eu vi numa publicação que estão querendo ver o resultado das obras. ,, 
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Pode ter certeza, que da forma que constaram na publicação e eu sei quem foi, pode ter certeza que : 

todas as medidas cabíveis judicialmente serão tomadas, estão sendo tomadas já, pelo Jurídico da ! 

Casa. Fizeram, só que de maneira desumana e covarde. Buscaram me denunciar junto ao Ministério ! 

Público, com relação às obras aqui realizadas, todas as informações pertinentes foram ! 

encaminhadas, as providências foram tomadas. Isso aqui foi realizado com a maior transparência 
i possível. Diferentemente do que fizeram no passado. Aqui, graças a Deus, tudo fluiu da melhor 
1 maneira possíveL Aqui não teve nenhum desvio de dinheiro. Surgiu uma publicação essa semana, 
na qual consta que o Tribunal de Contas fez um apontamento e publicou que eu tenho que devolver 
R$ 77.000 e mais alguma coisa para o erário público. Senhores pasmem, já determinei, junto ao: 

. jurídico da Casa, para que fizesse levantamento. E para minha surpresa, está aqui Vereador,: 

: Professor Ooni. Senhor me indagou esta semana inclusive. Eu disse ao senhor, que estaria ' 
apresentando no plenário. Então, para que todos tomem conhecimento e saibam que foram atitudes : 

: tomadas em legislaturas anteriores. Para minha surpresa, tem um Projeto de Lei de 1988, nesse j 

' período, dia 30 de agosto de 1988, eu estava com um mês formado pela Polícia Militar, estava 
exercendo o meu trabalho no 6° Batalhão, em São Paulo. Eu não posso, de maneira alguma, ser : 

responsabilizado por isso aqui. Existe um novo projeto de 1979, que institui gratificação aos! 
funcionários do Legislativo Municipal de Piquete. Está aqui. Todas essas documentações serão ! 

i juntadas na minha defesa. Tem um novo Projeto de Resolução n° 03 de 2016, com a mesma 
'

1 

tramitação e aprovação. Um novo de 97, projeto de lei da Câmara Municipal no 897 que recebeu o 
n° 1527 na Lei Ordinária e também dispõe sobre a instituição de gratificação Legislativa. Projeto de 
Resolução n° 07 de 2007, recebeu o número da Resolução, 349 de 2007. E o último Projeto de i 

, Resolução n° 02 de 2000, recebeu o número através da Resolução no 268 de 2000. Portanto, vejam ; 
' ' i bem, todos esses projetos que tramitaram no plenário desta Casa foram anteriores a minha gestão : 
.i como Presidente deste Poder Legislativo. Isso que fizeram, fere o princípio da razoabilidade, . 

:tentando macular meu nome. Eu quando aqui cheguei, em 2017, quando eu tomei pé da situação, 

; nós tínhamos aqui nesta Casa uma empresa de consultoria que levava do município de R$ 7.200,00 , 
! mensrus para administrar, entre funcionários, vereadores, totalizando um total de 15, mais Cargo i 
. ' 
Comissionado, levava-se R$ 7.200,00. Fiz uma consulta, junto à nossa cidade vizinha. O mesmo 

; 
Poder Legislativo de Lorena, com a mesma empresa, que fornecia o mesmo tipo de trabalho, porém ;' 

! lá com o número maior de fWlóonários e cargos eletivos. E a diferença lá, pasmem, para nós aqui, : 

~ era de apenas R$ 100,00. Enquanto a Câmara de Lorena pagava R$ 7.300,00 a de Piquete pagava : 
, R$ 7.200,00. Eu, automaticamente, chamei o responsável. Ele mandou um representante, falei com i 
ele. Já estava na iminência de vencer o contrato. Eu disse a ele: ou o senhor abaixa ou eu não irei 
renovar o contrato com a empresa. A determinação é minha. Ou a gente chega num consenso, ou 

. então eu abro licitação. Pois bem, foi feito tsso. A nova empresa ganhou, para fazer o mesmo tipo 
, de trabalho na ocasião, pela metade do preço, R$ 3.600,00. E agora, para minha surpresa, estão aqui 

:os projetos, os quais eu falei que serão juntados na minha defesa. Agora, eu não posso ser 
, responsabilizado por atos que foram cometidos em legislaturas passadas. E para minha surpresa, 
quando não Presidente dessa Casa, Primeiro Secretáno, uma pessoa que eu respeito, porém, que 
deve explicações à Justiça, não eu. Que trata-se do ex-vereador e ex-presidente desta Casa Hugo 
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Ricardo Soares. lsso aqui não cabe a mim. Vou sim, apresentar minha defesa. Vou sim, fazer com i 

que tudo venha às claras. Não tentem jogar o meu nome em sujeira. lsso eu não vou admitir jamais. 
Eu tive o prazer essa semana de receber wn munícipe aqui, que também veio me indagar a respeito, 
expliquei tudo a ele, e disse a ele que seria tudo esclarecido. Então eu peço que, antes de mostrarem 

: alguma coisa a meu respeito, venham até aqui, eu estou diariamente aqui na Câmara. Eu costumo 
chegar aqui por volta de 1 O horas da manhã, não tenho hora para ir embora. Constantemente estou , 
aqui. Venham indagar, até porque eu sou empregado do povo, nós somos. Todos nós somos. Agora 
é inadmissível as pessoas fazerem certas postagens e tentarem sujar o meu nome, que eu herdei do 
meu pai, que foi lapidado dentro da Polícia Militar. Podem ter certeza, pois eu tenho família e eu 

não vou deixar que absolutamente ninguém venha por o meu trabalho em xeque e jogar sujeira em 
' cima de mim. Não vou aceitar nunca. Podem ter certeza, que quem tá falando de mim, vai ser sim , 
responsabilizado, porque eu vou levar na esfera judicial. O meu jurídico está tomando todas as 

i providências cabíveis, referente a tudo que está acontecendo. Se alguém da população desejar 
'i cópias desses documentos, é só solicitar junto à secretaria. Já vou deixar determinado lá, para quem ' 
' · quer que seja, pode vir pegar cópia aí, nào tem problema. Quero aproveitar o ensejo e parabenizar o 
: Senhor Secretário de Saúde, pelo belíssimo trabalho que vem realizando junto à secretaria. Que não 

, tem medido esforços para fazer com que a população do nosso município - no tocante à saúde é 
! uma população precária, uma população pobre - que sempre quando ia buscar recursos batia-se com 
' a cara na porta e muito mal atendida. Hoje vemos que tudo está mudando. Aliás, não só ao Senhor, 
mas também quero estender meus cumprimentos ao novo prefeito, que de uma maneira simples, 
clara e objetiva, já deu novo rumo ao nosso município. Quero também, parabenizar a Associação de ' 
Judô de Piquete, que na data de ontem, participou no ginásio ADC, na tradicional competição de: 

judõ do Vale Paraíba. E obtiveram lá a sexta colocação. Os meus parabéns ao professor João 
Carlos, aos demais professores, que lá se empenham. Muito embora não tenham o devido 1 

reconhecimento por parte do antigo Poder Executivo, a gente sabe perfeitamente das dificuldades 

que o professor João Carlos passa lá, mas ele de maneira árdua e com toda dificuldade que passa, 

ele não desiste e faz com que dali saiam verdadeiros vitoriosos. Dali ele resgata muitos jovens e faz 
·. com que verdadeiramente se tornem pessoas dignas. E mais do que isso, também eleva o nome do , 
·município de Piquete. Preciso também deixar claro, senhoras e senhores, assim como eu aprendi 
junto à milícia bandeirante, da qual eu muito me orgulho em ter contribuído, porque lá sim. A ; 
Polícia Militar de São Paulo, o lema dela está no logotipo da polícia, é lealdade e constância. ; 

Através da Polícia Militar, eu aprendi o que é ética. Advindo de lá, eu passei a reparar, em todas as ! 

profissões existe ética. E infelizmente, é o que está nos faltando hoje, aqui dentro desse plenário. 

