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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA (12ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO (2º) ANO 
LEGISLATIVO DA DÉCIMA SÉTIMA (17ª) LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PIQUETE. Aos vinte (20) dias do mês de agosto do ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus 

1 

Cristo, de dois mil e dezoito (2018), as dezenove (19) horas, realizou-se a sessão acima anunciada. 
Constatando pelo livro de presenças a existência de "quorum" regimental, com a presença de todos 
os Senhores Vereadores, o Senhor Ver. Mário Celso de Santana, DD. Presidente da Câmara 
Municipal de Piquete, invocando a proteção de Deus para todos os presentes, declarou aberta a 
sessão e em virtude do falecimento recente da Sra. Margarete Nunes Godoy, convidou os Senhores 
Vereadores a ficarem em pé para observarem um minuto de silêncio. Decorrido aquele tempo, o 
Senhor Presidente solicitou a Ver3. Maria Luiza Moreira Neta Ribeiro, 1ª Secretária, que fizesse a 
leitura da ata da 1 Oª Sessão Ordinária realizada no dia 18/06/2018. O Sr. Presidente colocou em 
única discussão a ata da 1 Oª sessão ordinária da Câmara Municipal de Piquete 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. Dando continuidade aos trabalhos, o Sr. 
Presidente pediu a Senhora Secretária que fizesse a leitura dos documentos constantes do 
Expediente, os quais foram os seguintes: O Senhor Presidente solicitou a Ver3. Maria Luiza Moreira 
Neta Ribeiro, lª Secretária, que fizesse a leitura 1) Of GAB nº 287/18, de autoria do Executivo 
Municipal, que encaminha o Projeto de Lei Complementar nº 11/2018, dispondo sobre a criação de 
cargos na Administração do Poder Executivo Municipal (Às Comissões Pertinentes); 2) Of GAB nº 
289/18, de autoria do Executivo Municipal, comunicando o sancionamento do PLO nº 05/2018, o 
qual recebeu o nº 2056 das Leis Ordinárias (Arquivar); 3) Of GAB nº 290/18, de autoria do 
Executivo Municipal, comunicando o sancionamento do PLO nº 06/2018, o qual recebeu o nº 2057 
das Leis Ordinárias (Arquivar); 4) Of GAB nº 293/2018, de autoria do Executivo Municipal, 
comunicando o sancionamento do PLO CM nº 04/18, de autoria do Vereador Rômulo, o qual 
recebeu o nº 2058 das Leis Ordinária (Arquivar); 5) Of GAB nº 285/18, de autoria do Executivo 
Municipal, que encaminha para apreciação o PLC nº 10/2018, dispondo sobre Processo 
Administrativo Disciplinar (À Comissão de Justiça e Redação); 6) Of GAB nº 295/18, encaminha o 
PLO nº 11/18, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a aquisição de imóvel pelo 
município (Às Comissões Pertinentes); 7) Of GAB nº 296/2018, de autoria do Sr. Prefeito 

J Municipal de Piquete, encaminhando o Balancete da Receita e Despesa da Prefeitura Municipal 

1 relativo ao mês de julho de 2018 (Arquivar); 8) Of nº 4239/18, do TCESP, encaminha cópia de 
sentença publicada no DOE de 26/06/2018 (Arquivar); 9) Of. nº 10/18, do CONSEG, solicita seja 
informado quais os membros que compõem a Comissão de Segurança da Câmara (Arquivar); 10) 
Parecer nº 34/18 da Comissão de Justiça e Redação e Parecer nº 13/18, da Comissão de Finanças, 
Orçamento e Fiscalização, ambos favoráveis ao PLO nº 07/18, de autoria do Executivo Municipal, 
que dispõe sobre alteração do artigo 5º da Lei nº 1743/2005, de 23 de agosto de 2005, acerca da 
composição do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR e dá outras providências (Para a 
ordem do dia); 11) Parecer nº 35/18, da Comissão de Justiça e Redação e Parecer nº 14/18, da 
Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, ambos favoráveis ao PLO nº 08/18, de autoria do 
Executivo Municipal, que institui a Política Municipal de Turismo e o Sistema de Turismo de 
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Piquete e dá outras providências (Para a ordem do dia); 12) Parecer nº 36/18, da Comissão de 1 

Justiça e Redação e Parecer nº 15/18, da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, ambos' 
favoráveis ao PLO nº 09/18, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a instituição do 
Plano Diretor de Turismo Sustentável do Município de Piquete (Para a ordem do dia); 13) Parecer 

1 nº 37/18, da Comissão de Justiça e Redação, favorável ao PLO nº 10/18, de autoria do Executivo 
Municipal, dispondo sobre a permissão ao Executivo Municipal para firmar convênio com o Banco 
do Brasil para concessão de empréstimos aos servidores, aos pensionistas e aos aposentados (Para a 
ordem do dia); 14) Indicação nº 35/18, de autoria do Ver. Heloizio dos Marins, para que sejam 
adotadas providências para tampar o buraco em frente ao Bar da Edna próximo ao sítio do Olegário 
e próximo à Fazenda do Manoel Bastos, buraco esse localizado na entrada que liga o Bairro dos 
Marins (À consideração do Sr. Prefeito); 15) Indicação nº 36/18, de autoria da Ver3. Malu, 
indicando a necessidade do conserto do calçamento da Rua Manoel Borges de Campos com a Rua 
José Alves Filho (À consideração do Sr. Prefeito); 16) Indicação nº 37/18, de autoria da Ver1. Malu, 1 

indicando a necessidade de solicitar à empresa Águas de Piquete para que seja feita a devida 1 

manutenção no esgoto a céu aberto situado na Rua Clementino Cunha de Assis na Vila Cristiana (À 
consideração do Sr. Prefeito);17) Indicação nº 38/18, de autoria do Ver. Santana, para que o 
Executivo aceite a sugestão do anteprojeto de lei que objetiva criar a Secretaria de Segurança 
Pública e dá outras providências. Usando da palavra o Ver. Santana disse: "Eu vou fazer a retirada 
dessa indicação, em virtude de ter que ser feito um Decreto Legislativo. A Mesa tem que aprovar 
primeiro. Então está retirada essa indicação". 18) Indicação nº 39/18, de autoria do Ver. Santana, 
para que seja providenciada a colocação de elementos refletivos (conhecido como olho de gato) no 
paredão recém construído na altura do bairro da Vila Eleotério (À consideração do Sr. Prefeito); 
Usando da palavra o Ver. Santana disse: "Antes de a senhora dar prosseguimento na leitura eu 
quero deixar registrado a presença do Exmo. Sr. Prefeito, acompanhado da primeira dama. Sejam 
bem vindos". 19) Requerimento nº 47/18, de autoria dos Vereadores Santana, Malu, Rômulo, 
Christian, Claudinei, J unhô, Prof Doni, Heloizio dos Marins e Rodrigo Nunes (Para a ordem do 
dia); 20) Requerimento nº 48/18, de autoria dos Vereadores Santana, Heloizio dos Marins e Malu 

1 
(Para a ordem do dia). Usando da palavra o Ver. Santana disse: "Esse requerimento nº 48/18, eu 
vou retirá-lo em virtude de ter que ser realizado aqui a confecção de um Ato que a Mesa tem que 
tomar conhecimento e depois sim ser pedido a abertura da CEI. Isso aqui é referente a uma 
Comissão Especial de Investigação sobre a Águas Piquete. Inclusive eu já tratei do assunto com o 
Prefeito; 21) Moção nº 30/18, de autoria do Ver. Santana (Para a ordem do dia); 22) Moção nº 
31/18, de autoria do Ver. Rômulo (Para a ordem do dia); 23) Moção nº 32/18, de autoria do Ver. 
Rômulo (Para a ordem do dia); 24) PLO nº 04/18, que dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração e 
execução da Lei Orçamentária de 2019 e dá outras providências (Para a ordem do dia). Usando da 
palavra o Senhor Presidente disse: "Antes de passarmos para o segundo momento da sessão nos 
quais os Vereadores farão o uso da Tribuna, eu convido o Exmo. Sr. Prefeito Agnaldo Almeida 
Mendes para que possa fazer uso da Tribuna e posterior composição à Mesa. Por gentileza senhor 
Prefeito. Senhor Prefeito, o senhor está com a palavra para fazer o esclarecimentos necessários que 
o senhor achar necessário para que a população tome conhecimento. Fique à vontade". Iniciando 
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sua fala o Sr. Prefeito disse: "Primeiro eu queria desejar uma boa noite a todos e agradecer o 
Santana pelo convite e a todos os Vereadores. Eu quis fazer uma reunião com os Vereadores pra eu 
explicar a situação da Prefeitura e o Santana me aconselhou que seria melhor eu vir aqui na Tribuna 1 

pra esclarecer à população, a situação que eu encontrei a Prefeitura. Quando eu fui Vice-Prefeito eu 

1 nunca tive acesso a documento nenhum lá na Prefeitura e eu achei que tudo estava uma maravilha. 
1 

Quando eu assumi eu comecei a deparar com vários problemas que estavam acontecendo lá. Na 1 

área da Saúde, Piquete tem hoje quatro PSFs, que é o do Bairro Santo Antônio, do Bairro da Santa\ 
Isabel, tem o do Centro e tem o Postinho do Alto da Bela Vista. Eles fecharam o Postinho do Alto 1

1 
da Bela Vista e trouxeram aqui pro Centro. Só que para o Governo Federal em Piquete só existe 3 
Postinhos só. Para o Governo Estadual só existe dois. E a Prefeitura paga quatro postinhos. E eu 
quando assumi lá, eu chamei o médico Dr. Eduardo pra ele fazer um levantamento na área da saúde 
pra mim pra eu ver como estava a área da Saúde. E depois ele me apresentou o relatório onde estes 1 

Postinhos, até o PA que é o Pronto Atendimento não era alimentado no sistema. No Governo, ele 
manda recurso para o município através do que você fala pra ele o que você está fazendo. Como o 
sistema não estava alimentado, Dr. Eduardo me alertou que poderia acabar com todos os recursos 
da área da Saúde. E por infelicidade hoje o do Santo Antônio já vai parar de vir o recurso, tudo por 
falta de alimentação no sistema. Dr. Eduardo assumiu faz 20 dias a área da Saúde e a partir do dia 
que ele assumiu ele já instalou o programa e esse mês já vai estar tudo funcionando. O sistema dos 
postinhos funcionava. Não era alimentado o sistema lá no hospital. Pessoal dos agentes 
comunitários, tudo o que era feito nos postinhos era gravado em um pen drive e eu não sei onde foi 
parar esse pen drive, ele não ia pro sistema, não era alimentado. Quando eu vi isso logo no começo, 
imediatamente eu mandei o Secretário de Saúde embora. Porque eu já achei de imediato uma pessoa 
incompetente para poder ficar na área da Saúde. Porque hoje na era em que a gente está tudo tem 
que ser alimentado pelo sistema. Se você tem um comércio, você tem que ter um sistema, você tem 
que ter um estoque lá, tudo controlado. E onde se viu uma área da saúde não ter. Fui visitar a 
farrnácia lá, peguei um remédio, pedi pro farmacêutico: 'quantas unidades dessa você tem?' Não 

i sabia me responder. Quanto consome por dia, por mês, por ano desse remédio? Não sabia me 
responder. Então isso eu acho que é um absurdo. Porque você tem que ter controle de tudo. E cada 
dia eu tenho uma surpresa lá com coisas erradas, que não está funcionando. É, hoje existe o que se 

1 chama de cargo de confiança que é o Secretariado. Isso tem que escolher a dedo. Porque eu como 
Prefeito eu não sou obrigado a entender de tudo. Se tem uma audiência no Ministério do Trabalho 
eu tenho que ter um Advogado lá pra resolver o problema. Não é eu que vou resolver. Na área da 1 

Saúde eu tenho que ter uma pessoa capacitada, especializada pra resolver o problema da Saúde. Na 
Educação a mesma coisa. E eu escolhi a dedo as pessoas hoje, capacitadas, que eu tenho confiança, 
que vão resolver o problema, porque até então nada estava funcionando. Temos um problema sério 
lá da compra da J. Armando. A Ex-Prefeita não mandou, não pediu autorização da Câmara pra 
comprar o prédio do J. Annando. E ali já houve alguns pagamentos. E eu pra tentar resolver aquele 
problema já que foi feito, eu tive com o Juiz do Trabalho, porque ele que fez a venda do prédio da J. j 

Armando e ele me aconselhou a pedir autorização pra Câmara, pra comprar ela e legalizar aquilo 
que está sendo feito. Aquele prédio da J. Armando eu acho que é uma coisa boa pro município, 
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porque ele foi comprado em suaves parcelas de 15 mil reais, acho que é 15.500,00. E uma entrada 1 
1 

de 125 mil que já foi paga. E hoje a garagem da Prefeitura ela está toda esparramada pela cidade. ' 
Tem aqui atrás do mercado, fica um pouco no pátio lá da Prefeitura e eu queria centralizar tudo lá 
dentro da J. Armando. Fazer um lavador, um borracheiro, ter uma mecânica leve, fazer um 
refeitório pro funcionário que é um projeto que eu tenho e centralizar todo o veículo da Prefeitura 

\ lá. A gente tem um terreno aqui na frente aqui, que coloca-se areia, pedra, bem no centro da cidade. 
E eu tenho um projeto pra tirar tudo aquilo dali e deixar aquilo ali como estacionamento da Câmara 
Municipal lá. Para que eles possam estacionar o carro lá e usar. Estamos também realizando um 
projeto, já está quase concluído, problema de trânsito na cidade. Tá um caos. Todo mundo para o 
carro dos dois lados então e cresceu muito a frota de veículo no município. Então já estamos 
desenvolvendo um projeto pra gente poder em mais curto tempo organizar o trânsito da cidade aqui. 
Eu queria aqui parabenizar a Câmara Municipal com o apoio que eles estão me dando, porque eu I 
acho que isso é um marco para o município. Porque nunca aconteceu de uma Câmara estar 
apoiando a Prefeitura, apoiando o Prefeito. Pode não ter acontecido em outros tempos por vários 
motivos. E eu quero aqui perante a população, perante todos vocês, dizer que a porta da Prefeitura 
está aberta pra todo mundo. Pra mim aqui todos são iguais, não tem ninguém melhor que ninguém 
aqui. E tudo o que vocês precisarem dentro da Lei que estiver no meu alcance eu vou resolver o ' 
problema. Piquete é uma cidade que existe muita coisa pra se fazer na cidade e a gente é uma cidade 
pobre, com pouco recurso. Eu às vezes fico pensando que eu sou até meio azarado. Esses dias 
quebrou os dois caminhões de lixo, quebra a máquina. Aí eu fui ver você pega o caminhão de lixo 
já tem 18 anos já. Já tá cansado. Então, quero aqui pedir para os Vereadores sentar com seus 
deputados aí, tentar trazer algum recurso pra que a gente possa adquirir caminhão de lixo, trator, 
caminhão basculante, pra gente poder atender todo mundo na cidade. Hoje, falta ainda um pouco 
das pessoas ajudar a administrar a cidade. Eu já acompanhei o caminhão da limpeza, o caminhão 
acaba de retirar o lixo na hora que ele volta o cara já colocou o lixo na rua de novo. Então eu peço 
que a população ajude também. Porque durante a semana a gente faz a limpeza, mas final de 

1 

. semana não tem como fazer. Então o cara jogar o lixo sexta-feira na rua não é certo. Então se a 
gente quer deixar a cidade bonita, o povo tem que colaborar. Tive duas audiências já com o Coronel 

da IMBEL à respeito desses prédios que estão sendo cedidos. A IMBEL não quer mais esses 'i 

1 

prédios e isso aí vai ser passado tudo pra Prefeitura. Elefante Branco, Cinema, antiga Terrana, 
campo de futebol e a gente já está negociando pra passar a escritura tudo, pra ficar definitivo para a 
Prefeitura. Existem outros prédios também que ele me chamou lá e me deu uma lista e eu quero 
junto conversar com a Câmara. Porque não adianta também a Prefeitura pegar um monte de prédio 
e não ter o que fazer com eles, com os prédios. Então eu quero junto com os Vereadores a gente 1 

sentar, porque eu não sou o dono da cidade e eu não posso fazer o que eu quero. Os Vereadores são 
representantes do povo, então eu quero junto com eles a gente sentar e ver o que vai ser bom para o 
município pra gente poder pegar. Ele quer passar o antigo prédio da sede, a escola industrial, a 
piscina, o campo da escola industrial. Existem uns prédios que a gente vai ser obrigado a pegar 
porque é de utilidade. A piscina, o campo da escola industrial e a sede. E esses outros o museu lá 
que ele quer passar, esses outros prédios a gente vai decidir tudo junto com os Vereadores pra gente 
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poder adquirir esses prédios aí. A Prefeitura, eu consegui diminuir a despesa da Prefeitura. Lá 1 

existem umas coisas lá que acontecem que tira o meu sono. A Prefeitura ela trabalha com um tipo 
de licitação que ela faz uma tomada de preço e aquilo serve pro ano todo. E eu precisar daquilo que 
está na licitação eu só posso pegar daquela pessoa eu não posso comprar mais de ninguém. E foram 
feitas no começo do ano várias licitações eu fui ver com preços absurdos. Vou dar dois exemplos 
pra vocês que é do ramo meu. Comprar uma água sanitária por R$ 4,84 om litro é um absurdo. Eu 
não durmo direito por causa disso aí. Eu uma vez eu vi esse pessoal da frente de trabalho varrendo 
rua, ainda falei: 'Pô, vassourinha muito sem vergonha, pequenininha'. Agora eu fui ver o preço dela 
lá R$ 28,90. Então, às vezes a pessoa não dá valor porque ela fala, o dinheiro não é meu dane-se. E 
eu vi lá que existem dois caminhos que o Prefeito tem que seguir. Tem que escolher um dos dois. O 
caminho de você fazer política, tocar tudo do jeito que está, ah já veio, faz dez, quinze anos que está 
assim, tem que continuar. E existe o caminho do administrador. E eu escolhi o caminho do I 
administrador. Quero fazer tudo com seriedade, como se fosse meu, como se o dinheiro tivesse 
saído do meu bolso e isso, às vezes as pessoas não gostam disso. Porque acaba a mamata das 
pessoas. E às vezes o cara tá acostumado a vender com preço absurdo. Essa firma que ganhou esse 
material de limpeza, eu fiz questão de pegar o endereço e ir atrás, eu achei um absurdo esse preço 
que estava lá. E eu fui ver, é uma residência na Peixoto de Castro. Agora o cara tá errado? Não tá. 
Porque ele abriu uma firma com documento, tudo certinho e veio participar aí. Errado é quem fez a 1 

licitação. E eu, eu estou tendo uma dificuldade de remédios. Porque às vezes a pessoa não quer 1 

saber a situação em que está a Prefeitura. Então se ele tá precisando do remédio, ele quer o remédio, 
acabou e pronto. E esse sistema de licitação na compra de remédio que foi feito no começo do ano, 
você tem que ter uma média do consumo que você vai ter nos meses, durante o ano, pra você fazer a 
licitação. E essa licitação que foi feita chutaram alguns números de remédios lá pra comprar por 
quê? Porque não tinha no sistema um controlo de remédio. Se você não tem o controle, como é que 

1 
você vai saber o consumo daquele remédio? Quanto você vai consumir por dia, por mês, por ano? E 

1

1

· foi feita uma licitação e naquela licitação existem vários remédios que você não pode mais comprar 
1 

porque já estourou o limite dele. Então eu estou vendo uma maneira com o meu financeiro lá, com o li 

Jurídico, pra que eu possa fazer uma nova licitação e poder comprar esse remédio. Tô fazendo um 
esforço, o máximo que eu posso, pra eu poder organizar, porque eu acho que o primordial hoje é a 
saúde. Se você deixar de tomar um remédio você morre e acabou sua vida. Então, hoje a prioridade 
minha vai ser na área da Saúde. E eu já estou organizando. Já colocamos um sistema lá, já estamos 
começando a organizar os remédios tudo lá e eu já estou anotando os remédios que estão faltando, I 
eu estou tentando comprar em caráter de urgência. Então eu estou aqui pedindo à população 
confiança, tenha paciência que eu acho que num prazo daqui mais uns dois meses eu coloco a casa 
em ordem. Porque eu acredito que a partir do momento que eu tiver o sistema funcionando na 
Prefeitura o negócio vai correr tudo às mil maravilhas. Porque graças a Deus o que me consola lá é 
que a gente ter recursos hoje pra comprar, porque pior se a gente não tivesse dinheiro. Daí seria 
pior, o caos! Mas graças a Deus hoje a Prefeitura ela tá com a situação em dia e no modo que eu 
quero fazer lá como administrador vai sobrar dinheiro pra poder investir e fazer muita coisa pra 

' população. Pra vocês terem uma ideia como é que funciona a Prefeitura, que ela não pode mais ser 
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1 política porque esse ano eu tenho 500 mil de precatório que eu tenho que pagar até o fim do ano. O j 

que é precatório? A pessoa entra na justiça contra a Prefeitura, ganha, aí depois o ano que vem tem 
que pagar essas pessoas. Então existem 500 mil esse ano pra eu pagar esse ano só disso. E essas 
coisas aconteceram por incompetência da administração. Que é aquilo que eu falo. Por isso que tem 
por pessoas de confiança, pessoas capacitadas lá dentro, porque se ela fizer as coisas erradas é o 
Prefeito que pega a fama. E eu pedi pro Jurídico meu pegar esses processos e a maioria dos 
processos não houve acompanhamento do advogado. Então o cara vai lá na Justiça e fala: 'Eu quero 
trinta mil, porque eu fiz hora extra, fiz isso, fiz aquilo outro'. Simplesmente o advogado não vai na 
audiência, corre frouxo, ele ganha os trinta mil e a Prefeitura tem que pagar. Eu vi lá muitos acordos 
com funcionários. O advogado da Prefeitura ele não pode fazer acordo com funcionário por lei. Ele 
tem que recorrer até a última instância. E pelo que eu vi lá, nada disso foi feito. Eu falo pra vocês, 
500 mil esse ano, o ano que vem tá mais ou menos, mais de 400 mil. E isso é um dinheiro que está 
sendo jogado fora, desperdiçado, que podia tá usando pra população. Porque existe funcionário lá 
hoje que ele não está no setor dele, está fora da função. Se tá fora da função daqui cinco anos ele vai 
na Justiça e ele ganha. Então o que eu estou fazendo? Colocando cada um no seu lugar. Cumprindo 
o horário que ele tem que cumprir. Por que? Porque eu estou pensando no futuro, que esse 
funcionário nunca vai ganhar um tostão da Prefeitura no Ministério do Trabalho porque ele está 
cumprindo o que ele foi contratado pra fazer. Existem pessoas trabalhando no caminhão de lixo que 
não era lixeiro. Porque a Prefeitura existe o cargo certinho: é lixeiro, é lixeiro, é braçal, é braçal, 
motorista é motorista, e ele não pode fazer outra função. Então no caminhão de lixo existiam 4 
pessoas lá que eram braçal e tava trabalhando. E já existia um concurso com quatro pessoas na 1 

espera pra ser contratada. E eu mandei contratar então hoje a parte do caminhão de lixo está tudo 
certinho. Existem vários cargos lá na Prefeitura também que eu vou precisar, que hoje a Prefeitura 
tem dois pedreiros. Um aposentado e o outro. Como é que você vai fazer numa cidade dessa com 

1 

dois pedreiros? Você tá fazendo um servinho ali tem mais 50 esperando pra ser feito. Então eu estou 
estudando tudo isso, vendo os recursos da Prefeitura e nós vamos abrir um concurso pra poder 

1 contratar essas pessoas. Pra que a gente possa fazer uma administração. Porque hoje o que eu fico 
chateado é que eu não consigo fazer tudo. Às vezes o Vereador me liga, pede uma coisa, pede outra 
e eu fico sentido de não poder atender por falta de mão de obra. A cidade está toda esburacada e j 

você tem dois calceteiros pra arrumar a cidade inteira. Estou com uma briga com a CAB aí que fica 

1 
1 abrindo buraco na rua e não fecha. Por que? Porque foi feito um contrato lá atrás e quem fez esse 
contrato não devia ter feito da forma que foi, e hoje a população está pagando por tudo isso. Porque 1

1 não tem como você cobrar. Então eu queria pedir pra vocês que, administrar lá não é fácil, é difícil, 
porque é muita coisa, envolve muita coisa. É morador querendo isso, é área da Saúde, Educação, 1 

tudo. E isso é mais um desafio na minha vida. E eu gosto de desafio. Ali na Escola Prof. Leopoldo 
ali, estou pensando em passar a Promoção Social pra lá. Fazer com que o artesanato ali funcione, 
vamos fazer a biblioteca lá. Eu dei uma sorte danada que eu consegui umas pessoas muito 

, inteligentes para fazer parte do meu grupo pra fazer parte da minha administração, até está 
superando a minha expectativa. Porque tem dias que eles saem dela sete oito horas da noite. Eu tive 
um azar também que no primeiro dia que eu acabei de assumir lá eu peguei a fiscalização do 
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tribunal de contas e já me apontou um monte de irregularidades e vai voltar agora mês que vem pra 1 

cobrar tudo isso já. Eu não tomei nem fôlego direito e já tinha uma fiscalização lá pra mim. E não 
era pra ver o que eu fiz, era pra ver o que tinha feito lá atrás. Mas é eu que tenho que consertar. O 
Secretariado ele é muito importante porque qualquer coisa de errado que ele fizer ou não fizer é o 
Prefeito quem responde. Então eu quero aqui agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, esclarecer 
tudo isso pra população e quero continuar com o apoio da Câmara, com o apoio da população, 
porque eu acredito que da maneira que eu estou querendo fazer nós vamos conseguir muita coisa 
pra Prefeitura, pra cidade e eu vou melhorar a qualidade de vida das pessoas que moram aqui. Eu às 
vezes eu fico surpreso que cada dia tem um morador de rua de fora vindo pra Piquete. É um caos 
isso. Hoje eu me deparei com um rapaz que estava lá morando na Escola Prof Leopoldo antiga lá. 
O cara se não me engano acho que era lá de Ribeiro Preto. Falei, mas o que você veio fazer aqui em 
Piquete? 'Ah, lá tá dificil emprego'. Falei 'aqui tá pior que lá ainda'. Então tá dificil. A gente tá 
vendo aí, tá aumentando o número. Você vai lá no Bar Triângulo lá, aquela pracinha lá tá ficando 1 

feia, você vai aqui na Pracinha do Jambeiro cada dia aumentando mais ainda. Queria aproveitar pra 
poder pedir o apoio da Câmara pra gente se reunir com o padre, com as entidades pra gente arrumar 
uma solução pra essas pessoas. Porque às vezes a população fica só Prefeitura, Prefeitura, 
Prefeitura. A gente precisa de ajuda de todo mundo pra gente resolver esse problema. É um 
problema sério que a gente tem que resolver isso. E não dá mais pra ficar empurrando com a 
barriga. E você passa com o carro lá e você vê a pessoa lá faz de conta que não aconteceu nada tá 

tudo certo. Então eu acho que a gente tem que tomar uma posição, se reunir aí pra gente arrumar 
uma solução pra essas pessoas. Eu já cheguei a pensar lá atrás da escolinha piloto tem uma 
residência lá, tem um terreno grande lá a gente pode fazer uma horta lá, pode tentar fazer um 
trabalho com essas pessoas lá. Eu fiz uma coisa muito boa no comércio da cidade. Eu me deparei lá / 
que são poucas as pessoas que participam de licitação e que vendem pra Prefeitura. Então eu fiz 
uma reunião sexta-feira no salão Luiz Vieira onde compareceu mais de 40 comerciantes lá e a gente 