Porque aqui, não existe nenhuma criança, aqui não tem nenhum inocente. Quando nós colocamos o 
nosso nome para que fosse apreciado junto um pleito eleitoral, a população acreditou em nós. 
Então, digo aos pares, que antes de falarmos mal de qualquer um, pense um pouquinho, que isso 

não se faz, principalmente pelas costas. Eu sei que o caráter, a personalidade, isso eu aprendi no ! 

berço, ela vem do lar. Mas se aqui entre nós, como representantes do povo que somos aqui também 
devemos sim ter a consciência e termos ética, ética parlamentar. Então, vamos parar de ficar falando 
mal de um, de outro, o sol brilhou para todos. A rede social, ela tá aí, ao mesmo tempo em que ela ; 
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Coura, que está aqui presente pela segunda vez na sessão de Câmara. Na Assistência Social, 
Secretária Fernanda Nishina. Na de Finanças, foi contratado agora o Secretário Tarcísio. E no 
gabinete a Secretária-Geral Alenilda. Interessante que a gente sempre ouviu aqui, em todos os 
pedidos nossos a ditículdade para se limpar uma rua, para se pintar uma faixa de pedestre, cansamos 
de pedir aqui. Nunca podia fazer, ou não tinha isso, ou não tinha aquilo ou não tinha mão de obra, 

, eram sempre as mesmas respostas. Agora, eu queria entender como que é que em 17 dias na 
administração já deu para notar diferença na cidade. Ou é só eu que estou enxergando isso na 
cidade? Não é possível. O respeito com as pessoas. Onde passa alguém pede para parar e para 
conversar, ouve. Não vai resolver mesmo todos os problemas, infelizmente, não vai resolver todos 
os problemas, porque se já tivesse começado há seis anos quando ela assumiu o primeiro mandato 

; dela, muita coisa no nosso município não estava do jeito que está hoje. Só que no mandato passado 
ela levou a administração e fazia de conta que ia atender. Não, para quem era oposição. E para 
quem era situação, vou atender, e não atendia também. Não precisa ir longe, temos exemplos aqui. 
Se eu ficar falando nome, eu vou chover no molhado, porque eu já falei outras vezes. E ela 
começou essa administração achando que ia ser assim também. Só que ela achou que ela ia brincar · 
com a Câmara. E infelizmente, para ela, e felizmente para o município, ela encontrou barreira, ela , 
encontrou quem 'peitou' ela, pra dizer pra ela que o município é nosso e não é dela. Câmara i 
Municipal não depende de prefeito, prefeito é depende de Câmara Municipal. Então, Dona Ana 
Maria, se um dia a senhora for prefeita em algum lugar: aprenda que sozinha não dá para trabalhar. 

Respeite os vereadores, que eles representam a maioria do município. Foi reeleita, infelizmente, 
para Piquete foi. Mas o que vimos de melhora depois da reeleição dela? Nada. Piorou. Piorou. Vou 
contar para os senhores aqui e todos os vereadores que estão aqUI vão confirmar isso, caso eu tiver ! 

: falando mentira. Antes de nós assumimos esse mandato nós fizemos uma reunião dentro do ·: 
restaurante do Xeroso. Dona Ana Maria de Gouvêa, Agnaldo Almeida Mendes, Xeroso, a Adriana, ' 
esposa do Xeroso, e nós todos, com exceção do Guilhenne. Estava também o Christian. Quem não 
estava presente foi o vereador Rominho, JXllS estava em viagem. Naquele dia, a gente foi conversar, 

: para ver se a gente conseguia entender o que seria melhor para o município, pra trabalhar junto com 
o Executivo. O Legislativo junto com Executivo. Não porque a gente gostava dela, porque ela não ; 
teve competência para eleger um vereador na Casa e não soube aproveitar a oportunidade que nós i 

' 'demos para ela quando estendemos a mão. Os 9 Vereadores estenderam a mão para ela. A 
! incompetente, não soube administrar nenhum grupo, para sair candidato a vereador. Não elegeu um : 
; vereador_ Mas sabe por quê? Porque ela estava pouco se lixando para os candidatos a vereador que 1

1 

saíram com ela. Ela queria cabo eleitoral para falar bem dela, para ela conseguir votos para se 
reeleger. Tanto é verdade isso, que não é segredo para ninguém, o próprio prefeito que abriu as 
portas da prefeitura para ela, quando no primeiro mandato dela, que ele assumiU na cassação do 
Otacílio, o vereador Mário, que era o Presidente dessa Casa, quando foi cassado o Otacílío, que , 
abriu as portas da Prefeitura para ela, que subiu no palanque dela, para ajudá-la a ser eleita, no seu 
primeiro mandato. Nem sequer ela perguntou, se ele queria assumir um cargo que fosse na 
Prefeitura. Que respeito uma pessoa desta tem com os outros? Se ela não respeita quem tá do lado 
dela, vai respeitar quem? Ninguém. E é assim que ela age. Os senhores pensam que ela quer voltar 
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: para Prefeitura para fazer alguma coisa para o município? Quer. Quer. Os senhores sabem o que ela , 
! quer fazer com o município? Arrebentar mais ainda, o que está começando a querer encaminhar. É 
; isso que ela quer. Mas vamos aguardar, vamos aguardar. E naquela reunião, conversa vai, conversa 
. vem. Eu me lembro como se fosse hoje. E desculpe o termo que eu vou usar aqui. O Xeroso virou, 
' 
1 conversando, falou que ele ia ser um segundo Prefeito. Ele nunca escondeu nada disso. Ela falava 
: no palanque dela que ia ter dois prefeitos em Piquete. E aí a gente falou. Eu. Eu falei. Se os 
, senhores bem se lembram, vou falar até o termo que eu usei, não me importo de falar aqui na 

: Tribuna. Prefeita, o que a população pede para nós vereadores pedir para senhora é merda. É muito 
i pouco, para não ser atendido. A população cobra o vereador de uma limpeza de bueiro, de uma 
I limpeza de rua, de uma pintura do meio-fio, de um mato para cortar, de uma luz que está apagada. ' 
Eu tenho, vamos colocar aqui, 14 anos e meio de vereador. Eu nunca vi cobrança grande, no sentido; 

' de: calça minha rua; coloca uma quadra de futebol aqui. A população não exige isso da gente ! 

vereador. E a gente, o que pede é para a gente é só ver os requerimentos gente e as indicações. É i 
muito pouco, pra um Prefeito falar que ele não pode atender. Mas na maldade, ela não atendia. Na ·. 

maldade, ela não atendia. E o que eu tenho a falar de uma administração desta? Aí o Xeroso, virou e . 
falou assim: Não, não, Claudmei, fica tranquilo. Se eu tiver mudando uma vírgula aqui, por favor, : 

. gente, me corrijam. Fica tranquilo, a Prefeita vai para São Paulo para buscar verba para o município 
i e cu vou cuidar dessa área. Ela disse: Não Xeroso, as coisas não são assim não. A Prefeita aqui sou 
I eu. Quem decide o que vai fazer ou deixar de tà.zer sou eu. Ah gente, ali para mim, eu já vi que o 
! nosso município ia desandar mais ainda do que já tava. Falei mentira? Quem estava lá. Não falei. 
Foram as palavras dela. Ela falou isso. Ela desmandou. E isso foi prova, porque o Xeroso ficou aí 

até agora, antes de assumir e não conseguiu fazer o que ele queria na cidade, ela não deu a tal carta ! 

' ' ; branca prometida para ele. E o pior. E o pior. Chamou ele agora, antes de ele assumir como : 

1! Prefeito, porque ela não imaginava que ia sair de lá de novo. Parece obra do destino. Uma semana:; 
: antes. Urna semana antes dela cair da cadeira de novo, ela falou para o Xeroso, que se fosse para ele : 
' sair candidato, com os bandidos ao lado dele, aí citou meu nome, citou o nome do Mariomar, o 

nome do Santana, citou o nome do Rafael do depósito. Se for para sair junto com eles, o meu 
candidato é o Rômulo. Disse isso, o meu candidato é o Rominho. Ótimo! Mas é cuspir demais no 
prato que come, gente. O cara foi um vice do lado dela. Se manteve ao lado dela, deu apoio para i 

ela, ficou ali do lado. E ainda mantém gente dela ainda na prefeitura. Eu não consigo entender. ! 