I fez uma explanação como que é feita uma licitação, que documento que precisa e lá eu disse e torno 
ia dizer, eu quero comprar aqui dentro do município pra fortalecer o comércio. Só que as pessoas 
1 têm que colaborar em parte de documentação, ir lá participar, porque eu não posso pegar a pessoa 
1 no colo e levar lá pra participar. Então eu vou mandar o convite, vou avisar o dia que é, se a pessoa 
1 precisar antes vai lá, apresenta os documentos, o rapaz vai conferir se é aquilo mesmo, se tá certo 
1 ou não, mas eu quero, dentro da lei, fazer o máximo possível de comprar aqui dentro do comércio. 
Porque eu já vi uma reportagem na Globo, que teve uma cidade que fez isso e ela cresceu muito. 
Porque hoje a Prefeitura ela gasta mais de 300 mil, eu não sei o valor certo, mas eu calculo que é 
mais de 300 mil por mês com compras de medicamentos, parte de mecânica, troca de óleo, cesta 
básica, merenda escolar. Existe um projeto que eu acho que é negócio de hortifruti. A Prefeitura 
tem que comprar 30% e teria que comprar dentro do município e hoje não tem ninguém no 
município pra fornecer isso pra Prefeitura, tem que comprar de Cruzeiro, Lorena. Agricultura 
familiar se eu não me engano. E eu quero desenvolver esse projeto que eu quero que esses 30% da I 
merenda escolar que eu possa comprar, eu possa comprar aqui dentro do município pra ajudar as 

/ pessoas. E esse projeto eu quero até envolver essas pessoas que estão aí bebendo, pra que eles 1 
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possam participar disso e terem um dinheirinho deles e tentar reativar a vida deles normal. Então /1 

aqui eu quero encerrar minhas palavras, agradecer a todos pela presença, agradecer a Câmara por 

me dar essa oportunidade e eu quero por outras vezes poder vir aqui, e espero falar só coisas boas 1 

pra vocês aqui. Então agradeço a todos. Obrigado". O Sr. Presidente convidou o Sr. Prefeito para 1 

que tomasse assento a Mesa e em nome de todos os Vereadores agradeceu imensamente as palavras 1 

e esclarecimentos do mesmo, e disse que o Parlamento Municipal sempre estará à disposição do 
Prefeito. Disse ainda: "A intenção tanto dos Vereadores e acreditamos também que é do Prefeito é 
somente trazer melhorias para o município. É o que o povo espera e a gente acredita na capacidade 
e na integridade na qual Vossa Excelência está dispondo para a nossa cidade. A partir desse 

momento passaremos para o uso da tribuna. Solicito ao Senhor Secretário que faça a chamada dos 
Vereadores inscritos". Inscrito para falar o Vereador Claudinei cumprimentou a Presidência, demais 
Vereadores, Senhora Vereadora, Senhor Prefeito Municipal Agnaldo Almeida Mendes - Xeroso, em 

nome da primeira dama Adriana Mendes cumprimentou o público presente, internautas e ouvintes 1 

da Rádio Natureza FM. Iniciou então seu pronunciamento dizendo: "Hoje eu quero iniciar minhas / 
palavras, dizendo ao Rodrigo Vereador que, Vossa Excelência está passando por um momento 
dificil, e nós sabemos e tentamos entender como é dificil passar por esse momento. A gente 

imagina, no meu caso por exemplo eu imagino a dor que é, porque graças a Deus ainda tenho o meu 

pai e a minha mãe ao meu lado, mas não sei até quando. E também um dia irão me faltar. E a vida é 

tão engraçada que às vezes eles vão faltar primeiro e a gente acaba faltando antes deles. Como tá lá 

a sua avó. Teoricamente entenderíamos que, a gente imagina que os mais velhos vão morrer 
primeiro e os mais novos posteriormente. Tivemos aí há poucos dias o exemplo da sobrinha do 

Presidente desta Casa, com 40 anos de idade deitou pra um repouso e não acordou mais vindo a J 

falecer. Mas acredite que são sinceras essas palavras, são do coração, sei que um dia estarei 1 

passando por esse mesmo momento que o senhor está passando e espero ter pessoas ao meu lado 
1 

pra me apoiar. Estive na missa de sétimo dia da mãe de Vossa Excelência, quando vocês foram até 1 

o altar eu sai, me retirei, mas, fiz questão de estar presente, pra demonstrar a força que nós temos 

1

1 

que ter num momento difícil como esse. Sentimentos meu e da minha família, principalmente pra 
sua irmã Carol, que eu vi conviver com a minha irmã Cristiane. Que cresceram juntas, são da 

mesma idade, inclusive participaram de mini miss no nosso município. Primeiro e segundo lugar se 
não me engano. Isso, a sua irmã em primeiro lugar e a minha irmã em segundo. São coisas que vão 

ficar e leve um abraço pra ela, pra Larissa e pra todos da sua família, sua esposa seus filhos. A 
política está começando para os Deputados. Hoje podemos dizer aqui que nós temos representante, 
candidato a Deputado Estadual, Ver. Rominho, pelo PCdoB, Partido que ele pertence hoje, que irá 

concorrer ao cargo de Deputado Estadual representando o município de Piquete e é claro que ele vai 
procurar votos em toda a região. Quero desejar aqui a você Vereador sucesso nessa empreitada, 
embora Vossa Excelência saiba que eu não vou poder ajudá-lo porque nós temos que ser honestos 

conosco mesmo. Eu tenho um compromisso que eu não deixo de lado que é o compromisso com o 
PR e eu tenho a responsabilidade de um partido nas minhas costas, que trabalha no município e 

sempre elege um Vereador e eu serei obrigado e não é uma obrigação ruim porque são duas pessoas 

1 que eu considero demais que é o Deputado Federal Márcio Alvino que foi eleito no seu primeiro 
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mandato com 180 mil votos e aqui a gente conseguiu um pouquinho de voto pra ele, é pouco, mas/ 
na somatória chega a esses 180 mil, e pra Deputado Estadual Deputado André do Prado. Os dois' 
são de Guararema, são jovens, são pessoas que trabalham realmente, eu sempre estou postando 
alguns trabalhos deles no Facebook, que são dois deputados aguerridos, que lutam e lutam cada vez 
mais. Inclusive o Deputado Márcio Alvino agora foi agraciado com o ISO 9001, tão grande o 
trabalho dele dentro da Câmara dos Deputados em Brasília. Temos também outro representante em 
nosso município que é o Ex-Vereador Carlos Ávila, que também é candidato a Deputado Federal 
que está concorrendo também pelo município de Piquete, no Estado de São Paulo. Claro que 
também vai fazer o seu trabalho em toda a região pra angariar votos pra tentar, se possível se eleger 
e representar a nossa região. Um na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e outro na 
Câmara dos Deputados em Brasília. E aí eu digo aos senhores Vereadores, quem tem compromisso 
com outros deputados, vai ser difícil arrumar votos. Nós temos dois representantes aqui. E se fosse 1 

1 

todos os dois Estadual ou Federal, sobrava um outro lado pra gente procurar voto, acredito que ai 
1 

população vai ajudá-los, vai votar nas pratas da Casa e a gente vai ter que correr pro outro lado pra 
arrumar votos pros Deputados que a gente tem o compromisso que a gente tem que homar com o 
compromisso. E como Presidente do PR não vou de maneira alguma me esquivar dessa 
responsabilidade. Não adianta eu falar para o Vereador, Vereador fica tranquilo que eu vou arrumar 
voto pra você, eu estaria mentindo. Mas o senhor pode ter certeza, tanto o senhor como o Vereador 
Carlos Ávila, aonde eu for pedir o voto para os meus candidatos se o nome de um de vocês for 
falado, eu manterei o posicionamento e de maneira alguma irei atrapalhar a campanha de Vossas 
Excelências. E a gente vai continuar a trajetória nossa trabalhando. Ainda que to dizendo aqui que 
eu tenho compromisso com o André e com o Márcio mas ainda não recebi nenhum contato deles. 
Ontem, ou melhor domingo, que eu recebi um whatsapp do Tiago que é de Lagoinha, que é assessor 
direto do Deputado André do Prado, que disse que vai me procurar e que precisa do apoio do 
município, do meu apoio no município. Como falei pra ele que estou à disposição e vindo pra cá a 
gente vai trabalhar pra eles pra gente conseguir um pouco de voto que vai ser importante pra nós 
também no futuro como já vem sendo. Eu fiz uma publicação hoje no Facebook até deu uma 
polêmica, depois eu expliquei pro Prefeito, expliquei pra Adriana, primeira dama, que eu tenho um 
compromisso com o Deputado e se eu vejo uma postagem e não cito, que tem envolvimento desse 

1 deputado na conquista de alguma coisa para o município, eu corro o risco de ser cobrado por ele. 
Porque chega ao ouvido deles. Eles sempre ficam sabendo, que se trata do polo da UNIVESP no 
nosso município. Eu até fiz uma publicação, eu tenho aqui o oficio que eu recebi em 1 O de abril do 1 

Deputado André do Prado, do gabinete do Deputado André do Prado para Prefeita Teca Gouvêa e 
Vereador Claudinei quando se marcou a audiência pública na Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação com o Secretário na época, a pedido do Deputado 
André do Prado, para que o município de Piquete fosse contemplado com a UNIVESP. E lá fomos. 
A Prefeita levou o oficio, ela era Prefeita na época, o pedido quem faz é o Prefeito e ela se 
comprometeu naquela época de fazer a inscrição e providenciar tudo o necessário para que se 
implantasse o polo da UNIVESP no nosso município. Que era o local e 50 computadores que veio a 

j ser concretizado agora com o Prefeito Xeroso no mandato, devido à cassação da Prefeita Teca. Mas 
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eu não poderia de maneira alguma citar esses nomes e agradecer ao Deputado André do Prado por / 
ter nos ajudado no município. Porque naquela reunião o Presidente dessa Casa esteve junto. ! 
Convidei o Vereador Doni, ele não pode comparecer, mas o Presidente da Casa foi junto comigo. E 
ele viu que quem foi contemplado pra ter esse polo no município foi aqueles Prefeitos que foram 
selecionados pelo Deputado André do Prado que fez o pedido ao Governador Márcio França que já 
estava como Governador, que era Secretário da pasta. Que segundo a Ex-Prefeita Teca, ela já tinha 
pedido anteriormente pro Governador, Secretário da época, mas não tinham sido contemplados 
porque o município não tinha como dar a contrapartida. Então é importante se esclarecer tudo isso, 
porque em meio à política aparece muita coisa atravessada e eu detesto esse tipo de coisa. Eu gosto 
de ser bem claro com as coisas que eu falo. Se foi o Deputado que foi lá que fez o pedido, tá aqui. 
Se alguém quiser ver eu tenho a cópia aqui do comunicado do gabinete do Deputado, de 
gabineteandredoprado@hotmail.com para tecagouvea@hotmail.com e clm22333@yahoo.com.br. 
Depois de dito tudo isso, o importante pra nós é que hoje nós temos um polo com 3 cursos no 

1 

município, de universidade virtual. Que cada ano após os 3 anos da gestão pública que é Tecnólogo 
que são 3 anos se eu não me engano que agora de cabeça eu não vou me recordar e os outros dois 
cursos que são universitários, um é Tecnólogo e os outros dois cursos são nível superior, um 3 anos 
os outros 4 ou 5 anos. Após o término da primeira turma que começou agora, todo ano, de seis em 
seis meses nos vamos ter 50 formandos no município de Piquete, reconhecida pela UNIVESP, não é 
um diploma qualquer. Nós já temos municípios aqui perto, Aparecida já tem isso há bastante tempo. I 
E Piquete hoje foi contemplado com isso. E isso é importante pro município. E isso que é bom a 
gente dizer que o nosso município tá sendo favorecido. Então, isso é um trabalho de quem? Da 
Prefeita, do Prefeito, dos Vereadores, do Deputado, todo mundo tem uma parcela dentro desse que 

' contemplou o município de Piquete. Porque se eu não ajudo o Deputado André do Prado, se ele não 
me conhece ele não ia se preocupar com Piquete. E digo de passagem, Piquete é duro a gente falar j 

isso, mas para os Deputados em questão de voto é muito pouco. Aí vocês vão achar ruim comigo. 
1 Mas é realidade. Deputado André o que eu consegui pra ele, 300 votos. Deputado Márcio, o que eu 
consegui pra ele na última eleição trezentos e poucos votos. Pra quem teve 180 mil, eu fui conversar 
com eles a respeito disso. Eles falam: 'Não interessa. Um pouquinho seus lá me ajuda na somatória 1 

no total pra mim ter o que eu tenho e não é por isso que eu vou deixar de ajudá-los'. Não é muita ' 
coisa, mas esse curso pra nós é uma excelente vitória para o município de Piquete. Isso não é para 
um ano, dois anos. Isso é para o resto da vida. Se todos os Prefeitos que passarem por aqui derem 
prosseguimento, tiverem o desejo de ver a nossa juventude que tem uma dificuldade tremenda com / 
estudo e alavancar tudo isso, nós vamos ter isso aqui por muito tempo. Isso é importante pro 

1 
município. Não adianta hoje ser importante pra mim. Eu quero ver se um dia eu tiver um neto ele 
também ser favorecido disso. Talvez eu nem veja, mas vai estar registrado no município de Piquete 
o que cada um fez. Se fez bonito pro bem da população vai ser reconhecido, se fez pro mal vai ser 
reconhecido também e vai levar bordoada. É assim que funciona. Temos mais cem mil que é de 
custeio, já passei pro Secretário, é do Deputado Márcio Alvino eu não sei ainda qual o andamento 
mas deve estar estourando por aí é cem mil de custeio pro hospital, isso é bom pro hospital, pro 

[ pronto atendimento, ele vai ser utilizado, custeio ele não é um dinheiro fixo pra comprar um carro. 
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Esse dinheiro de custeio pode comprar várias coisas. E isso é importante para o município. E tem / 
uma coisa também é que ninguém quer ser o pai por enquanto, porque tem medo do resultado final. 1 

Tem medo de vir aqui e dar cara a tapa como eu vi em audiência pública que teve aqui junto com a 1 

Superintendência do DNIT que é o montante de dinheiro que está sendo colocado nessa BR 459. E 

1 eu me lembro que eu não era Vereador e estava no DNIT em São Paulo junto com o André do 
Prado, no mandato passado que eu fiquei fora. Com o André do Prado, com o Márcio Alvino e com / 
o Roberto que hoje está na regional de Taubaté e estava em São Paulo, quando a gente tava 
conseguindo a liberação do dinheiro pra consertar a ponte, os senhores lembram do transtorno que 
foi para o nosso município ter que entrar por dentro de Lorena pra ter acesso a Dutra. E foi um 
trabalho do Deputado Márcio Alvino com o André do Prado, que liberou em regime de urgência e 
me prometeram na época e mais vereador Moita, naquele dia que eu fui eu levei uma foto que 
Vossa Excelência me emprestou e pediu pra que eu levasse a respeito da BR 459, não sei se o 
senhor se lembra disso. E eu estive lá, mesmo não estando como Vereador por que? Porque o meu 
pensamento era o município, não era o Claudinei. Porque eu nem me existia politicamente naquele 
momento, não era mais Vereador. Eu não estava mais como Vereador, mas voltei estar depois. 
Talvez por esses reconhecimentos eu consegui ser o segundo mais votado do município mesmo 
ficando quatro anos fora aqui da Câmara e agradeço demais a todos os que me apoiaram, os 
duzentos e trinta e três, que o duzentos e trinta e quatro foi meu, pelo menos eu votei em mim se eu 
me lembro bem. Então é assim que funciona, e a gente tem que valorizar quem nos valoriza. Eu não 
posso de maneira alguma vir aqui e falar pro Vereador Rominho ou falar Ex-Vereador Carlos que 
eu vou ajudá-los na cidade pra arrumar votos pra eles. Eu vou estar mentindo para os dois e vou 
estar sendo incoerente comigo mesmo. Vereador Doni está há muito tempo comigo no PR. Ele sabe 

,

1

. o trabalho que é pra manter na cidade um partido no município como Presidente. Chegou em época 
de eleição todo mundo quer o PR, por incrível que pareça, graças a Deus! Por que? Por causa do 
Claudinei? Não! Por causa do grupo que acompanha o Claudinei dentro do PR, um ótimo grupo, 

1 graças a Deus. Que fazemos aqui já há 16, 20 anos duas cadeiras nesta Casa. Sempre. Toda eleição 

1 

nós temos dois Vereadores do PR aqui. E a vontade minha era ter 3, 4, 5, quem sabe os 11. Os 9, 
antigamente era 11. Quem sabe os nove, vem todo mundo pro PR comigo criançada, vamos ser feliz 
no PR. Então é assim que funciona as coisas. Agora, pra finalizar, Prefeito, essa avenida de Lorena 
que o senhor citou aqui, ela já é conhecida. Na época do CGU tinha uma casa lá também que tinha 
um escritório que vendeu computador pra Prefeitura. Não é a mesma. Mas ô minha conhecida! 
Infelizmente se a pessoa tem uma firma ela não precisa ter uma empresa. Mas pelo valor que ela 
ganha a licitação, ela terceiriza. Se eu tenho uma empresa idônea com condições de passar, de 
participar de uma licitação pública, eu ponho um preço lá que eu sei que vai ter quem me vende a 
70% do valor que eu estou pagando, que eu vou receber. Então eu não tenho nem o trabalho e 1 

ponho 30% no meu bolso com esses valores absurdo como Vossa Excelência nos passou aqui. 
/ Quem sabe, uma conversa até com o Mariomar, acho que o senhor tava junto, a possibilidade de ser 

1 feita uma licitação semestral. Por que semestral? Foi aquilo que a gente disse. Um ano, nessa crise 
que a gente tem no País, às vezes uma empresa menor, ela tem medo de assumir um compromisso 
num preço "x" em janeiro e não ter condições de entregar em dezembro. Então se você faz em seis 
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meses, ela faz uma programação, aí ela pode cumprir com aquele valor que ela deu. E quem sabe i 
assim, muitos comerciantes do nosso município poderão participar. Eu não sei se pode isso, se a lei 1 

permite. O senhor Prefeito usando da palavra disse: "A cesta básica já está sendo feita por 6 meses 
mais 6 só com pessoas daqui". Dando continuidade à sua fala o Vereador Claudinei disse: "É 
importante porque o comerciante do município de Piquete ele é pequeno, grande só nosso Prefeito. / 
Então ele tem a dificuldade de assumir um compromisso. Vou citar, pega uma empresa hoje que 
está iniciando. Às vezes ele fica com medo de entrar numa licitação pra entregar 400 cestas básicas 
na Prefeitura por mês, tá aqui eu vou usar o exemplo do Rafael que tem uma empresa que está 
iniciando. Ele põe um preço hoje. Mês que vem muda tudo o preço. Será que ele vai conseguir 
manter mais durante seis meses? Só um minuto para concluir Senhor Presidente. Durante seis meses 1 

talvez ele se programe pra conseguir programar isso, pra conseguir se comprometer com isso. E às I 
vezes se for um ano fica inviável pra ele, ele não sabe o risco que vai correr durante esse ano de ter ! 

. 1 

um problema sério de joga. Agora essas empresas grandes elas vem elas jogam. Por que que ganha? 
Porque infelizmente são poucos os que vem e jogam o preço lá em cima mesmo. Porque se hoje 
está custando pra ele R$ 10,00 e no final do ano custar R$ 18,00, ele jogou 28. Então ainda continua 
ganhando e não vai ter risco. E com isso quem ganha é o município. É comerciante do município 
investindo no município. É dinheiro retornando pro município com os impostos que vão vir também 
pra Prefeitura e assim a gente vai crescendo. Parabéns pela atitude de ter vindo aqui porque vamos 
por 16, tem 12 anos de Vereador mais 2 anos agora, quatorze anos eu nunca vi enquanto eu estava 
Vereador um Prefeito vir até essa Casa de Leis, usar a Tribuna e se manifestar da forma que o 
senhor mostrou com risco de chegar um Claudinei da vida aí depois e criticá-lo por alguma coisa. 
Mas é assim e os senhores não pensam não, eu tenho amizade com o Xeroso, fui candidato a vice
prefeito com ele, mas pode perguntar pra ele se eu já não dei um puxão de orelha nele. Vou puxar, é 
pro bem do município. Eu tenho que ter a liberdade de falar com ele como ele tem que ter a 
liberdade de me dizer você tá errado nesse sentido. A gente vai lá cobra, estamos cobrando, vamos 
conversar, vamos sentar com todos os Vereadores, vamos trabalhar juntos, Executivo com o 
Legislativo, pra gente ver Piquete dar uma alavancada e no futuro a gente terminando o nosso 
mandato agora no final de 2020 todo mundo saia de cabeça erguida pela cidade dizendo: 
'cumprimos com o nosso papel'. Boa noite a todos. Inscrito para falar o Vereador Santana 

1 

cumprimentou o Senhor Presidente, o Senhor Prefeito, ouvintes da Rádio Natureza, internautas que 
o público presente e em nome do Vereador Moita cumprimentou a todos. Iniciando seu 
pronunciamento disse: "Vir a essa Tribuna depois do nobre Vereador Claudinei, me é dificílimo. Já 1/ 

falei a primeira vez e torno a repetir, ele com suas palavras é um sábio conhecedor, um político nato 
e eu muito me honro em estar podendo exercer essa vereança juntamente com o Vereador 
Claudinei. Usando da palavra o Vereador Claudinei disse: "Obrigado Vereador". Dando 
continuidade, o Vereador Santana disse: "Vereador Rodrigo. Eu quero externar a Vossa Excelência 
meus mais sinceros pelo passamento de sua genitora e diferentemente do Vereador Claudinei eu sei 
perfeitamente o que Vossa Excelência está passando bem como os demais familiares, 
independentemente da nossa opinião ser diferente aqui dentro desse parlamento, mas tenho um 
profundo respeito por Vossa Excelência e espero que Deus conforte o coração não somente d 
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senhor, mas de todos os familiares. Sei que o momento é dificílimo, que já passei por isso, inclusive 1 

o Vereador citou aqui, acho que quando aconteceu o falecimento da vossa genitora eu cheguei na 
Câmara e tomei um susto com a notícia. Imediatamente fiz a ligação, já liguei pra quase todos os 
Vereadores daqui e senti muito. Então eu peço ao senhor, se algum momento aqui dentro desse 
parlamento o ofendi, peço excusas e eu tenho pelo senhor um total respeito. Jamais se esqueça 
disso. Senhor Prefeito, eu nesse um ano e meio de mandato eu estou surpreso, Claudinei bem citou, 
acho que está sendo uma novidade no município ter um Prefeito acompanhando uma sessão o qual 
veio aqui dar esclarecimentos a respeito nas condições na qual se encontrava o Poder Executivo a 
partir do momento em que Vossa Excelência assumiu o gabinete. O senhor bem disse aqui, a gente 
conversou antes, eu dei a ideia pra que o senhor não expusesse somente aos vereadores, mas sim a 
todo o município. Até porque toda a cidade a partir do dia 13 de junho ela está esperançosa na sua 
pessoa, a gente sabe da sua capacidade, da sua determinação, da sua integridade como homem, 
como pai de família e como empreendedor que o senhor é. Não foi fácil chegar à situação que o 
senhor se encontra hoje, o mérito é totalmente do senhor e da sua família que sempre o apoiou e 
aqui não vai ser diferente. Independente de tudo não se esqueça que esse parlamento está com as 
portas sempre abertas e sempre estará para que o senhor tenha aqui uma extensão da Prefeitura, do 
seu gabinete, momento que o senhor quiser, assim como todos os vereadores tem buscado lá 
soluções, o senhor tem atendido a todos. E aqui não vai ser na contramão, é vice e versa. O que o 
senhor precisar do apoio, pode ter certeza, falo em nome de todos os pares, porque nós estamos aqui 
dispostos a ajudar o senhor a governar esse município, a tirar esse município do atraso que ficou 
esse tempo todo. Aqui não tem Vereador nenhum contrário, não tem Vereador nenhum oposição ao 
senhor, não tem Vereador nenhum querendo cassar o senhor pra assumir o poder, pelo contrário. Eu 
tenho tido o prazer de ir a Assembleia Legislativa, já fui por diversas vezes com a Vereadora Malu, 
Vereador Prof. Doni já me acompanhou, Heloizio, Claudinei, Senhor Presidente Vereador Rômulo 
e a gente sabe quem está disposto a ajudar o município. Todos os Deputados que a gente por lá 
procura estão sempre disponibilizados em ajudar. A gente sabe também que a política, ela é 
complicada até porque, por estarmos hoje em pleito eleitoral aí pra Deputados, a gente assisti muito, 
eu, eu consigo ver muito aí na internet críticas. O senhor bem, a gente já andou conversando a 
respeito lá da reforma da Tancredo Neves, daquele asfalto e muitas pessoas tem criticado, tem 
cobrado, mas não sabe a dificuldade que é. Inclusive acho até que o senhor se esqueceu de citar 
aqui, mas no período de chuva não tem como colocar o asfalto no chão. Então a cidade precisa 
confiar no Poder Executivo, acreditar na competência do Prefeito e também parar de criticar o / 
parlamento municipal. Porque nós estamos aqui dispostos pura e simplesmente em ajudar. Nós 
acreditamos no seu governo, nós acreditamos que o senhor mesmo na dificuldade o senhor 
encontrará um caminho correto pra que a cidade tenha uma melhor qualidade de vida. Eu espero e 
acredito, tenho certeza disso. Eu vou citar aqui a respeito dos servidores municipais senhor Prefeito. 
E vou pedir em nome deles pra que Vossa Excelência evite cortar os direitos constitucionais os 
quais eles possuem. Espero que nesses 43 cargos de confiança que eu tenho informações a respeito 
do mandatário anterior através de requerimento que tenho no meu gabinete, que eles sejam cortados 
seja revisto esses cargos de confiança, o senhor bem colocou aqui, realmente o senhor precisa de 
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uma assessoria pra te dar o suporte, mas acredito, a gente já teve conversando a respeito disso, eu 
acredito que o senhor irá fazer essa redução do quadro pra poder valorizar mais o funcionário 
público municipal que nada mais nada menos é quem faz com que a Prefeitura Municipal venha a 
trazer a melhoria para o município, é o que toda a população espera. Com relação ao que o senhor 
falou da Águas Piquete, eu na próxima sessão fiquei de fazer hoje, mas não foi possível, porque não 
adianta aqui a gente atropelar as coisas, tinha um vício aqui dentro de fazer tudo ao contrário, fui 
orientado pelo meu jurídico. Eu iria pedir abertura de uma CEI pra que a gente possa apurar fatos 1 

que estão acontecendo na cidade, o senhor bem mencionou aqui no tocante aos buracos. Porque 
essa Águas Piquete ela desde quando iniciou eu já tive aqui conversando com o Engenheiro 
responsável. Eles após a assinatura do contrato deram conta que não tinha funcionário capacitado 
pra colocar hidrômetro. Então, terceirizaram esse serviço, esses hidrômetros eles foram colocados 