Minha cabeça, essas horas, eu fao ele não é político mesmo. Se fosse eu, meu filho, no outro dia, a I 

guilhotina passava, mas passava por baixo do pé, não era nem no pé. Porque não adianta. Não é . 
grupo dele. Ele tem que por pessoas dele, para trabalhar por ele. E eu falei hoje para ele. Cuidado, 
que estão trabalhando nas suas costas. Falei para ele aqui dentro. O vereador Guilherme estava 
perto, o vereador Santana estava perto. Porque nós que somos um pouco político, enxergamos 
longe. Ele não enxerga. Mas eu espero que ela não consiga usar dessa maldade contra ele. Nessa 

Câmara aqui, foi aberto uma comissão processante, que culminou na cassação do mandato da Ana 

Maria Gouvêa. E só um votou contra a cassação. E eu respeito o voto de todos. Eu respeito o voto 

de todos. Só que parece, que todo mundo achou interessante cassá~la, com exceção de quem votou 

com ela. E tem mais o meu respeito ainda. Porém, depois quando ela voltou, parece que alguns 
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: pensaram que ela ia ser eterna no poder e já começaram a abraçar. Eu não posso aceitar, eu não sei . 
: se eu sou errado, o que eu sou. O próprio presidente da Comissão, que cassou o Mandato dela, foi ' 

, ser secretário adjunto dela. Não dá para entender. A minha cabeça, ela fica girando em tomo. Eu · 
' 

' 

: falei meu Deus, será que a política é isso mesmo? Será que eu não aprendi ainda? Dói dentro de ; 
, mim. Dói dentro de mim, de saber que quanto mais jovem as pessoas estão entrando na política, ' 
mais interesse se coloca na frente do poder político. Só pensa no lado de cada um. Onde nós vamos 

parar com isso gente? Quando que vai parar? Será que não tão vendo aí nos noticiários. Presidente 
preso. Dois Presidentes presos. Senador, Governador, Prefeito. Será que as pessoas não entenderam 
ainda que o caminho não é esse'> O caminho é trabalhar na política para o bem comum e não para o 
bem pessoal. E o mais triste disso, vereador, é que agora começou a fase da campanha política para 

o ano que vem. Rapaz, o que já apareceu de candidato. Teve um que falou para mim assim: oh, vou 

ser candidato a vereador aí o ano que vem. Ah, é? E você vai concorrer por qual partido? Ah rapaz, 
o cara lá não falou para mim ainda não. Ah, para com isso gente. Vamos falar sério. Vamos 
trabalhar sério pelo Município. O cara não sabe nem o partido que ele vai ser candidato. E o pior, 
alguns, talvez não tenham maldade, mas são usados por outros. São usados para denegrir a imagem, 
sem ter certeza se o que está sendo postado é verdade ou mentira. O pior é isso. Eu estou cansado de 

ver aí. Essa postagem, por exemplo, o Tribunal de Contas vai vir fazer apontamento sempre. 
Passou-se 10, 12, 15 anos e não fez apontamento, fez apontamento agora. Aí o problema é do 
presidente atual? Por não ter apontado antes e não ter corrigido antes? Eu passei aqui por três 
mandatos e não vi apontamento nenhum com referência a esse percentual que era dado, essa 
gratificação. Por que será? E o pior, é que um cidadão que nunca tez nada pelo Município posta. E 
os outros coitados vão atrás e postam também. Compartilham sem ler, talvez, sem ler. O que postou 

: lá em cima postou porque o senhor já está tentando processá-lo. Porque ele já fez calúnia e 
·difamação contra a Vossa Excelência. E agora mais uma. Mais uma. Não presta atenção no que está 

: fazendo. Tudo pela ânsia de ajudar uma pessoa, que está colocando eles como fantoche, para tentar 
, denegrir a imagem dos outros. Isso aqui em Piquete acontece muito gente. Mas nunca é tarde para 
: se arrepender. Agora se tiver culhão, se tiver peito e se for capaz de manter o posicionamento, 
mantenha. Mantenha, mas eu quero ver no final responder por isso. Quero ver ir lá e falar assim: eu 
postei isso aí, ou eu compartilhei isso aí, porque isso é verdade mesmo. O vereador, presidente da ,. 

, Câmara, o Santana Já desviou R$ 77.000,00. Arruma sete aí para mim, que está feia a coisa lá em 

casa. Mas tem que provar. Provar no papel, não adianta só falar. O que eu carrego comigo são três . 
coisas que não tem volta mais. Primeiro, é a água que passa. Segundo, é a palavra proferida. O que i 

eu falei aqui, não tem como eu voltar mais. E terceiro, é a pedra atirada. Você não pega ela de volta. i 

' Então, tem que ter muito cuidado com as atitudes. Nós vereadores temos que ter cuidado com ' 
nossas atitudes. E a população tem que ter cuidado com as suas atitudes também. Precisamos cobrar 
do Legislativo e cobrar do Executivo. Foi condenada, por improbidade administrativa. Ela vai : 
recorrer. R$ 114.000,00 mais I% ao mês, desde 2013. Quanto será que vai dar? R$ 200.000,00? É ; 
para dividir para três também. Para eles é mixaria. Mas é em torno de R$ 200.000,00 até quando : 

eles estiverem recorrendo. Só mais um minuto para concluir. 'Fique a vontade'. Até quando eles; 
resolverem recorrer. E agora para terminar de ajudar ela, instaurou mais um. Só que agora é 
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criminal. A improbidade administrativa já foi condenada. Agora, os senhores tentem entender. Se é ' 
improbidade administrativa e já foi a condenação, é porque se provou que houve um erro da i 
administração. Daí para pular para o criminal é um pulo. Já está instaurado, vamos aguardar o ! 

resultado. E é mais um recurso que ela vai fazer mais para frente. E outros que já estão estourando i 

aí. Quem tiver oportunidade de entrar lá no site do STJ, joga lá Ana Maria de Gouvêa. Vocês vão ' 
' ver o tanto de inquérito civil público que tem instaurado lá. E alguns são recentes agora. Então essa : 
aí é a mulher que vem dizer que outras pessoas quando da cassação dela disse, publicou no 

Facebook, que a Câmara Municipal se juntasse todos os vereadores não tinha 1% da honestidade da 
prefeita. Prefiro ficar sem ser honesto que nem ela. Muito obrigado senhor Presidente." Usando da 
palavra o senhor Presidente disse: " Queria registrar a presença do ex-vereador desta Casa do Dr. 
Edgar Lino Ferreira, seja bem-vindo. Aproveitando e completando a vossa fala, Vereador, talvez 
seja devido a esses sete anos de governo, ela não ter conseguido obter êxito algum, para que 
pudesse concluir qualquer tipo de obra no município. E a Câmara Municipal, diga-se de passagem, 
Graças a Deus, nós conseguimos. Nós obtivemos êxito nesta pequena reforma, mas está aqui. É 
público e notório. E o que que ela têm? O quê que ela apresentou? Pelo contrário. Ela pura e 
simplesmente, procurou fazer com que o nosso município simplesmente se afundasse. Agora 
também em dívida, né? Calma que vai ser feito o piruá na panela. Na medida certa, no momento 
exato, estará estourando tudo"'. Usando da palavra o Ver. Claudinei disse: " Senhor Presidente, o 
senhor me permite? É só fazer mais um adendo aqui. Em seis anos dela na Prefeitura, ela trouxe 
uma verba Federal para Piquete. E uma verba que eu corri atrás, junto com os meus Deputados 
André e Márcio Alvino em Brasília. Ela tentou prejudicar ainda, para não sair, que foi a sua obra aí. 
Que por sinal, só em imposto para o município, deu mais de R$ 600.000,00. E ela não queria obra". 
Inscrito para falar o Ver. Prof. Doni, cumprimentou a Presidência, a senhora Vereadora, senhores 

i Vereadores, ouvintes da Rádio natureza FM, intemautas e o público presente, iniciando suas 
. palavras da seguinte forma: "Hoje de manhã eu estive com o Prefeito, lá na ponte do Pompílho. 
; Estivemos lá eu, o Senhor Prefeito, os engenheiros José Roberto e João Bosco. E recebemos uma 
noticia boa. Amanhã, os técnicos do IPT, vão estar aqui na cidade, para poder avaliar a ponte e ver . 
o que que pode ser feito lá naquela ponte. Porque é que eu estou falando sobre isso? Alguns 

1 
munícipes nos indagam: Porque que a ponte está abandonada? Porque que não foi arrumada a ponte 
até agora? E para quem vem conversar comigo, eu dou sempre a mesma resposta. A resposta que 

i obtive lá com os engenheiros da prefeitura. Para se mexer nas pontes das cidades, precisa-se de um ; 
aval do IPT. Ele é o órgão competente para isso. Enquanto eles não dão o aval, não se pode fazer , 
obras. Amanhã eles estarão aqui na cidade e eu espero estar lá com eles lá para que a gente possa ' 
observar o que que eles vão falar sobre aquela obra. Hoje também, conversando com o Senhor ' 
Prefeito, fui indagá-lo sobre a reforma lá da mina d'água, lá na Vila Célia. Fiquei feliz. E falei para ~ 

ele que a obra lá não vai ser feita para mim, nem para o vereador, Heloízio, nem para nenhum de i
1 

nós vereadores. Ela será feita para os munícipes. Quem nos pede, são os municipes. Nós estamos ! 