. nas residências e era tudo de qualquer jeito. E hoje nossa cidade está num pleno queijo suíço. 
1 Porque é buraco em tudo quanto é rua e tá lamentável. Fora a rede de esgoto que não tem 
tratamento. Ah, o problema é da Prefeitura. Não. Se eles não tem competência, se eles não tem 
capacidade, então joga o boné e sai fora. Eu vou apresentar no Plenário, vou pedir a abertura dessa 
CEI, já aproveitando todos que aqui estão bem como aos que estão nos ouvindo e nos assistindo, já 
falei com Vossa Excelência lá no gabinete, não é nada contra o Prefeito Municipal e sim pra que a 
gente apure responsabilidade dessa empresa que tá usando o solo, que tá usando a águ~ tá cobrando 
absurdo, fecha-se água no dia que quer, não dá resposta pra ninguém, hoje quem está construindo 
residências aqui não tem como fazer ligação de rede de esgoto que tá proibido, que absurdo! Como 
que a pessoa vai construir depois não pode habitar porque não tem rede de esgoto ligado. Eu sou 
muito procurado aqui pelo aumento na conta de água. Tá tudo fechado mas o reloginho tá correndo. 
O ar tá rodando lá e tá sendo cobrado, é absurdo. Aí você chama pra conversar o cara não tem 1 

como. Ele não consegue dar explicações. Então vamos através de papel, vamos através de 
comissões, vamos instaurar essa CEI aqui, encerra-se os trabalhos, encaminha-se para o Ministério 1 

Público e lá o representante do Ministério Público toma atitude cabível e faça com que os 
I responsáveis sejam devidamente punidos. Pedidos de veículo senhor Prefeito, já foram feitos, 
1 juntamente com o Vereador Heloizio, Vereadora Malu temos ofícios na Casa pedindo um caminhão 
de lixo novo, ambulâncias UTis novas, micro-ônibus pra fazer o transporte tanto do pessoal da 1

1 

terceira idade bem como dos esportistas, associação de judô, o jongo, os capoeiristas. Espero que 
muito embora vai haver um pouquinho de demora porque agora nós estamos no ano eleitoral, essa \ 
emenda impeditiva não tem como ser liberada, então acredito que a partir do início do ano esses 1

1 pedidos os quais nós fizemos a eles, eles sejam atendidos e o município seja contemplado. O senhor 

1 

pode ter certeza que a cidade irá ganhar e a gente vai conseguir fazer com que as coisas mudem e 
esse atoleiro ele desafogue, porque o câncer, essa doença que existia lá dentro do parlamento do 1 

Poder Executivo ele foi estagnado, ele foi sangrado no dia 13 de junho de 2018 com a graça de 
Deus e com a iluminação na mente de cada um dos vereadores aqui. A gente espera que o senhor 
consiga realmente encerrar o seu mandato com progresso e traga o desenvolvimento do qual a 
cidade tanto necessita e merece, meu muito obrigado". Inscrito para falar o Vereador Rodrigo 
cumprimentou o Senhor Presidente, o Senhor Prefeito, Vereadores, senhora Vereador~ intemautas, 
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ouvintes da Rádio e o público presente e fez o seguinte pronunciamento: " Realmente é difícil ' 
começar o meu pronunciamento mas Deus há de me dar força. Quero inicialmente agradecer, 
externar os agradecimentos da minha família nesse momento difícil de perda, de dor, a todos que 
me estenderam a mão, lá estiveram e puderam nos dar um abraço, uma palavra de conforto. 
Agradeço a Câmara Municipal, os amigos Vereadores, que lá também estiveram, ao Prefeito 
Municipal que também lá esteve. Eu gostaria de lembrar a memória da minha mãe pelo que ela fez 
por Piquete. Nunca foi política de ocupar cargo eletivo embora tenha se candidatado. A minha mãe 
na época do antigo PFL quando o senhor Alaor Ferreira foi candidato a Prefeito, a minha mãe foi 
candidata a Vereadora. E naquela época ainda era cédula, não era uma eletrônica e a minha mãe 
contava que ela perdeu a eleição pra uma tal de Dona Gorete que a juíza eleitoral não conhecia, / 
porque a minha mãe no registro de candidatura dela era Margarete, mas muitas pessoas votaram, 
tinha que escrever o nome, votaram em Dona Gorete. E a Dona Gorete teve muitos votos. Ela 
contava e brincava. Meu pai também foi candidato não no mesmo pleito, mas os dois chegaram a 
colocar os seus nomes à disposição da população piquetense. E a minha mãe, eu me orgulho muito 1 

dos meus pais, pelos princípios, pelos valores e pela pessoa que eu sou hoje. Eu perdi pai e mãe em 
cinco anos. Meu pai em 2013. Eu estava iniciando o mandato aqui em 2013, 14 de janeiro de 2013 e 

' 1 
meu pai se foi vítima do câncer de próstata, dois anos lutando contra o câncer. As vezes eu penso, 1 

eu converso com Deus, eu falo, a minha mãe não aguentaria ficar numa cama, dependendo dos 
outros porque quem conheceu a minha mãe sabia que ela tinha uma vida muito ativa. Minha mãe 
não parava. Assídua frequentadora de sessão de Câmara. Ela vinha às sessões de Câmara. Ela 
participava dos eventos solenes. Então ela não aguentaria depender de alguém numa cama, tanto 1 

que eu perdi minha mãe assim, em cinco dias. Ela reclamou de uma azia, de uma queimação e essa 1 

azia, essa queimação a levou a uma cirurgia às pressas. E teve que tirar um pedaço do intestino e de J 

repente se foi. O buraco abre. Realmente o chão abre, você começa a cair e a gente depende muito 
dos amigos nessa hora, da mão estendida, do ombro, do abraço e principalmente de Deus porque a 
gente tem que se apegar a ele. A gente quando perde pai e mãe, pelo menos é esse o sentimento que 

I eu tô tendo porque amei muito os meus pais, o sentimento é de ... por mais que você tenha esposa, 
1 filhos, irmão, vó, eu to lá com a minha vó com 91 anos e o Vereador Claudinei mesmo citou aqui, 
nós somos egoístas, nós queremos pra nós. E se nós fôssemos pela lógica humana que não é a 
mesma lógica de Deus, se nós fôssemos pela lógica humana os mais velhos iriam primeiro. E 
quando é que nós iríamos imaginar que minha vó de 91 pra fazer 92 agora em dezembro, ia enterrar 
a filha com 66 anos. A lógica de Deus é o inverso. Cumpriu a missão, o Homem lá de cima chamou, / 
não tem como empurrar outra pessoa na frente, não é Vereador Junhô que passou por isso também, . 
não tem. Não dá pra você falar 'deixa o outro ir primeiro', chamou, chamou. E a minha mãe pra [ 
fazer memória a algumas pequenas coisas que ela fez por Piquete, a minha mãe lutou muito pra 
trazer a AP AE pra Piquete. Ela era Professora e ela se especializou em educação especial e ela 
trabalhou muito anos em Guará, na AP AE de Guará. E a sala especial que veio pra Piquete que 
ainda é uma sala ativa é fruto e é resultado dessa luta que ela se empenhou também com outras 
pessoas pra que a AP AE, pra que as crianças especiais do nosso município tivessem um 

\ atendimento adequado e digno. Ela aposentou como Professora do Estado. Ela deu aula na Escola 
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Prof!. Leonor Guimarães e no Antônio João quando o Antônio João era ainda do Estado, não tinha 1 

municipalizado ainda e ela aposentou inclusive no Antônio João. Então muitas pessoas que lá no 1

1 
velório estiveram foram alunos da minha mãe. Muita gente conheceu a minha mãe inclusive o Ex
Vereador Fábio Peixoto que chegou a comentar comigo que a minha mãe foi a primeira professora, li 

padre Rodrigo também que mandou mensagem dizendo que a minha mãe foi a primeira professora 
dele. Isso orgulha, de ver as pessoas que passaram pelas mãos dela um dia. E os seres humanos que 
essas pessoas se tomaram. Ela também teve escola infantil aqui em Piquete. Onde é a casa da minha 
vó hoje, nós moramos lá um tempo e lá a minha mãe naquela preocupação de cuidar e Piquete não 
tinha muitas escolas infantis naquela época, década de 80 a minha mãe montou uma escola chamada ) 
Trem da Alegria que funcionou lá onde hoje mora a minha vó, na rua da delegacia. E essa escola eu 
estudei durante alguns anos, ela existiu. Eu não sei se aqui alguns vão se lembrar mas a minha mãe 
também ela inovou. Eu era pequeno, minhas irmãs também e a gente se recorda bem dela ter trazido 
pra cá um trenzinho pra passear com as crianças pela cidade em épocas festivas. Então natal, final 
de ano, conseguiu fazer um ponto ali na Praça do Elefante Branco e o trenzinho passava e ia passear 
com as crianças. Ela foi também, era muito religiosa, ela foi até a cidade de Atibaia no Santuário da 
Mãe Rainha e trouxe as capelinhas que hoje circulam na cidade. Ela se colocou a frente. Ela queria 
trazer a Mãe Rainha pra Piquete e as capelinhas que passam hoje em várias residências, é uma luta 1 

dela lá de traz, ela conseguiu trazer e o Movimento Mãe Rainha estava lá nos prestando a sua 1 

homenagem a ela nos momentos finais. Hoje inclusive é um movimento coordenado pela Morgana 
do Francisco do artesanato. Apoiou e incentivou a Mini Miss, na organização do Miguel de Castro e 
a minha irmã por várias vezes participou do concurso, numa delas a minha irmã ganhou o concurso 
juntamente com a irmã do Vereador Claudinei. E não sei se alguns aqui se recordam também, mas a 
minha mãe e meu pai, os dois sempre ali juntos montou uma banca de jornal aqui na praça. Uma / 
banca de jornais e revistas na Praça da Bandeira. E durante anos, eu lembro disso porque eu 
trabalhei nessa banca, eu ficava lá pros meus pais e ali eu aprendi muita coisa também. No 
comércio, experiência de lidar com dinheiro. Eu estudava na época na Escola seu Leopoldo, mas eu 
tinha o meu horário, a minha responsabilidade de ficar lá. Meus pais já foram me atribuindo esta 

1 responsabilidade. Eu e minhas irmãs tínhamos uma escala pra cumprir da banca de jornais que 
depois passou pro senhor Vanderlei na praça. Meu pai também teve Fliperama aqui em Piquete 1

1 

1 onde hoje é a igreja, é uma igreja aqui, na subida da Praça da Bandeira tem uma igreja, naquele 
I ponto onde é da Sálua meu pai teve um fliperama ali. Meu pai também teve casa de rações aqui em 1 

Piquete onde hoje é o correio. E meu pai teve trailler de lanche e meus pais também tiveram as / 
cantinas. A cantina da Escola do Antonio João, a cantina do Leonor Guimarães. Então eu quero, é 

1 

uma maneira que eu encontrei de falar do orgulho que eu tenho dessas duas pessoas que me 
ensinaram muito e que se hoje eu estou aqui, coloquei meu nome à disposição na política e recebi a 
confiança que eu recebi da população piquetense. É porque pessoas antes de mim fizeram por mim. 
Passaram seus ensinamentos, seus valores, seus princípios e eu quis receber tudo isso. Eu absorvi 
tudo isso e hoje eu estou na política colocando em prática esses valores, esses ensinamentos 
passados pelos meus pais. Então mais uma vez fica o meu agradecimento a toda a população, 
aqueles que lá estiveram e aqueles que não estiveram também que não puderam por algum motivo. 
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Eu sei que colocaram em oração. Eu sei que rezaram. Porque o mais importante é rezar quando a 

gente perde um ente querido, pela alma da pessoa, pra que ela descanse em paz e pra que a família 

tenha o conforto nesse momento. Eu quero também aproveitar a oportunidade e até com a presença 
do Prefeito, pra dizer sobre o Projeto que eu iniciei e que não é um projeto meu. Hoje graças a Deus 

deu certo, é da população, sobre a geladeiroteca e a pouco o Prefeito falou sobre a Biblioteca aqui, 
uma luta Prefeito de 2013 pra cá, desde que eu entrei na política eu luto muito pela Biblioteca 

Municipal. E desde o início lá em 2013 eu já sabia que não seria prioridade no governo da ex

prefeita. Eu já sabia disso porque numa conversa com ela, ela já havia me dito que Biblioteca 
Municipal não era prioridade no governo dela. Eu não podia era ficar esperando de mãos atadas pra 

que caísse do céu. Óbvio, corri atrás, tem pedidos meus de emendas pra uma Biblioteca, tem 

pedidos meus de emenda parlamentar. Não veio, eu busquei alternativa. Colocamos a geladeiroteca 

na Rodoviária, que agora 29/08 completa um ano da geladeiroteca da Rodoviária, aqui muitos 
disseram que correria o risco de ser roubada, de levarem, de destruírem a geladeira, corri esse risco 

e graças a Deus a população está dando um exemplo de cuidado. O que é de todos. Não é meu. 
Coloquei lá pra que a população pudesse usufruir, tenho ido lá fazer a manutenção, faço a troca de 

livros, a população tem feito o rodízio de livros, a do Santo Antônio nós colocamos em fevereiro 

desse ano com a parceria de uma ONG de São Paulo que doou 700 livros. Tem feito rodízio, o 

projeto tá funcionando, as pessoas entenderam o espírito que é trocar livro. Não ter caderninho pra 

quem tá pegando qual livro. Não tem um vigia da rodoviária ou da Matriz de Santo Antônio j 

olhando pra ver se vai pegar ou se vai devolver o livro. Ali é a consciência de cada um. Ali é você 1 

ser honesto com você mesmo. Eu peguei um livro, vou levar um, vou doar. Porque eu acredito na 1 

mudança, como Monteiro Lobato disse um dia, um País se faz com homens e livros. Se faz sim. É a 

educação, é a cultura, é preciso se instruir, é preciso leitura pra mudar muito a concepção que nós 1 

temos das coisas. E pretendo Prefeito, colocar uma geladeiroteca no Bairro Santa Isabel, porque 1 

quando eu iniciei essa ideia, esse projeto, já era colocar uma no centro, uma lá no Bairro que foi 

colocada, no Bairro Santo Antônio e uma no Bairro Santa Isabel, extremos da cidade pra que a 
1 

1

, população possa também ser atendida. Agora, se Vossa Excelência tem a ideia e já está tomando a 

1

1 

frente de uma Biblioteca, eu não sei como está o acervo hoje infelizmente. A última vez que eu vi o 

f acervo da Biblioteca deplorável, deplorável. A última vez, dói pra um escritor, dói pra quem ama a 

! leitura, pra quem vive nesse mundo dói. E pra quem lê. Não precisa ser escritor não. Pra quem gosta 

1 de livro. Dói você ver um livro bom jogado, rasgado, mofado, molhado. Que era assim o estado do 
acervo da antiga Biblioteca. Que estava inclusive jogado todos esses livros lá dentro do antigo salão 
da banda. Então coloco-me à disposição nessa empreitada pra reativação da Biblioteca Municipal. 
Outra coisa que eu gostaria de pedir nesses minutos que me restam, eu falo isso não em nome da 
minha esposa que é diabética, que faz uso de medicamento pra doença que é crônica, o diabetes. Eu 
tô lutando hoje pra uma conquista no município, mas antes de eu falar disso eu queria pedir algumas 

insulinas que não estão na lista do SUS. E que a administração, porque hoje, a lista do SUS só prevê 

1 uma insulina a NPH. A NPH segundo médicos especialistas, entendidos, é, infelizmente, quem é 
\refém do SUS, fica refém de uma insulina que hoje acaba com a vida do diabético. Que a insulina a 

1 NPH é a única que o governo dá e a administração anterior ela estava dando a Lantus e a Humalog. 
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A Lantus e a Humalog são insulinas fabricadas em laboratório, a Prefeitura não tem a obrigação de 1 

dar porque não está prevista na lista de medicamentos do SUS. Mas a gestão anterior estava dando 
essas insulinas. A Lantus e a Humalog. E tem pacientes aqui em Piquete, tipo 1, tipo 1 é o diabético 
de infância que faz uso dessa insulina. E eu gostaria que permanecesse esse medicamento porque 

quem tem um diabético em casa sabe o que é essa doença. A pessoa precisa realmente. O tipo 2 que 
a pessoa adquire com a idade, ela ainda controla com metformina, com glifage, com medicamento 
assim. O tipo 1 não, que depende da insulina, ele precisa de uma insulina de qualidade. E a Lantus e 
a Humalog que são fabricadas em laboratório são insulinas caras. E tem mais diabéticos porque eu 
participei de várias reuniões aqui em Piquete com pessoas diabéticas tipo um que fazem uso dessa 
insulina e precisam desse medicamento. Então eu falo em nome deles. E gostaria de dizer também 

que eu estou lutando com o médico endocrinologista de São Paulo, pra trazer pra Piquete e até o 
Vale do Paraíba porque são poucas pessoas que usam dessa tecnologia, que é a bomba de insulina 
que a minha esposa usa. Quem aplica insulina hoje na seringa sabe do que eu to falando. Não tem 

1 

precisão na quantidade de insulina que injeta e aí o diabete, eu peço um minuto só pra concluir, o 
diabete vira uma montanha russa. Porque como você não tem precisão na quantidade de insulina 
que você tá injetando pode dar muito alta, pode dar uma hiperglicemia, pode dar uma hipoglicemia 
e a bomba de insulina, que é uma tecnologia importada, ela é precisa. Ela faz o trabalho do 
pâncreas. Ela é um pâncreas artificial. Hoje aqui em Piquete a minha esposa faz uso porque foi 
medida judicial. Nós ganhamos na Justiça esse aparelho. E hoje, graças a Deus minha esposa só está 

conseguindo levar adiante a gravidez dela por um milagre de Deus depois de 1 O anos de casado por 
causa desse controle do diabetes pela bomba de insulina. Que é uma conquista que eu quero trazer, 
porque eu não posso guardar pra mim isso. Se eu tô vendo que tá fazendo bem pra minha esposa e 

que a qualidade de vida dela melhorou eu preciso compartilhar isso e lutar porque seria muita 
injustiça da minha parte eu ficar guardando isso pra mim. E os médicos endócrinos aí de fora só 
falam do bem estar que isso faz e tá provado em casa eu sei e certifico que isso é o melhor que se 
tem pra vida de um diabético. Eu agradeço a compreensão do um minuto que foi me dado e 
agradeço a todos. Obrigado e boa noite". Inscrito para falar o Vereador Rômulo cumprimentou a 

1

1 
Presidência, o Senhor Prefeito, os Senhores Vereadores, público presente, intemautas e ouvintes . 

j Em seguida iniciou seu pronunciamento dizendo: "Primeiramente quero estender as palavras ao 1 

Rodrigo, Vereador Rodrigo, nosso amigo, que Deus te ilumine, te conforte, que te dê força, pra que 

você possa dar a volta por cima dessa situação. E também quero deixar aberto aqui, em público o 1 

convite ao Vereador Claudinei, já que os seus assessores não te convidaram, fica aqui o meu convite / 
na Tribuna pedindo seu apoio e venha com o Rominho 65.111. Em aparte o Vereador Claudinei 
disse: "Vereador seria uma satisfação tremenda poder apoiá-lo, mas infelizmente como eu já disse, 
eu tenho um compromisso com o Partido da República do qual sou Presidente e mesmo que eles 
não me procurem pelo que já me fizeram permanecendo o meu nome com Presidente do PR e me 
dando autonomia no município pra eu apoiar quem eu quisesse, que tá aí um Prefeito que sabe 
disso, quando eu decidi ser vice dele, que o Partido, foram em São Paulo e queriam tirar o Partido I 
lá, fui chamado em São Paulo e falaram: 'Você decide em Piquete'. Então esse você decide, eu 
decido, então me faz manter o compromisso com o André do Prado e o Márcio Alvino. Mas fique 
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1 tranquilo, trocar o nome não tem problema nenhum, o duro é quando o Prefeito vai numa audiência / 
1 

quando tá o Governador e tá o Deputado e chama o Deputado Padre Afonso de Monteiro Lobato. / 
\ 

Obrigado". Continuando sua fala o Vereador Rominho disse: "A gente tá acostumado chamar 
Xeroso, daí às vezes a gente confunde o nome. Ma a gente entende. A gente entende a situação de 

j cada um, a gente sabe que cada Vereador aqui tem um compromisso com seus Deputados com o seu 1 
j Partido, mas pode ter certeza, se algum de vocês desistir e quiser vir com o Rominho a porta tá 1 

aberta, tá bom? Hoje quero agradecer ao Prefeito, também foi sancionado um projeto de minha J 

autoria. Na última sessão de Câmara eu montei um projeto que dispõe sobre o ingresso da gestante 1 

em veículo de transporte coletivo no município. É um projeto onde ele dará as mulheres gestantes 1 

de Piquete o direito de poder utilizar o transporte coletivo da cidade entrando pelas portas do fundo 
para que não force a sua barriga na catraca. Então é um projeto que eu acredito, em outras cidades é 
um projeto muito bem elaborado, as pessoas gestantes vão poder usufruir desse projeto. E a partir 
de agora também, como foi dito, hoje, eu sou um candidato a Deputado Estadual, eu recebi um 
convite do meu partido, partido PCdoB, porém não sou comunista e infelizmente a nossa lei ela 
exige que os candidatos eles tem que ter pelo menos o partido pra poder exercer essa função. Eu 
acho que hoje, nesse pleno século 21, nessa política moderna que estamos vivendo, eu acho que 

ideologia de partido não interfere a cabeça de quem está exercendo a função. Hoje eu estou no PC 1 

do B, foi o partido que abriu as portas pra mim no momento em que eu mais precisei. Eu tive 
problema com o meu ex-partido porém, não quero entrar no mérito da situação e na hora que eu 
mais precisei eles estenderam a mão. E hoje, com muito orgulho, o PCdo B é o partido nessa gestão, 
que mais injetou dinheiro aqui na cidade de Piquete. Hoje já é 980 mil. 500 mil para área de 
saneamento básico, 380 mil para a área da Saúde. Então é uma responsabilidade muito grande estar 
aqui hoje porque a gente entende, sabe da dificuldade quando um Vereador vai lá na ALESP, na 
Assembleia Legislativa. Piquete não tem voto expressivo para que tenhamos a atenção necessária. 
Igual o Claudinei falou, Vereador Claudinei, 300 votos para um deputado não é nada. Mas temos 
que mudar a cabeça deles. Piquete tem que ser proporcional. Mesmo a gente não dando a eles a 
quantidade de votos a gente tem que te respeito, porque da mesma forma nós vereadores quando 

1 
somos eleitos a gente não vai trabalhar somente para o nosso bairro e sim para o município. E o 
Deputado Estadual quando ele é eleito ele faz juramento, ele não tem que trabalhar só pra região 
dele porque é maior. Ele tem que trabalhar para o Estado. Só que infelizmente a política eles 

l pensam no próprio umbigo. Então esse desafio eu aceitei sim, fico feliz, no dia que eu publiquei na 
internet, eu até chorei na minha casa. Eu não imaginava a repercussão que deu naquele momento. 
Eu tive mais de 400 mensagens no whatsapp. Nunca aconteceu isso comigo. Gente querendo dar 
apoio em troca de nada. Por consideração, por ser da família, por ser amigo, por estar 
acompanhando o meu serviço. Então isso pra mim não vai ter preço que pague. A gente sabe a 
dificuldade. A gente sabe que Piquete hoje tem em torno de 11 mil eleitores. Hoje, um deputado 

estadual precisa de 50 mil votos. Mas conforme eu falei na publicação. Se nós fizennos o nosso 

1 

papel, valorizar a prata da casa. A pessoa que vai levar o nome da cidade ao Estado. Se a gente fizer 
o trabalho formiguinha cada um convidar o seu parente de fora, o seu amigo, pessoas que gostam de 

j Piquete, que venham pra Piquete e cada um der a sua atenção, nós podemos surpreender. Porque 1 O 
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mil votos. Se cada um puxar 4 votos, 40 mil votos. Hoje, nessa rejeição dessa política atual eu 
acredito, quem tiver 30 mil votos nessa eleição, dependendo da coligação está eleito. Eu tenho 
pesquisa que hoje mais de 50% da população vai votar em branco. Então a média de corte dessa 
eleição vai ser menor que a de 2014. E eu conto com vocês. Eu vim aqui hoje passar pra vocês. 
Muitos nos acompanham aqui na sessão, hoje fico feliz da Casa estar cheia e mostrar pra vocês o 
que Rominho colaborou com Piquete até a data de hoje. Hoje, com esse projeto aprovado eu já 
tenho quatro projetos aprovados pela Câmara e já está sancionado. A proibição do corte de energia 
durante final de semana, de água, também de água, são dois projetos, um de luz e um de água. O 
projeto do passe gestante que foi aprovado hoje, projeto educacional que exige que a empresa de 
transporte coletivo ela coloque adesivo incentivando a população pra não jogar lixo na rua, é um 
projeto educacional e o projeto que se encontra em tramitação, está na justiça, que é o projeto de 60 
anos do idoso o qual até hoje já não tem um parecer, não tem uma sentença já e a gente tem que 
aguardar agora a justiça dar um parecer deles. Que vai dar direito ao idoso de 60 anos a usufruir, 
andar de graça no transporte coletivo da cidade, que hoje é 65 anos. Esse projeto se for aprovado, a 
média de 800 idosos serão beneficiados. Recursos. Eu consegui 500 mil com o Orlando Silva, área 
de saneamento básico, vai ser implantado, tem um projeto que a gente tá trabalhando junto com o 
Prefeito Municipal, junto com o setor de obras, que será a implantação de um poço artesiano no 
Bairro da Aldeia e no Bairro do Benfica, dois bairros que hoje eles não têm tratamento de água, eles 
estão totalmente dependentes da IMBEL, conforme aconteceu esses tempos atrás, o Coronel fechou 
a água os dois bairros ficaram sem água e pensando nessa situação, quando eu fui pra Brasília em 
maio eu conversei com o Orlando. Pedi ao meu Deputado Federal que me desse atenção para que a 
gente pudesse solucionar o problema dos dois bairros. A verba foi destinada, está vindo pelo 
FUNASA, o Prefeito, se Deus quiser até janeiro, fevereiro esse dinheiro já cai na conta, 
infelizmente a gente sabe que a tramitação é um pouco lenta, às vezes a gente posta as coisas a 
população na outra semana já tá cobrando. Cadê o Raio X? Gente, infelizmente, o carro SPIN foi 
publicado há um ano atrás a verba quando foi destinada pra cá. Chegou agora há wn mês atrás. 
Então, o Vereador não está mentindo. Eu não sou louco de pegar aqui usar a tribuna e prometer pra li 

vocês uma coisa que não é verdadeira, entendeu? Só que a gente tem que entender que infelizmente 
a gente depende da legislação nossa que é lenta. E aí mas se esperar um pouco vamos chegar lá. ' 
Tem também 250 mil que vem do Deputado Federal Junji Abbe que é de Mogi, junto com o 
Presidente da Câmara Santana, o Vereador Christian, nós estivemos, há dois meses atrás ele esteve 
aqui na cidade onde dire,cionou ao Prefeito essa emenda de 250 mil também pra área de saneamento /1 

básico, área de esgoto. Area da Saúde: 100 mil junto ao Prof. Doni, junto ao Vereador Christian, a . 
gente conquistou essa emenda na forma de custeio para o hospital, vai ser um dinheiro que vai ser 1 

aplicado no hospital. 70 mil reais foi a aquisição do veículo SPIN que vai ser utilizado, que já está 1 

sendo utilizado na área da Saúde, 160 mil junto com o Padre Afonso na área de infraestrutura porém 
só vai chegar o ano que vem. Também quero agradecer aqui ao nosso amigo, nosso munícipe Cariri, 
que hoje ele é um grande representante de Padre Afonso aqui na cidade, ele também fez parte desse 
plano pra poder trazer essa verba. Também 380 mil para a compra do aparelho de Raio X, que foi 

j citado agora a pouco é um projeto que já foi aprovado e está em tramitação. Estamos aguardando e 