] aqui, servindo como interlocutores. Como o Claudinei falou várias vezes, né? Nós somos mais nove ; 
_! secretários da prefeitura. Então, a gente leva o que a população pede. Hoje vai ser votado nesta 
; Casa, o projeto de lei sobre o HTPC dos professores e sobre a criação dos quatros cargos de ; 
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coordenadores. Na última sessão, eu já falei, que nós estivemos em reunião, eu e o vereador 
Terraninha, com os professores e eles concordaram que esse projeto seja votado. Então, eu quero 
pedir a todos que dê um voto de confiança no projeto e que vote favorável a esse projeto. Quero 
parabenizar aqui o meu amigo Moita. Ontem eu estive lá, no campo, não quis ir lá, próximo do 

Senhor. Porque senão as pessoas iam falar que a gente tá lá só para, né? Eu fui lá prestigiar. Fiquei 
' lá perto do alambrado, Já perto da ponte. Fiquei conversando com algumas pessoas. E quero 
parabenizá-lo pelo trabalho que o senhor vem fazendo, sempre vem fazendo pelo nossa Vila 
Esperança, né? Quero falar a todos que eu e o vereador Christian, nós estivermos em São Paulo na 
última quarta-feira, estivemos conversando com alguns deputados. Estivemos lá novamente 
queimando a cara e pedindo verba para o município. E fomos convidados pelo deputado Jorge 

Caruso a participar de um evento lá em Potim, na quinta-feira, se não me falha a memória. Sexta
feira, desculpa. Eu não pude ir, porque eu tive um compromisso. O Vereador Christian esteve lá e 

1 representou o nosso município muito bem pelo que eu já estou sabendo, depois eu quero até 
: conversar com o senhor sobre isso. E dizer a todos a seguinte coisa: Algumas pessoas ainda 
· continuam falando né Ver. Christian que nós estamos mdo passear em São Paulo. Gente, eu queria 

, que algumas dessas pessoas pudessem ir com a gente lá em São Paulo para ver o que a gente faz lá 
:na ALESP. Às vezes, a gente fica atrás do deputado, esperando lá uma, duas, três horas, sentado e 
ele não aparece. Já tem alguns, que pede para gente deixar o telefone, que a hora que o deputado : 
chegar eles nos liga para a gente ir. Alguns nos ligam. Esse que nos liga, a gente vai lá e conversa 

; com eles. Expõe para eles, alguns já conhecem o nosso município, conhecem algumas pessoas aqui · 

do município. Então eu espero, igual o vereador Claudinei acabou de falar. Que algumas pessoas 
que ficam falando. Não vou falar nem mal de nós aqui. Que venha pelo menos assistir. Que um dia 

essa pessoa ganhe uma eleição e venha ser Vereador. Para ele poder também passear lá em São 
Paulo, para ver o que a gente passa quando a gente vai a São Paulo. Tem pessoas lá, que mal olha 
para a cara da gente_ Menospreza o nosso município, porque olha lá, da onde você é? Sou de 
Piquete. Aí eles fazem uma consulta na internet e falam: nossa o município seu tem só 14 mil 
habitantes? Só 14 mil habitantes? Então, para alguns deputados, que dá para a gente entender, para 

'ele só interessa o voto nosso. O resto, infelizmente, nós não servimos para mais nada. Mas, graças a 

Deus, eu acho que ainda tem alguns deputados que são pessoas sérias. Que nos atendem com a : 
maior sensatez, com sorriso no rosto. Alguns são tão sensatos que falam para gente assim. Agora eu ; 
não posso te atender, mas em setembro vai abrir novamente para os pedidos e eu vou tentar encaixar : 

' ' 'o seu pedido lá. Então, ás vezes, a pessoa fala assim. Ah, mas só conseguiu R$ 200.000,00 para 1' 

; município. Gente, está todo mundo vendo o que que o nosso país está passando. É só ligar a ! 

i televisão, sentar lá um pouquinho, que vocês vão ver. Está sendo cortadas verbas em todos os 
! setores. Todos. E eu não quero ser pessimista não, viu gente. Mas eu estou achando, que muita 
. verba que está propicia para vir para todas as cidades aí, é capaz de ser cortada também. Falei na 
· última sessão sobre o corte do FUNDEB. Estivemos lá, eu e o vereador Christian. Não convém falar 

~ o nome da pessoa, só a cidade dá para falar, Botucatu. Ele tinha acabado de chegar de Brasília. Ele 
1 estava desesperado. Ele não estava entendendo o que que podia acontecer com o município, se fosse 
cortada a verba do FUNDEB. Botucatu, em relação a Piquete, deve ter uma arrecadação, mais ou ' 
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: menos, umas cinco a dez vezes maior do que a de Piquete. Agora, se ele que tem um município 
: considerado grande, já tá meio preocupado, imagine nós, que moramos aqui em Piquete, um 
; município pequeno. Se for feito esse corte para educação aqui no município, igual eu venho batendo 
sempre, que a cidade está no limite, do limite, do dinheiro do FUNDEB. Se cortar 50%, como que o 

município vai fazer? Eu espero que isso seja mentira. Espero que até o dia que seja cortado 

1 
mesmo ... Eu ainda acredito que isso é mentira. Um país que quer ter uma educação de primeiro 
mundo, a primeira coisa que faz é cortar o dinheiro da Educação. Então, eu como professor, ainda 

:espero e acredito, que esse nosso presidente que está aí, ele acredite na educação. Algumas coisas ; 
i que estão sendo feitas na educação, como nós estivemos lá em São Paulo e ainda vimos que tá j

1 

! tendo algumas CPI lá da educação, algumas coisa." eu concordo gente. Não vou falar que tudo na i 
I . 
; educação está certo. Tem coisa errada? Tem. Mas esse corte de verba? Eu acho que não é a. 
principal coisa errada que tenha educação. De novo eu vou falar. Eu ainda acredito que isso não seja 
verdade. Estive lendo algwna coisa lá sobre os cortes nas universidades. Os cortes nas . 

: universidades, segundo o que eu pude ver lá não vão ser os cortes de 30%, igual tá saindo na mídia. ' 

! Pelo que estão falando o corte vai ser em tomo de 3% a 7% em cima de um dinheiro que é enviado 
para as universidades para ser gasto com as universidades. Então, não é os 30%, vai ser bem menor. ! 

Eu só espero que isso não gere mais prejuízo para nossa Educação. Estavam falando que iam cortar i 
verba de pesquisa. Gente, eu nunca vi wn presidente, falar que ia investir em pesquisa. Eu só vejo :' 

1 entrar Presidente e falar que vai cortar verba da pes.quisa. Eu acho que daqui uns tempo, não vai ter : 
i mais pesquisa no nosso país. Porque dinheiro para isso não vai ter, porque todo mundo que entra, ; 
' :corta, corta, corta. Vai chegar uma hora que não tem mais dinheiro. Algumas pessoas me perguntam 
' se eu sou a favor ou contra a reforma da previdência. Gente, pelo que tá lá, pelo que eu li, eu sou ! 

contra. Também não sou contra tudo que tá lá, eu sou contra alguns pontos. Não posso discutir, 
1 

porque eu não estou participando de nenhuma reunião lá com os deputados. Então, as poucas coisas 
que a gente sabe é o que tá na internet. É o que algum noticiário comenta. É o que algumas pessoas · 

. que vão lá e retornam comentam com a gente. Vou falar para vocês algumas pessoas. Eu faço parte : 
: do meu sindicato, o Sindicato dos Professores - APEOESP. Eles têm pessoas que participam da .i 

i comissão de educação. Então, essas pessoas participam lá em Brasília. Essas peswas passam para 1 

! nós aqui no Estado de São Paulo, mais ou menos, o que está acontecendo. Então, isso é repassado ' 
:para a gente. Agora, não posso falar que eu sou contra ou a favor. Eu não estou a par de tudo o que ' 
1 está acontecendo. Então, para mim não pecar no erro aí, de falar eu sou contra, e depois passa lá o i 
' projeto, é uma coisa boa. Aí vai falar: poxa, mas o negócio era bom e você era contra. Não, eu sou a 
favor. Uma coisa eu posso falar para vocês, o que estão fazendo com nossos professores e com · 

. algumas categorias, isso eu não vou concordar nunca. Algumas pessoas já me disseram: para mim, ; 
· falta cinco anos para eu aposentar. Se Deus quiser, eu ainda acho que eu vou aposentar daqui 5 ! 

anos, mas se passar a reforma da previdência, eu vou ter que trabalhar mais 13. Como que você 
quer que eu concorde com isso? Tenho cinco anos para aposentar e se passar eu vou ficar mais 13. 
Então, nesse ponto, eu sou contra. E qualquer pessoa que tenha um pouquinho de bom senso vai ser 

contra. Se você tem um tempo para aposentar, e se passar, esse tempo seu vai aumentar, ninguém é ; 
a favor gente. Ninguém. Tenninando o que eu tenho para falar, eu queria aqui parabenizar o !' 