20 



" CAMARA MUNICilP AL DE PIQUETE 

Ata da 12ª Sessão ORDINÁRIA Realizada em 20/08/2018 

irei fiscalizar. Até o final do meu mandato se Deus permitir esse Raio X tem que estar aqui. E isso 

1

1 
aí é relação aos recursos que a gente brigou pra poder contemplar Piquete. Então assim, é um 
número expressivo. Estão em tomo de um milhão de reais. Não é fácil. Conforme os Vereadores 
falaram. Muitas vezes a gente vai até eles, porém a gente não tem uma representação. Eles não dão 

atenção. Porque a gente não pode puxar votos pra eles. Então fica aqui meu esclarecimento, mostrar 
pra população o que eu já fiz por Piquete antes de ir em cada casa pedir o voto. Eu tenho um 
planejamento, eu vou rodar 4.200 domicílios conforme o último número do IBGE. A gente tem todo 1 

um levantamento, eu vou de casa em casa se Deus quiser. Vai ser um trabalho cansativo, porém, eu 

1 
pretendo até no dia da eleição poder passar em cada casa. Eu espero que os munícipes possam fazer 
um pão de queijo, fazer um cafezinho e me atender lá hein? E na Área Social eu fiz o festival de 1

1 

pipas ano passado, esse ano a gente fez novamente, também quero agradecer ao nosso Prefeito 
Xeroso, que cedeu o trio elétrico pra gente abrilhantar o evento, onde tivemos centenas de jovens no 1 

dia do evento, também fiz o festival de voo livre o ano passado. Aquela rampa de asa delta eu pude 
contribuir, eu pude no começo dar um força na reforma. Na outra gestão do Executivo a antiga 
Prefeita não dava a atenção necessária pra eles, eu com recurso próprio, eu coloquei maquinário lá 
na estrada da rampa e a gente reformou. Plantei grama japonesa, coloquei um outdoor, seis por três, 
dezoito metros quadrados pra deixar o local mais bonito e é uma forma da gente poder incentivar 
aqueles praticantes do voo livre. Então é um trabalho também feito por mim e que fico feliz por ter 
repercutido e por ter de novo, por ver de novo o pessoal hoje voando pelo céu de nossa cidade. 
Também fiz o concurso de Cidade Iluminada no natal pra incentivar as pessoas a poder iluminar 
suas casas, colocar o pisca-pisca pra voltar àquela tradição de natal. Eu fiz um concurso onde a rua 
mais enfeitada eu levaria o dia do lazer, cama elástica pula-pula, tivemos trio elétrico também e é 

uma forma de poder incentivar a população pra deixar a cidade também mais bonita. Então foi um 
concurso de minha autoria também, esse ano se Deus quiser tem mais e a gente pretende cada ano 
que passar a gente aprimorar cada vez mais o nosso trabalho. Então é isso gente. Aqui é um trabalho 
que a gente tá percorrendo todos os dias a cidade, não estamos aqui pra brincar, às vezes a gente 
fica triste igual o Presidente falou nosso Vereador, que às vezes a população nos julga e às vezes 
mal sabe o que o Vereador está fazendo aqui na Câmara. Aqui sem exceção, todos estão batalhando 
dia a dia. Não é fácil gente. É muito problema na cidade. O Prefeito fica louco. Todo o dia o 
Vereador tá lá em cima dele, mas é porque tem pedido da população. Às vezes o Vereador não usa a 
rede social, mas ele tá trabalhando, todos estão trabalhando. Se ninguém tivesse trabalhando aqui a 
Prefeita não tinha sido cassada. Então a gente pede apoio porque o político ele sabe que tem que ser 
cobrado. Mas ele gosta de ser reconhecido. Ninguém vive só de cobrança. Tem que ter o 
reconhecimento. E aqui na Câmara os nove Vereadores estão trabalhando. E a gente fica triste 
quando a gente entra lá no Piquete em Debate que é um grupo muito perigoso, que derruba muita 
gente e vê lá às vezes citando trabalho de Vereadores sendo que a pessoa mal sabe o que o Vereador 
está fazendo aqui dentro. É fácil julgar, dificil é fazer. É fácil falar da gente, dificil é ser a gente. 
Então eu peço pra população que caminhe junto com a gente. Agora temos o nosso Prefeito, tá 
fazendo um belo trabalho, está nos atendendo, a cidade está começando a fluir novamente. Então a 
gente às vezes precisa de tempo também para que ele possa colocar a casa em ordem e com isso a 
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cidade trazer novos, como se diz, trazer coisas positivas e que a população tenha o reconhecimento. 
Então fica aqui a minha fala hoje, peço a vocês que se vocês não tiverem seus candidatos, que me 
dê uma força, porque é um desafio muito grande, tem que ter muita coragem. Quando você publica 
o seu nome colocando seu nome num cargo dessa altura, você tem que ter muito peito porque vem 
muita porrada por trás disso. As pessoas julgam mas não sabem o que é estar lá. E eu acredito que 
sabendo dessa dificuldade, a gente sabe que vai ser muito difícil, mas vai que Deus toque e a gente 
chegue lá. Quem será beneficiada será a nossa região. Eu não prometo, eu tenho certeza que eu vou 
trabalhar em nosso fundo do Vale. Também quero deixar aqui as minhas palavras ao ex-vereador 
Carlos que Deus te ilumine também, hoje o Carlos é também Deputado Federal, candidato a 
Deputado Federal, não é fácil, não é fácil. Mas a gente tem que reconhecer, são duas pratas da casa, 
pessoas que vão pedir o seu voto. Não votem em branco gente. Quando vocês votarem em branco, 
vocês estarão beneficiando os corruptos lá em cima. A gente tem o poder agora de poder 
demonstrar o nosso voto e as nossas intenções. E a gente vem aqui, eu peço aqui na Tribuna, que 
cada um do povo de Piquete que está em dúvida, que não tem em quem votar, que pense um 
pouquinho, pense com carinho e vem com o Rominho. Muito obrigado a todos". Inscrito para falar 
o Vereador Doni cumprimentou a Presidência, a senhora Vereadora, demais Vereadores, o senhor 
Prefeito, ouvintes da Rádio da Natureza FM, intemautas e público presente e iniciou sua fala 
dizendo: "Em primeiro lugar quero expressar-me ao Vereador Rodrigo Nunes, quero fazer minhas 
as palavras do Vereador Claudinei e do Vereador Santana pra não ser muito extenso e quero dizer a 
Vossa Senhoria que quem nos ajudar nessa hora é Deus através dos nossos familiares e dos nossos 
amigos. Poderia até falar pra Vossa Senhoria que eu sei o que Vossa Senhoria está sentindo. Mas, 
como nós somos seres humanos, cada um tem uma maneira de lidar com a morte. Eu aprendi graças 
ao bom Deus com o meu pai que a gente tem uma religião e pra gente ver Deus a gente precisa 
partir dessa pra outra. Posso dizer pra Vossa Senhoria que Vossa Senhoria está bem rodeado de 
muitos amigos e de excelentes pessoas que vão te dar todo apoio. Quero pedir desculpas para Vossa 
Senhoria que não pude participar da missa de sétimo dia devido a outros compromissos. Sei que o 
Vereador Claudinei pode ir, não é Vereador? E, acho que nós fomos bem representados lá por 1 

J Vossa Senhoria também. Primeiramente quero começar minhas palavras hoje agradecendo ao nosso 1 

Prefeito, algumas pessoas falam que é bobeira a gente vir aqui agradecer o Prefeito, que Vossa 
Senhoria já que se propôs em ser vice-prefeito e tinha a oportunidade de ser Prefeito, que Vossa 

l Senhoria não está fazendo mais que a obrigação. Mas mesmo assim eu quero agradecê-lo por duas 
coisas: primeiro, posso falar em meu nome, eu estou sendo bem recebido toda a vez que eu vou na /' 
Prefeitura. Posso conversar livremente com qualquer funcionário naquela Prefeitura. Os 
funcionários estão falando, não é só da boca pra fora que a gente pode ouvir, que pelo menos agora 1 

1 

eles podem conversar com os Vereadores, porque antes, ninguém podia conversar com Vereador. 
Palavra de alguns, a palavra de ordem é não atenda Vereador. Então pelo menos a gente está sendo 
bem recebido na Prefeitura. Quero agradecer a você, vou falar você mesmo Prefeito Xeroso, pelo 
pouquinho de amizade que a gente tem, as pessoas na rua já estão vendo algumas mudanças. Com 
relação a limpeza, com relação a funcionário trabalhando na rua, as pessoas estão parabenizando a 

/ nós Vereadores e a você Prefeito, por pinturas de guias que já fazia muito tempo que ninguém via 
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1 isso, alguns lugares eram pintadas algumas guias só em época de festa, festa de Igreja ou algumas 
outras festas. Quero parabenizá-lo também pela coragem de vir aqui na nossa Casa que é a Casa do 
Povo, nossa também, dos Vereadores e de Vossa Senhoria por abrir o peito aqui expressar a todos 
nós Vereadores e diretamente para a população. Passando pra população o que está acontecendo na 
nossa Prefeitura. Espero que não seja a primeira, que possa vir novamente, falo em meu nome e 
acho que o Presidente da Câmara já falou também, a porta da Câmara está aberta, o dia que o 
senhor quiser venha. Quero parabenizar também a coragem do Vereador Rominho e do ex-vereador 
Carlos colocado o nome aí na política. Quero dizer para os dois que vai ser árduo, mas se vocês não 
tentarem ... O não vocês já tem. Podem ter o sim também. Vereador Rominho e Vereador Carlos eu 
já pude falar pessoalmente, vá que, nós estamos aí, vocês possam ser eleitos e eu tenho certeza de 
que se vocês forem eleitos vocês vão trabalhar principalmente pra Piquete, pro nosso fundo do Vale 1 

. aqui que é bem esquecido. Saindo dos agradecimentos e parabenizar, quero pedir desculpas aos 
/ Vereadores que fizeram uso da Tribuna aqui na última sessão, que já falei aí na última sessão, mas 
quero me expressar porque algumas pessoas disseram: 'o que estava acontecendo com o senhor lá 
na última sessão que o senhor estava saindo muito da sessão'. Então eu acho que as pessoas estão 
nos assistindo. Quando entrou o projeto de doação do Antonio João, do prédio do Antonio João 
nessa Casa eu confesso que eu não tinha nem reparado, eu dei uma lida e acho que passou 
desapercebido da minha pessoa. Quando eu cheguei aqui novamente e dei uma olhadinha e vi 
novamente, eu fiquei correndo aí e peço desculpas a todos que eu não sou de fazer isso, fiquei 
correndo atrás do Walmir que é o coordenador do meu sindicato, porque todo mundo fala que pra 
não ter problema na cidade com relação à Educação, se o município não conseguir cumprir com a 
obrigação da Educação, porque o dinheiro do FUNDEB vai acabar e o Prefeito sabe disso, previsão 
pro dinheiro acabar é em 2020, espero que façam uma nova lei lá e não acabe esse dinheiro do 
FUNDEB, porque a maioria dos municípios pequenos de nosso estado não tem condição de arcar 
com a Educação. Nós temos aí uma lei que fala que o município é obrigado a arcar com 25%. Pra 1 

1 

município pequeno como o nosso 25% não dá pra cumprir com a obrigação da Educação, 
1 

precisamos de verbas exteriores. O Estado também aplica, a União aplica. Só que essa verba não é 1 

suficiente. O meu medo era que não tendo prédio público estadual aqui ligado a Educação do 
Ensino Fundamental I, que é o que todo mundo falava até o ano passado, o município não teria o 

\ direito de devolver isso, a Educação para o Estado. O Estado não teria responsabilidade de pegar. 
1 

1 Consegui falar com o Walmir, mandei mensagem pra um monte de amigos pra entrar em contato 
1 com o Walmir, pedi pra ele ligar pra mim com urgência. Ele entrou em contato comigo 15 minutos 
antes da votação e me explicou que agora não precisa mais isso. Se o município não conseguir ele 
pode devolver ao Estado. Pode devolver todos os prédios pro Estado, aí vai caber ao Estado receber 
ou não esses prédios. Vai caber também ao município entrar na justiça e brigar com o Estado pro 
Estado pegar novamente. Então, novamente peço desculpa aos Vereadores, peço desculpa aos 
munícipes, como o Vereador Rômulo, Rominho mais conhecido, acabou de falar, nós não estamos 
aqui pra brincar. E quando um projeto entra aqui nós temos que no mínimo saber o que esse projeto 
pode causar para o município daqui um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, dez anos. 
Então nós não podemos fazer as coisas de imediato. Ah vou lá só voto só, se der certo deu, se não 
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j der. Quero parabenizar o Prefeito também pela sua atitude aí de estar preocupado com os ' 
munícipes, com o município e com o próximo Prefeito que vai vir aí. Como eu estive lá na sua sala 
e você já passou tudo isso que você falou hoje pra mim lá na sua sala. Primeiro lugar licitação. A 
licitação aqui nós estamos com um problema sério com a Saúde como eu fui expor lá pra Vossa 
Senhoria, Vossa Senhoria já me explicou até o que já tinham me explicado. Espero que o senhor 
consiga fazer essa licitação de seis em seis meses. Tomara que tenha uma brecha na lei ou que a lei 1 

1 deixe fazer. Porque nosso município é um município pequeno, nosso comércio é um comércio 
pequeno e nós precisamos que o nosso município, o comércio do nosso município faça parte de 1 

licitação. Eu espero que dê certo. E se precisar de mim, da Câmara Municipal, eu acho que os J 