' 
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! Comando do Exército. Porque eu estive andando pela cidade e encontrei com o exército, junto da 
Vigilância Sanitária ou a vigilância epidemiológica, eu não sei qual dos dois órgãos que estavam aí 
pela cidade. Parabenizá-los pelo serviço. Algumas pessoas que não queriam abrir as suas casas, eu 
acho que de medo do exército, começaram a abrir. Começaram a deixar as pessoas observar seus 

i quintais. Agora eu acho, mas vou falar de novo. Eu acho que de bom senso gente, a gente não 
' : precisava que o exército viesse aqui para ficar fazendo vistoria na casa de ninguém. E nem o , 
exército veio aqui para isso, para fazer vistoria. O exército veio ajudar. Vistoria nós deveríamos 
fazer em nossas casas. Semana passada, eu falei da caixa d'água lá na escola Guimarães Rosa. Já 
fique:i "ahendo que já tiveram lá fazendo a vistoria. E que o problema lá já foi sanado. Então, eu . 
quero deixar de novo um pedido para os municípes. Se você sabe de algum lugar, alguma casa, : 
al1:,JUm terreno, ou mesmo seu vizinho, que tenha alguma coisa que vá acumular água, não vai ficar i 

' 
com vergonha, nem com medo não, que ninguém lá do hospital vai chegar lá na casa da pessoa e .' 
vai falar 'ó, fulano me mandou aqui'. Só vão pedir para pessoa deixar entrar e vão falar, 'olha, tem . 

; uma denúncia, nós recebemos uma denúncia. E também não precisa ficar com medo, que a pessoa ' 
! não vai te multar, não vai brigar com você. Só vai te dar uma orientação. Coisa que a televisão fala, 
praticamente todo dia, toda hora. Limpe o seu quintal. Não deixe que o mosquito, né? Não deixe : 
que o Aedes Aegypti vença o município, vença o país. Me indagaram hoje à tarde, no hospital que : 
eu tive que levar minha menina lá também. Ela já fez exame também, para ver se não tá com ,i 

' dengue. Porque que todo mundo que vai no hospital o médico faz algumas perguntas lá e manda ; 
colher sangue para fazer exame. Agora, nosso hospital, a pessoa tem dois sintomas da Dengue, ele , 
já entra no grupo, já colhe sangue e já manda fazer exame para ver se a pessoa tá com dengue não. i. 

; Eu não sei se isso é praxe, ou se foi o novo secretário que quis implantar isso. Mas eu quero deixar I 
aqui bem claro a seguinte coisa: eu quero dar meus parabéns. Eu também concordo que a gente tem 
que errar para mais e nunca errar para menos gente. Que faça aí, exame em todo mundo do 

_ município, mas pelo menos que se descubra quem que está infectado e que ele se cure. Que não I 

aconteça o que aconteceu com o nosso morador lá, que morreu. Depois que morre gente, não ! 

adianta querer saber de quem é a culpa. Se a culpa é desse, se é daquele, sé é daquele outro. A gente 
tem que por a mão na consciência e observar a seguinte coisa: um pouquinho de culpa todo mundo 
tem. Eu como professor tenho culpa. Aonde que eu errei? Apesar de que, praticamente todos os 
dias, a gente fala isso na escola. Vocês já observaram o terreno lá da sua casa? Vocês já olharam 
atrás da geladeira? Vocês já olharam a calha da sua casa? Se a sua casa tem calha, para ver se não 
tem água? Vocês já pediram para o papai observar a caixa d'água, para ver se a caixa d'água é 
tampada? Mas quando acontece uma fatalidade dessa, a gente fica pensando, aonde que nós , 
erramos? O que que nós poderíamos ter feito? A Dona Lúcia é professora. As pessoas, às vezes, · 
tàlam que a Dona Lúcia não é mais professora. Mas eu falo: que quem é professor, vai ser professor 

-sempre. Dona Lúcia é professora, ela sabe que toda vez que chegava época de verão, época de 
chuva, a gente ficava conversando com as crianças, praticamente todos os dias. Qualquer reunião de ~ 
pais, que passam na escola, a primeira coisa que se fala é sobre isso, sobre dengue. Então, se existe ; 
algum culpado, eu acho que o culpado somos todos nós. Eu porque vi o terreno do meu vizinho e ! 

não falei. Você que deixou a sua casa acumular água. O prefeito ou a prefeita, de qualquer cidade 
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:'aí, que não fez o que devena ter sido feito. Só para terminar, senhor Presidente. Então, se cada um ... 

É o que a gente fala na escola. É o que a televisão fala. Se cada um fizesse a sua parte, nós não 1 

teríamos a metade das coisas que nós temos por aí gente. A começar pela fiscalização. Se cada 
munícipe fizesse a sua parte e fiscalizasse e cobrasse: as coisas estavam melhores. Boa noite para 
todos". Usando da palavra o Ver. Claudinei disse: "Senhor Presidente. Se o senhor me permite, eu 
queria fazer só a leitura aqui, de um detalhe de procedimento, do sistema integrado ao Ministério 
Público". O senhor Presidente consentiu. O ver. Claudinei fez então a seguinte leitura: "Provar que 

o trabalho do vereador não é em vão. Embora, entramos aqui no passado, com uma comissão 
processante e o juiz entendeu e o Ministério Público entendeu que por não se tratar de um contrato 
feito no nosso mandato, não caberia prosseguimento para comissão processante. Os senhores 
lembram disso? Mas como não foi em vão e foi encaminhado para promotoria, está aqui ó: 
Unidade: Promotoria de Justiça de Piquete. Em andamento. Direito Administrativo e outras 
matérias de direito público e administrativos. Improbidade administrativa. Violação aos princípios 
administmtivos. Direito Administrativo e outras matérias de direito público. Atos administrativos. 
Improbidade administrativa. Dano ao erário público. Parte: Câmara Municipal de Piquete, 
Representante. Ana Maria de Gouvêa, Representado. Organização social pró-vida, Representado. 
Movimentação. Ajuizar Ação Civil. Então, senhor Presidente, vamos cobrar. Que é mais um 
processo de improbidade administrativa. Eu tenho certeza, com tudo aquilo que foi juntado, 
encaminhado para o ministério público. É mais uma bordoada que essa Dona Ana Maria de Gouvêa 
vai levar e vai ter que devolver o dinheiro ao erário público. Muito obrigado, senhor Presidente". 
Em seguida, usando da palavra o senhor Presidente disse: "Senhores vereadores, Senhora ' 
vereadora, o Plenário é soberano. Chegou ao meu conhecimento, por volta das 18 horas, um oficio 

: no qual o senhor Secretário de Saúde Marcos Fabiano Mendes de Carvalho Coura, ele solicita um 
~~espaço para o uso da Tribuna, para poder explicar a situação alarmante na qual se encontra nosso 
· município no tocante à epidemia de dengue. Portanto, vou consultar os pares quanto a essa 
·liberação do uso da Tribuna. Todos estão de acordo? Quem não concordar por gentileza, queira 
! ficar em pé. Então, o senhor Marcos Fabiano Mendes de Carvalho Coura, por gentileza, queira 
. ' 
adentrar o Plenário. Senhor Secretário, Vossa Senhoria dispõe de 20 minutos, tema livre, tá! Para' 
poder explorar a real situação do município. Por gentileza, fique à vontade". O senhor Secretário 

, Marcos Coura iniciou sua fala da seguinte maneira: "Boa noite, senhor Presidente. Boa noite, 
:Vereadora, Vereadores. Primeiro, queria me desculpar, porque eu não sabia que eu tinha que pedir ' 
um tempo no plenário quarta-feira passada, para poder falar hoje. Então me desculpe. Aí hoje eu 
cheguei para o Presidente, eu queria só fazer um demonstrativo, não é oficial, tá? Se vocês quiserem 
um oficial, eu coloco no papel timbrado, tudo, só para vocês verem como que está a situação da 

'dengue no município. Que hoje é uma epidemia, tá? Vocês vão ver aí o resultado e o que que 
estamos fazendo para poder solucionar esse problema. Nós temos aí wn trabalho feito, wn trabalho 
realizado e principalmente prevenção para o ano que vem. Esse ano já tá instalado, a gente tem que 

! eliminar. Agora o ano que vem a gente se a gente não trabalhar em conjunto, se a gente não 
! trabalhar junto com a população, junto com vocês Vereadores, junto com o Poder Público total, a 
' gente vai ter piora no caso. Porque já foi constatado que a dengue hoje é tipo dois. E nós já tivemos 
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. um caso aqui de morte por dengue hemorrágica. O ano que vem, essas pessoas que pegaram esse 
' ' ano, a dengue, e partir para o ano que vem e pegar novamente, eu posso ter mais casos de dengue 
, hemorrágica, tá? Então, o que que acontece, na segunda folha aí, vocês vão ver, fugindo um pouco 
' dessa primeira, vocês vão ver que tem uma sequência de casos. Eu não sei se está correto ou não, 
porque a Secretaria me passou isso e eu não posso falar do passado, mas se vocês perceberem, que 
em 2017/2018 nós tivemos poucos casos notificados. E quase nenhum ou então nenhum caso: 

! confirmado. O que que acontece quando você tem caso notificado e não tem caso confirmado: todo ' 
1 mundo relaxa. O Vale do Paraíba inteiro relaxou. O Sul de Minas inteiro relaxou. O que que· 
, aconteceu esse ano? Tivemos a epidemia. E não é só em Piquete. No Litoral Norte, no Vale do 
' Paraíba, todas as cidades estão com vários casos, tá? Porque que eu estou passando esse número 
para vocês? Porque eu precisava dar uma resposta para vocês e precisava dar uma resposta para a 
população. Para a população olhar e falar assim: Nossa eu preciso eu preciso trabalhar junto. E é 
isso que eles estão fazendo com a gente, é isso que a gente tá conseguindo com a população. Por 
quê? Porque nessa semana que o exército esteve aí, não é por causa do exército, mas nossos agentes 
estão empenhados, eles estão aqm entrando dentro das casas, eles estão fazendo a limpeza, estão 

: pedindo para a população e a população está aceitando. Isso é muito bom. Por quê? Porque minha 
preocupação é o ano que vem. Então, no início da primeira folha aí, voltando à primeira folha, em 
2018, nós tivemos visitados ... O que que são os imóveis visitados! São Imóveis que a gente · 
conseguiu entrar, conseguiu verificar, o ano todo 13.427 imóvets. Imóveis fechados: 1.386 imóveis. : 
O que que são Imóveis fechados? Aquele que a gente não conseguiu entrar, ou por falta de gente, ou i 

porque o imóvel está fechado, ou porque não deixaram entrar, tá? Em 2019 tivemos 5.033 imóveis. 
Só a semana passada, só a semana passada, nós conseguimos entrar em 3.186 imóveis. A gente 
pegou quem? Nós temos cinco agentes de endemia. E nós temos 28 agentes de saúde. O que que 
nós fizemos? Todos vão trabalhar. Todos vão trabalhar. Ah, mas ... A lei permite que todos 
trabalhem juntos. Aí o Prefeito Xeroso, Agnaldo, pediu para o exército, para poder fazer o apoio. 
Por quê? Porque com o exército, quando está com ele do lado, a própria população sente mais 

:i segura e abre a casa para poder fazer. Isso não quer dizer que nossos agentes não tem essa 
! segurança, mas pelo menos, o exército ajuda. O exército ajudou só para poder entrar na casa, mas 
: também para observar se tinha algum foco. Mas parabéns para nossos agentes, que conseguiram · 
,; fazer o trabalho com destreza, tá? É isso que a gente precisa. E hoje meus agentes vão trabalhar, dia .i 

a dia, em tudo o que é feito para eles trabalharem. Mas por quê? Porque a gente não pode descansar, I 

vocês não podem descansar, vocês tem que cobrar a gente, vocês tem que trabalhar em COnJunto, 
não podemos descansar gente. Não podemos. Doença? Não podemos descansar, tá? Tivemos um : 
levantamento, só para falar de doença, tivemos levantamento do PA. Isso não tá com vocês, mas I 
depois eu posso passar. No ano de 2019, só para vocês terem uma ideia, no PA nós tivemos em 

1 

janeiro 2.645 atendimentos. Em abril tivemos 4.429 atendimentos, por causa da dengue. É um 
conjunto, não estou falando que é só a dengue. É um conjunto, mas olha só, de 2.645 para 4.429. A 
Saúde vai para onde? São 4.449 tomando soro, remédio, tudo. E minha licitação, por exemplo, que 
eu tinha um X e agora, eu tive essa epidemia, e eu tive que aumentar o atendimento. E se a gente 
tivesse trabalhado em prevenção, por exemplo? Teriam menos casos. Teria um controle maior dos 
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I nossos medicamentos. Teria um controle maior do nosso tratamento, lá no final, que é no PA. 
! Então, a prevenção gente, é minha carta. Eu preciso trabalhar isso. E eu preciso de vocês, tá? 
' Voltando lá, o que que então a gente precisa fazer? Mas antes, continua na folha. Eu preciso ser 
[ realista. E preciso fazer o que está na minha planilha e passar para vocês. Hoje, a gente tem 827 : 
j notificações. O que é que são notificações? Que fizeram exame de sangue e a gente está esperando 1 

; o resultado, ou então chegou lá no PA dizendo que estava com dengue. Casos confirmados, isso aí 
assusta, 223 casos. Para vocês terem wna ideia, o nosso Ministério da Saúde, ele fala que a cada ' 
100 mil habitantes, para se tornar uma epidemia, eu preciso ter 300 casos confirmados. Então, 
provavelmente a gente está numa epidemia. Ou melhor. com certeza, a gente está numa epidemia, 

: tá? Porque a cada 100.000, a gente está com 14.000, quase 15 mil. E nós temos quanto? 223 casos., 

; Olha a proporção. Então, a gente está numa epidemia, tá? Ações da secretaria. O que que a gente 

! faz no caso de uma epidemia? Eu entrei no olho do furacão, preciso resolver, aceitei isso e quero 

1 resolver e estou resolvendo, tá, na melhor forma possível, no que eu tenho em mãos. Então, hoje a 

gente tem um aumento da visitação dos imóveis. Eu não posso deixar que meus imóveis fiquem i 

fechados c ao mesmo tempo não vá visitar. Por quê? Porque dengue gente, a gente não mata. Eu ' 

vim a sessão passada, vi você falando, a gente não mata dengue da rua. A gente não mata dengue 

; sem ir lá no foco e tirar aquela água. Sem matar aquele ovo, sem matar a larva, a gente não faz 1sso. 

E para ajudar ainda, existe um produto, um veneno, que chama Malathion que está em falta no . 

estado todo. E eu não consigo fazer a pulverização costal. Que é melhor até que a pulverização do 

carro. Porque a pulverização costal, eu vou lá ao foco e faço a pulverização. E sabe que o estado 

fala para a gente? Não tem previsão. Por quê? Porque todos os municípios pediram, pediram, o 

: estado deu e ele não tinha uma previsão que podia dar urna epidemia dessa, em todos os municípios. 

: Então a gente não tem o veneno. O que que a gente faz? Pega cada agente, tem o larvicida e joga o 

larvicida. Pega a denúncia, como várias pessoas já denunciaram aqui, me falaram. A gente vai ver. 

O que é caso nosso, a gente vai e faz. O que é caso da pessoa, a gente vai notifica. É a única forma 

, de vencer isso daí. A parceria com o exército foi excelente? Foi excelente. Principalmente para 
: poder adentrar no imóvel e fazer com que ocorra a verificação. Até agradeço ao tenente Alexandre, 

! que deu todo suporte para gente. Nós tivemos aí, todos os dias, em tomo de 20 homens do exército, 

: para poder acompanhar nossos ACE e ACS. Planejamento. Isso é fantástico. Não adianta você 

. chegar, visita uma rua, visita uma casa, a casa vizinha não, ou então na outra rua não. Por quê? 

Porque eu tenho que fechar o quarteirão. Eu tenho que fazer com que todas as casas daquele 

quarteirão sejam vistoriadas. Por quê? Porque se eu deixar algum bairro sem ou então alguma rua 
; sem, aquele que tem dengue vai passar, com certeza. Então, o planejamento antes da gente começar 

i a fazer essa avaliação e vistoria foi essencial. E agora eu já tenho a segunda parte do nosso 

programa. Que seria o planejamento para longo prazo, para fazer. Para o ano que vem a gente não 
tem esse mundaréu de casos, tá? Participação de todos os agentes. Parabéns aos agentes, ACE e ! 

1 

ACS, tá? Todos participaram. Todos estavam com a gente no combate. Rede_ social. Nós _montamos i 

! a rede social da secretaria, tanto o Facebook, quanto o fnstagram. Eu preciso estar mats perto da ~ 
' ' i minha popuJação. Eu preciso que ela Já no lnstagram, ela me dê wn retorno do que está : 

acontecendo. Não é assim que funciona, eu preciso que ela me critique, mas não critique para , 
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1' destruir e sim para construir. Para a gente poder pegar aquela crítica e fazer com que a secretaria 

melhore. Palestra com os professores. Eu acho que os alunos, as crianças, elas são essenciais, para 
qualquer tipo de serviço. Como? Quando eu falo serviço é wn serviço em casa. A criança aprende 
na escola e passa para o pai e faz com que o paí olhe. Então, eu peguei e pedi pennissão para 
Miríam, que é secretaria educação. E a gente combinou, eu fui dar uma palestra para os professores . 