Vereadores aqui, nós vamos te dar todo apoio com relação a isso. Eu posso falar em meu nome. Eu 
te dou todo apoio com relação a isso. Com relação ao que Vossa Senhoria falou aqui, sobre pedir 
caminhão de lixo, já tem alguns Vereadores que já fizeram esse pedido, nós também quando 
estivemos lá em São Paulo, nós conversarmos com alguns Deputados com relação a isso. Espero 
que algum deles lá Deus ilumine a cabecinha deles lá e lembre da nossa cidade. E nós vamos 
continuar indo a São Paulo lá pra perturbar os Deputados lá pra gente ver se a gente consegue outras 
verbas para o nosso município. Quero ser específico agora com o meu Presidente, o Vereador 
Claudinei. Vossa Senhoria falou aqui sobre a UNIVESP. Quero dizer a Vossa Senhoria que no dia 
que Vossa Senhoria foi lá, junto com a Prefeita pra poder fazer a assinatura eu não pude ir porque 
tinha compromisso com a escola. Meus alunos estavam em semana de prova, até passei isso pra 1 

Vossa Senhoria por telefone: 'Claudinei não tem condição de eu ir, eu queria ir Claudinei, mas eu 
também não posso abandonar os meus alunos, então você vai a São Paulo, me represente lá, o que 1 

precisar você faça que eu assino embaixo'. Quero dizer pra Vossa Senhoria que esse curso pra 50 1 

pessoas eu não pude nem, e também não quis muito participar disso aí e agora eu vou começar a 
observar. Porque a gente vai os outros ficam falando que tá pegando gancho nas coisas dos outros. 
Esse curso veio para o município graças ao nosso Partido PR, Vossa Senhoria tem um dedinho aí, 
eu tenho um dedinho, o nosso Deputado lá o André do Prado tem a mão inteira, não tem um 1 

dedinho, ele tem uma mão, porque se ele não quisesse trazer pra Piquete também ele dava pra outro 
município. Quando o senhor falou da UNIVESP, eu tava fazendo sinal pra Vossa Senhoria, são 50 
alunos pr~ cada curso, gratuito. Alguns alunos me procuraram pra perguntar quem foi que trouxe, j 

eu falei: 'E um esforço do PR'. Lorena tem, Aparecida tem, em outros municípios tem. Piquete uma , 
1 cidade pequenininha como nós somos ter dois cursos gratuitos para os munícipes já é excelente. 
Muitos, não tem condição de pagar uma Faculdade. Eu posso falar isso, porque eu também fiz a 
minha faculdade. Trabalhava na IMBEL. Na época saia da IMBEL, às vezes passando fome pra 
Lorena, ficava lá até 11 horas, eu sei o sacrificio que uma pessoa faz pra ter que pagar uma 
faculdade. Quem me dera na minha época eu conseguir fazer faculdade gratuita. As pessoas às 
vezes falam: 'Nossa é mais fácil, é mais simples fazer faculdade à distância'. Não é não. Eu também 
fiz Faculdade à distância. Pedagogia. Até agora, já vai fazer 3 anos eu não consegui concluir o meu 
curso de Pedagogia. Espero que até o final do ano ou o ano que vem eu consiga concluir. A pessoa 
vai entra lá no computador, responde os trabalhos lá que você tem que fazer, quando você termina o 
último trabalho, de colocar o último trabalho, você acha que você terminou, não passa 15 minutos 
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chega pra você aquela listagem de trabalho, aquele monte de trabalho de novo. Então eu já falei isso j 
pros alunos. Não pense que vai ser moleza não, que você vai lá estudar de vez em quando que você 1 

não vai não. Faculdade não é brincadeira. Apesar de que eu falo pra todos. Educação gente, não é 
brincadeira. Apesar de que o nosso País, vamos começar lá de cima, o nosso País acha que 
Educação é brincadeira. O nosso Estado acha que Educação é brincadeira. Eu espero que o nosso 
Prefeito não ache que Educação no nosso município é brincadeira. Porque não é gente. A gente não/ 
mexe com números. A gente mexe com crianças. Eu estou na Educação a 24 anos, vou fazer 25 

anos agora. Quantos amigos meus passaram pelas minhas mãos. Falo isso porque eu já dei aula pra 
adultos, supletivo, Antonio João, supletivo no Darwin. Hoje, os filhos dos meus amigos estão nas 
minhas mãos. É uma grande responsabilidade. Que todas as vezes que tem reunião de pais ou algum 
amigo me para e pergunta como é que tá meu filho, eu falo pra ele: 'Olha tá acontecendo isso, isso, 

isso, isso. Se você gosta do seu filho, se você quer uma educação boa pro seu filho, cobre do seu J 

filho'. Os professores cobram lá na escola. O Estado não cobra. A União não cobra. Se você pai não 
cobrar, que está aqui embaixo, aqui, próximo de todo mundo, ninguém vai ter essa preocupação de 
cobrar não. Então Prefeito, eu quero falar pra Vossa Senhoria, eu até agora ainda não sentei com a 
Secretária de Educação, a minha amiga Adelaide, porque eu já falei pra ela: 'Eu vou te dar um 

tempo pra você observar o que está acontecendo na Educação, porque tem muita, desculpa a 
sinceridade, tem muita coisa errada na Educação também, que antigamente você ia lá, conversava, 
falava, as pessoas não davam nem bola pra que você estava falando. Então hoje pelo menos eu acho 
que minha amiga Adelaide, pelo tempo que eu trabalhei com ela a gente pode conversar de frente a 
frente, e eu tenho essa liberdade de falar as coisas com ela e ela fala pra mim também muitas coisas, 
igual ela falava lá na escola: 'Eu vou puxar sua orelha. Porque eu já trabalhei com você, eu te 
conheço e sei como você é'. E eu gosto muito de puxão de orelha. Porque pelo menos quando você 
toma um puxão de orelha você vê que você não está indo no caminho certo, você dá uma 
retornadinha ou quando você toma um puxão de orelha errado, você olha lá atrás igual eu falo pro 
Vereador Rominho, igual pro Vereador Christian, pro Claudinei também já falei, alguém está se 
preocupando com a gente. Você tá dando ibope aí ou você tá pegando no pé de alguém que está 
fazendo alguma coisa errada e o cara tá preocupado com você. Porque se ele não estiver preocupado j 

com você, ele não vai nem lembrar que você existe. Então Prefeito, olha pra Saúde, agradeço pelo ' 
vosso pronunciamento aqui, espero que o senhor também olhe pela Educação. Eu posso fazer 

minhas as palavras do Claudinei também, nós já saímos aí numa luta, numa campanha política 
junto, o Vereador Claudinei era o seu vice e como eu desde 2000 eu faço parte do PR não é 
Vereador, a gente procura ter um grupo forte. Só que igual eu falo pra todo mundo, eu estou aqui 
pra somar. Só que se o senhor estiver errado, vou procurar o Vereador Claudinei e eu pessoalmente 
vou procurá-lo pra conversar, pra gente sentar, pra gente ver o que a gente pode fazer pra melhorar 
as coisas. Eu acho que aqui dentro o senhor pode contar comigo pra tudo o quanto for bom pra 
cidade. O que eu achar que não é bom pra cidade, se eu souber antes eu vou lá procurar Vossa 
Senhoria e vou falar pro senhor não concordo por isso, por isso, por isso. Quero desejar uma boa 
noite a todos e falar pro senhor Prefeito, o dia que o senhor quiser vir novamente pra encher a 

Câmara novamente o senhor pode aparecer. Porque hoje eu acho que foi uma das sessões que teve 
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mais público. Boa noite pra todos". Usando da palavra o senhor Prefeito disse: "Eu queria só dar 1 

uma brechinha, que eu acabei esquecendo de falar da Faculdade e eu fiquei muito feliz lá o dia que 
eu fui lá na inauguração porque 50% dos alunos eram de Piquete e 50 de fora. Então vocês veem 
como que foi bom isso pra Piquete. Você conseguir trazer 50 pessoas, porque são dois cursos de 50 
cada um, cem alunos, então praticamente 50 alunos desses vieram de outras cidades, de Lorena, 
Guará, Cachoeira, Cruzeiro, então pra Piquete foi uma excelente coisa que aconteceu. Eu não sou 
muito político nessas coisas, tudo e eu estou numa correria danada que acabo às vezes esquecendo \ 
porque no dia, acho que meia hora antes que me avisaram que ia começar o curso lá, não deu tempo 

1 

de convidar o Claudinei, os Vereadores. Rominho apareceu lá porque ele tava meio de gaiato, ele 
não sai do gabinete lá, então ele acabou pegando o gancho e indo lá e eu peço até desculpas aí não 
ter convidado porque foi assim meio. Eu só fiquei feliz disso que a Prefeitura investiu mais de 
200mil nessa Faculdade, que teve que comprar todo o equipamento, fazer uma modificação lá na 
escola e a gente tem a intenção de arrumar um prédio próprio da Prefeitura pra que no futuro a 
gente possa trazer outros cursos pra Piquete também". Em seguida o Senhor Presidente disse: 
"Vereador eu não quis apartear Vossa Excelência, mas quero parabenizar ambos do PR pela luta 
constante dos senhores trazendo esse benefício para o município, haja vista já essa obra da BR 459, 
eu acompanhei, eu sei perfeitamente a dificuldade que foi, muito embora muita gente ache que não 
deveria ser feito na forma pare e siga mas a gente sabe, estive lá com o Vereador Claudinei por 
diversas vezes no DNIT, a gente sabe perfeitamente a dificuldade que é. E esse empreendimento da f 

UNIVESP em ter vindo pra cá, parabenizá-los, bem como ao Prefeito, a contra partida que foi 1 

1 

colocado aquele dia lá em São Paulo, Vereador Claudinei, que seria a compra dos computadores. 1 

Então foi realizado e que os senhores continuem nesse empreendimento e que consigam mais 1 

benefícios ainda pra cidade". Em seguida, o Senhor Presidente consultou os demais Vereadores 
sobre a possibilidade de continuar os trabalhos sem intervalo. Como todos tivessem concordado, O 
Senhor Presidente solicitou a Senhora Secretária que fizesse a leitura dos documentos constantes da 
ordem do dia que foram os seguintes: 1) Projeto de Lei Ordinária nº 04/18, que dispõe sobre as 

1 

Diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2019 e dá outras providências. 1 

Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em 1 

segunda votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 2) Projeto de Lei Ordinária nº 07 /18, 1 

de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre alteração do artigo 5º da Lei nº 1743/2005, de 
23 de agosto de 2005, acerca da composição do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR e dá j 

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. 3) Projeto de Lei 
Ordinária nº 08/18, de autoria do Executivo Municipal, que institui a Política Municipal de Turismo 
e o Sistema de Turismo de Piquete 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. 4) Projeto de Lei Ordinária nº 09/18, de autoria do Executivo Municipal, que 

1 

dispõe sobre a instituição do Plano Diretor de Turismo Sustentável do Município 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. 5) Projeto de Lei Ordinária nº 10/18, de autoria 
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do Executivo Municipal, dispondo sobre a permissão ao Executivo Municipal para firmar convênio /1 

com o Banco do Brasil para concessão de empréstimos aos servidores, aos pensionistas e aos 
aposentados. Corno 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 47/18, 
de autoria do Ver. Santana e demais Vereadores, apresentando apelo na forma de requerimento ao 
Exrno. Sr. Presidente do Senado Federal Eunício Lopes de Oliveira, pela aprovação do Projeto de 1 

Lei nº 3042/15, conforme dispõe. Usando da palavra o Vereador Santana disse: "Esse requerimento 
ele foi confeccionado pra ver se a gente consegue sensibilizar os Senadores pra que melhores esse 
repasse para as AP AES". Corno não houvesse quem mais desejasse falar sobre a referida 
propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 7) 
Moção nº 30/18, de autoria do Vereador Santana e subscrita por outros, para que seja oficiado ao Sr. 

. Rodrigo Nunes Godoy, Vereador dessa Casa de Leis, apresentando-lhe Moção de Pesar deste 1 

Legislativo pelo falecimento recente de sua mãe Sra. Margarete Nunes Godoy. Usando da palavra o\ 
Vereador Rodrigo disse: "Gostaria de agradecer mais uma vez, inclusive é de autoria de Vossa 
Excelência a Moção, em nome de Vossa Excelência que é o autor da Moção de Pesar, eu estendo 
meus agradecimentos a todos os Vereadores desta Casa e me lembrei posteriormente ao meu 
pronunciamento na Tribuna, quero agradecer também pela coroa de flores que foi enviada lá no 
velório, tanto a Vossa Excelência como Presidente desta Casa, corno também ao Prefeito Municipal 
que também se sensibilizou e também mandou uma coroa de flores lá. Muito obrigado". Usando da 
palavra o Senhor Presidente disse: "Nesse momento tão difícil no qual Vossa Excelência 
atravessou, era o mínimo que a gente poderia fazer". O Senhor Presidente continuou a discussão da 
referida Moção e como não houvesse quem mais desejasse falar sobre a referida propositura, a 
mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 8) Moção nº 
31/18, de autoria do Ver. Rorninho, para que fosse oficiado as senhoras Edna da Silva Reis, 
Arnanda Batista de Melo Silva Xavier, Elucinéia Marques Machado e Maria Horiédina Mota de 
Brito, apresentando-lhes Moção de Aplausos deste Legislativo pelo cuidado, carinho e eficiência 
dispensados na preparação da merenda escolar. Corno não houvesse quem desejasse falar sobre a 

1 

referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por 
unanimidade. 9) Moção nº 32/18, de autoria do Ver. Rorninho, para que fosse oficiado aos senhores 
Neildes Carlos Guimarães e Paulo Flávio Luiz, apresentando-lhes Moção de Aplausos deste 

1 Legislativo pelo cuidado, carinho e eficiência dispensados na entrega da merenda escolar. 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 agosto de 2018. Centésimo nonagésimo quinto (195º) ano da Independência, centésimo 
vigésimo oitavo (128º) ano da República e centésimo vigésimo sétimo (127º) ano da Emancipação 
Político-Administrativa de Piquete.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -
-------------------------------------------------------------------..................................................................... 
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