. E os Agentes também já tinham dado palestras para os alunos, mas eu acho que os professores, i 

trabalhando com os alunos, fazendo trabalho de casa, mostrando o que que é para ser feito em casa, 

os alunos vão chegar em casa e vão pedir pai veja tal coisa, porque eu aprendi na escola. E amanhã 
esses alunos, que hoje eles estão crescendo, amanhã vão ser eles que vão fazer a vistoria em casa, 
porque eles vão ter a casa deles, né? Então, se eles aprenderem agora, a gente consegue depois fazer . 
com que eles vistoriem a própria casa. E sejam indivíduos que vão trabalhar para cidade, tá? Na I 

' campanha da vacinação, que até peso: quem não se vacinou, por favor, vá se vacinar. A gente ainda i 
está em campanha. Na campanha da vacinação, a gente pediu para cada indivíduo para poder olhar 
a tua casa. É mais uma informação sim, é mais uma informação. Eu preciso que aquele individuo, : 

: que vai lá e toda hora está chegando no nosso posto, eu preciso que ele faça aí a vistoria em casa. ; 
i Então, sempre estou falando para todo mundo faça a vistona em casa. A população precisa estar ' 
i ajudando gente. Ela é o principal. No PA a mesma coisa, todos os nossos funcionános conversa e 

• pede para poder fazer. Tanto que nós temos vários casos lá e ainda vão chegar viu, esses 223 que eu 
coloquei, foi só até hoje. Ainda vão chegar. Adolfo Lutz está mandando aqui para a gente, os 

,i resultados. Isso aqui vai aumentar, com certeza. Nas UBS também, avaliações, notificações de 
denúncias. Eu preciso de denúncia. Chegou urna denúncia para gente de uma caixa d'água e a gente 
foí ver a caixa d'água. A caixa d'água era enorme, até ainda é da lmbel. E aí eu pedi para poder 

verificar nossos acessos. O nosso ACE até desculpa, não conseguiram entrar, porque a mata está 
fechada. Então, eu mandei essa notificação para obras. Para pelo menos, eles poderem tentar limpar 

· e a gente entrar, tá? Então, são casos assim que, ele gera dificuldade. Então, Professor Doni, já 

· pediu, a gente já mandou. Claudinei, pediu, a gente já mandou. Tudo que vem de pedido de vocês, a 
gente tenta. É caixa d'água na escola. É bueiro com tampa aberta. Tudo que vem. A terrana que 
estava cheio de água, de buraco. A gente já pediu. A obra também, já tá resolvendo. O que a gente 
puder fazer a gente está fazendo, tá? Notificações de terreno, casa e lixo. Eu acho que cada 

' indivíduo é responsável pelo seu espaço. Meu pai, meu pai sempre falou o seguinte, né? E a gente 
carrega. Se aquele indivíduo limpar a calçada dele, o vizinho vai ver e vai começar a limpar. Mas 

por quê? Isso em tudo na vida. Porque a partir do momento que aquele indivíduo tem um terreno, ! 

ele precisa limpar. Se ele tem um carro, ele precisa arrumar. Se ele tem alguém em casa, ele precisa i 

' cuidar. Então gente, o indivíduo ele é responsável por aquilo, ele tem que ser responsabilizado. Não i 

o indivíduo do lado, responsabilizado por um terreno baldio que tá cheio de mato ou tá cheio de !. 

lixo. Não. Aquele indivíduo, o dono do terreno, ele precisa ser responsabilizado, tá? Então a gente 
notifica. E limpeza da cidade. Como já foi falado aqui, o prefeito, ele pegou, começou a limpar a ' 

cidade. Dá para notar, mas a gente precisa pegar no pé. E tem outras áreas, que precisam ser limpas. 

1 
E com certeza, se vocês pegarem no pé dele e a gente também, ele va1 estar limpando. O próprio 

: hospital, quando eu entrei, já estava limpo, mas me disseram que o hospital estava com um mato 
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. desse tamanho lá dentro, né? Eu não vi. Não sei, não vi foto, não vi nada. Mas se nossa casa a gente:' 
I não consegue da calçada limpar, né? Não consegue limpar. A pessoa que olha o prédio público e 
não vê limpo, o que que vai falar? Se ele não limpa, eu não limpo. Não tenho referência. Então eu 
preciso limpar, tá? Prevenção. Eu bato muito e sempre estou falando em prevenção e humanização. ' 
No caso agora, prevenção nós temos um projeto lá, que a gente vai começar a desenvolver. Até já ' 

t falei com alguns. Com algumas pessoas. Que é em vez da secretaria, em vez da população u até 
secretaria, porque nossa secretaria não vai até a população? Tá? Como assim? Por que que a gente . 

i não faz ações em algumas regiões, pegando alguns bairros, e leva essa informação para nossa ' 
' população. Exemplo, eu vou fazer uma ação ali na praça central. No sábado de manhã, pego todo 
aquele pessoal da feira, vou lá auferir pressão, glicose, ao mesmo tempo eu vou dar palestra sobre 

1 

dengue. Eu preciso esperar aquele indivíduo chegar até a minha UBS? Ou preciso esperar aquele 1 

' 
,: indivíduo chegar até o meu PA doente? Por que que eu não descubro qual é a doença dele, ou então. 
descubro e faço uma prevenção para evitar que ele fique doente. Isso a gente já vai desenvolver. 
Isso eu quero colocar nas ruas, por quê? Porque eu descubro o que que meu paciente pode ter um i 

dia. E eu consigo tratar antes. Eu vou diminuir o custo aonde? No final, no PA. Eu vou diminuir o ! 

.! custo lá no final. Por quê? Porque aquele paciente que ia ficar doente lá pelos 50, 60 anos vai ficar ! 

' 1 doente só lá pelos 80, ou não vai ficar doente, né? Ah, Marcos, mas isso é ideologia? Não, isso é 
: trabalho. Isso é trabalho. Se eu colocar todo mundo para trabalhar, no começo dói, mas depois eles 
: trabalham. Mas por quê? Porque eu preciso de resultado. Por que? Porque a população precisa de 
resultado. Então, eu já venho de uma região, que eu venho lá da região do norte, que a gente fazia 
muito isso. Por quê? Porque eu tinha muito ribeirinho que não tinha acesso. Quem que é o 
ribeirinho? É aqueles que têm um rio enorme e você tem que atravessar de barco, leva tanto tempo _ 

; para poder atingir aquele ribeirinho. E por que não trazer para cá, que é um pouquinho mais fácil? j 

. Porque não trazer uma ideia desta que vai fazer com que a população olhe e fale assim· poxa, 
vamos ajudar. Vamos trabalhar. E vocês fiscalizando, por que não? Contribuição dos ACE nas 

, visitas dos imóveis. Isso aí nós vamos continuar, continuar e continuar. Lógico, às vezes, não na 
! mesma intensidade como foi, mas nós vamos continuar fazendo isso. Por quê? Porque prevenir é o 
.i melhor negócio. E intensificação de palestras nas escolas e UBS, tá? Gente, eu preciso da ajuda de ' 
:todos. Eu preciso da ajuda de vocês, que têm mais acesso a população naquele determinado bairro. : 
Eu preciso dar entrada nos bairros. Eu quero ajuda de vocês para isso. Para gente montar essas ! 

ações, tá? Eu preciso do entendimento de todo mundo, que eles têm que cuidar da casa deles e nós i 

da nossa. Presidente, muito obrigado pelo espaço, a Secretaria de Saúde está aberta para qualquer , 
pessoa, tá? Muitas vezes, a gente não consegue atender, por causa da burocracia do SUS ou da falta : 

1 de atendimento, que muitas vezes a gente não tem aquele atendimento, tá'? Mas nós estamos nos i 

desdobrando para poder fazer com que a saúde ela caminhe, tanto na parte administrativa da 1 

Secretaria, quanto na parte de ajuda, no que a gente pode ajudar. Muito obrigado. Agradeço o 
espaço. De novo, me desculpem, na próxima vez, eu marco quarta-feira para poder segunda-feira 
falar. E gente, me procure na Secretaria, tá? Muito obrigado.". Usando da palavra o senhor 
Presidente disse: "Senhor Secretário, como o senhor bem disse. O senhor entrou nesse furacão. O ; 
senhor aceitou esse desafio. Tenha a certeza, que não foi à toa, que o atual prefeito lhe convidou ;' 

' 
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para assumir esse desafio. A Câmara Municipal estará sempre com as portas abertas. O Poder 
Legislativo também confia no senhor. O senhor já demonstrou que é uma pessoa altamente ! 

competente e capacitada. E o povo de Piquete está confiante no seu trabalho. Estará sempre ao 
1 

dispor do Poder Legislativo Municipal, para vossa senhoria. Fique à vontade". Usando da palavra o 

Ver. Guilherme disse: "Senhor Presidente, eu podia só fazer uma colocação? O Senhor Secretário 
1 

falou, né? Que foi feita a visita no Terrana. Aí para quem não sabe, a gente não tem culpa, eu, meu 1 

: pai, porque pode ser uma informação que ninguém saiba. A gente já entregou o clube desde o ano . 
! passado. Não sei de quem é ou quem esta com a responsabilidade hoje. Se está com a Imbel ou com . 
' . 
! a Prefe1tura. Aí só para não ficar um mal-entendido, falar o vereador deixa a própria casa suja. Não, 
' pelo contrário, no começo do ano, em fevereiro, falei para o Senhor Secretário Bosco, para estar 

fazendo a limpeza das calhas que a gente sempre fazia. E também, para se não fosse possível fazer a 

limpeza, estar colocando veneno. Aí só para deixar essa informação, tá? Muito obrigado". 
; Respondendo ao Ver. Guilherme o senhor Secretário de Saúde disse: "Eu sou extremamente 

i técnico, né? Então, não conheço Piquete. Não sei. quem é um, quem é o outro. Eu vou aonde está o 
problema, tá? É notificado, é falado, é resolvido. E não importa se é para uma pessoa ou outra. Mas 
eu acho que a gente precisa, todo mundo trabalhar em conjunto, para poder atingir o mesmo 
objetivo, tá bom? Muito obrigado." Usando da palavra o Ver. Doni disse: "Senhor presidente, só 

·uma palavrinha com senhor Secretário. Senhor Secretário eu quero parabenizar a Vossa Senhoria, 

pela coragem de vir aqui. E principalmente, pela honestidade de vir aqui, e expor o caso, para nós · 
vereadores e principalmente para a população. O senhor tàlou que tem Facebook da Secretaria de ' 

: Saúde. O senhor vai dispor isso que o senhor passou para nós, lá? Sim. Então, tá. Muito obrigado. 
' 1 Obrigado senhor Presidente". Em seguida o senhor Presidente falou: "Obrigado senhor Secretário. 
Eu gostaria de deixar rebl}strado, a presença do ex-vereador, ex primeiro secretário dessa Casa, Dr. 
Claudinei de Barros Magalhães. Seja bem-vindo. Os pares concordam tocarmos sem intervalo? 
Solicito então a senhora Secretária que faça a leitura da ordem do dia". 1) Projeto de Lei 

Complementar n° 07/19, de autoria do Executivo Municipal, dispondo sobre aumento real e a; 
revisão geral anual das remunerações dos servidores públicos do Executivo do município de 
Piquete, de que trata o artigo 37, inciso X da Constituição Federal. Como não houvesse quem 

desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada por 
unanimidade. 2) Projeto de Lei Complementar n° 03/19, de autoria do Executivo Municipal, 
dispondo sobre a alteração da Lei Complementar n° 193, de 04/06/2003 e dá outras providências. 
Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em 
única votação e aprovada por unanimidade. 3) Projeto de Decreto Legislativo no 01/19, de autoria 

'do Ver. Santana, dispondo sobre outorga do prêmio Placa de Prata. Como não houvesse quem 
desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma fot colocada em única votação e aprovada por 
unanimidade. 4) Projeto de Decreto Legislativo n° 02/19, de autoria do Ver. Claudinei, dispondo 

·sobre outorga do título de ''Cidadão Honorário de Piquete". Como não houvesse quem desejasse 

falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada por 
:unanimidade. 5) Projeto de Decreto Legislativo n° 03/19, de autoria da Ver'. Malu, dispondo sobre 

:outorga do prêmio Placa de Prata. Corno não houvesse quem desejasse tàlar sobre a referida 
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propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada por unanimidade. 6) Projeto de : 
Decreto Legislativo n° 04/19, de autoria do Ver. Guilherme, dispondo sobre outorga do Diploma da! 

, "Ordem do Mérito Municipal". Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida i 
, propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada por unanimidade. 7) Projeto de , 
i Decreto Legislativo n° 05/19, de autoria do Ver. Heloizio dos Marins, dispondo sobre outorga do: 
! titulo de '"Cidadão Honorário de Piquete". Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida' 

· propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada por unanimidade. 8) Projeto de : 
Decreto Legislativo n° 06/19, de autoria do Ver. Rodrigo Nunes, dispondo sobre outorga do título 
de "Cidadão Honorário de Piquete". Como não houvesse quem deseJasse falar sobre a referida 
propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada por unanimidade. 9) Projeto de 

! Decreto Legislativo n° 07/19, de autoria do Ver. Junhô, dispondo sobre outorga do Diploma da 

; "Ordem do Mérito Municipal". Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida 
; propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada por unanimidade. 1 O) Projeto de 
! Decreto Legislativo n° 08/19, de autoria do Ver. Prof. Doni, dispondo sobre outorga do prêmio 
: Placa de Prata. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi : 
:colocada em única votação e aprovada por unanimidade. 11) Projeto de Decreto Legislativo n° I 

09/19, de autoria do Ver. Christian, dispondo sobre outorga do prêmio Placa de Prata. Como não! 
houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação 

:e aprovada por unanimidade. 12) Requerimento no 54119, de autoria do Ver. Claudinei, para que 
: seja oficiado ao Diretor da autarquia Águas de Piquete, prestadora de serviços no município, ! 
. ' 
' solicitando-lhe informações sobre a cobrança de água e esgoto em imóveis, em tese, em ! 

: duplicidade, com um único hidrômetro conforme verificado em conta de água com alegação de no 
terreno ter mais que um imóvel. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida 
propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada por unanimidade. 13) Moção no ' 

: 17/19, de autoria do Ver. Claudinei, para que seja oficiado a Sra. Maria José dos Santos Silva,· 
: apresentando-lhe moção de aplausos deste Legislativo, por ter completado I 00 anos no último dia · 
11, alegrando o coração de todos os familiares e amigos com essa belíssima celebração da vida . 

. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em 
única votação e aprovada por unanimidade. 14) Moção n° 18119, de autoria da Ver. Malu, para que 
seja oficiado aos familiares do Sr. Dr. José Benedito Ramos Valladão, apresentando-lhes moção de 
pesar deste Legislativo, pelo seu falecimento ocorrido recentemente e que tanta dor causou à sua 
família e amigos. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma 
foi colocada em única votação e aprovada por unanimidade. 15) Moção n° 19/19, de autoria do Ver. 
Junhô, para que seja oficiado a Srta. Luciana Maria Ribeiro, apresentando-lhe moção de aplausos 
deste Legislativo, pela dedicação e zelo com que vem prestando serviço como profissional da Saúde 
neste município, contribuindo, dessa forma, com a melhoria da qualidade de vida dos munícipcs. , 
Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em 

1 

única votação e aprovada por unanimidade. 16) Moção 0° 20/19, de autoria do Ver. Junhô, para que 
seja oficiado a Srta. Vilma Helena Vilas Boas, apresentando-lhe moção de aplausos deste 
Legislativo, pela dedicação e zelo com que vem prestando serviço como profissional da Saúde neste · 
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município, contribuindo, dessa forma, com a melhoria da qualidade de vida dos munícipes. Como ': 
não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em úmca : 
votação e aprovada por unanimidade. 17) Moção no 21/19, de autoria do Ver. Junhô, para que seja i 
oficiado a Sra Ilza Aparecida de Oliveira, apresentando~lhe moção de aplausos deste Legislativo, 
pela dedicação e zelo com que vem prestando serviço como profissional da Saúde neste município, : 
contribuindo, dessa forma, com a melhoria da qualidade de vida dos munícipes. Como não j 

. houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação ' 
I e aprovada por unanimidade. Como nada mais houvesse para ser tratado naquela sessão, o Senhor ! 

', Presidente invocando a proteção de Deus, agradeceu a presença de todos os munícipes dando por ! 

! encerrada a sessão e para constar foi lavrada a presente ata que, depois de lida e discutida for 
! julgada confonne, será aprovada e assinada pelos Senhores Vereadores. Piquete, 20 de maio de I 

'2019. Centésimo nonagésimo sexto (196°) ano da Independência, centésimo vigésimo nono (129°) 
1 

ano da República e centésimo vigésimo sétimo (12JO) ano da Emancipação Político-Administrativa 
de Piquete.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. . -. -. -.-. -.-. -. -. -. -. -. -.-. -. -.-. -.-. -.-.-. -.-.-. -.-. -.-. -. -. -. -.-. -.- ! 

-.-.-.----~-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.---.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

VER. CLAUDIN E MORAES 

VER. MARIA LlJI;zu~~A RIBEIRO (MALU) 

A~(/IJÁ0 
VER. MARCoS GUIL~;ME ALVES DA SILVA 

VER. C~~PIETRO 
c 

···'t A'>~ fo 
'./fl~ 

VER OAQUIM ALVES DA SILVA JÚNIOR (JUNHÔ) 

VERJ EIRO DA SILVA (Prof DONI) 

VER JOSÉ HJilfJLZIO DA SILVA (HELOIZJO DOS MARINS) 
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