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A~A DA PR_IMEIRA (1ª) SESSAO ORDINARIA D? TERCEIRO (3°) ANO LEGISLATIVO DA 1 

DECIMA SETIMA (17ª) LEGISLATURA DA CAMARA MUNICIPAL DE PIQUETE. Aos · 
quatro (04) dias do mês de fevereiro do ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de dois 1 

mil e dezenove (2019), as dezenove (19) horas, realizou-se a sessão acima anunciada. O Senhor 1 

Ver. Mário Celso de Santana, DD. Presidente da Câmara Municipal de Piquete, cumprimentou a 

todos e disse: "eu peço escusas, em virtude da realização dessa sessão ordinária ser realizada aqui, 
haja vista o nosso prédio encontrar-se em reforma. Em seguida, constatando pelo livro de presenças 

a existência de "quorum" regimental, com a presença de todos os Senhores Vereadores e em virtude 

do falecimento do ex-vereador e ex-candidato a Prefeito de Cachoeira Paulista, escrivão de Polícia 

1 

Marcelo Nunes de Oliveira, o Senhor Presidente solicitou a todos que se colocassem em pé para 1 

observarem um minuto de silêncio. Decorrido esse tempo, o Sr. Presidente solicitou a Senhora 1 

1 Secretária que fizesse a leitura das atas da 16ª e 17ª Sessões Ordinárias. O Sr. Presidente colocou 1 

em única discussão as atas da 16ª e 17ª Sessões Ordinárias e corno não houvesse quem desejasse \ 

apresentar emendas as referidas atas, as mesmas foram colocadas em única votação, aprovadas por 

1 

unanimidade e assinadas pelos Senhores Edis. Em seguida o Senhor Presidente solicitou a Senhora 
. Secretária que fizesse a leitura dos documentos constantes do Expediente, os quais foram os 

seguintes: 1) Of GAB nº 419/18, de autoria do Executivo Municipal, solicitando 
declaração/certidão de pleno exercício da Sra. Prefeita Municipal (Arquivar); 2) Of. GAB nº 1 

1410/18, de autoria do Executivo Municipal, respondendo ao Requerimento nº 70/18, de autoria do 
1 Ver. Santana (Arquivar); 3) Of. GAB nº 411/18, de autoria do Executivo Municipal, respondendo 1 

ao Requerimento nº 69/18, de autoria do Ver. Heloizio (Arquivar); 4) Of. GAB nº 412/18, de 

I autoria do Executivo Municipal, respondendo ao Requerimento nº 65/18, de autoria do Ver. Santana 

1 

(Arquivar); 5) Of. GAB nº 413118, de autoria do Executivo Municipal, comunicando o 
sancionamento do Projeto de Lei Ordinária CM nº 07/18, o qual recebeu o nº 2068 das Leis 

1 Ordinárias (Arquivar); 6) Of. GAB nº 415/18, de autoria do Executivo Municipal, encaminha o 1 

! balancete da receita e despesa da Prefeitura Municipal relativo ao mês de novembro de 2018 j 

·(Arquivar); 7) Of. GAB nº 416/18, de autoria do Executivo Municipal, comunica número de decreto 1 

4446, a ser utilizado pela contabilidade desta Casa de Leis (Arquivar): 8) Of. GAB nº 418/18, de , 

autoria do Executivo Municipal, respondendo às indicações nºs 56, 57/18, ambas de autoria do Ver. j 

1 Heloizio (Arquivar); 9) Of. GAB nº 421118, de autoria do Executivo Municipal, respondendo ao 

1 Requerimento nº 73/18, de autoria da Vet. Malu (Arquivar); 10) Of. GAB nº 422/18, de autoria do 1 

1 Executivo Municipal, respondendo aos Requerimentos nºs 71 e 72/18, ambos de autoria do Ver. 
1 

1

. Heloizio (Arquivar); 11) Of. GAB nº 423/18, de autoria do Executivo Municipal, respondendo às 

. indicações nºs 58, 59, 60 e 61/18, todas de autoria do Ver. Claudinei (Arquivar); 12) Of GAB nº 
1424/18, de autoria do Executivo Municipal, respondendo às indicações nºs 62, 63 e 66/18, todas de 
I autoria do Ver. Heloizio (Arquivar); 13) Of. GAB nº 425/18, de autoria do Executivo Municipal, 

1 respondendo às indicações nºs 64 e 65/18, ambas de autoria da Vet1. Malu (Arquivar); 14) Of. nº 1 

426/18, de autoria do Executivo Municipal, respondendo ao Oficio nº 347/18, de autoria do Ver. 1 

Santana (Arquivar); 15) Of. GAB nº 428/18, de autoria do Executivo Municipal, comunica o j 
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1 

sancionamento do Projeto de Lei Ordinária nº 14/18, de autoria do Executivo, o qual recebeu o nº i' 

2069 das Leis Ordinárias (Arquivar); 16) Of nº 01/19, de autoia da Sra. Gislene e Dr. André, 
referente ao cheque nº 901148, relativo a devolução de saldo de duodécimo (Arquivar); 17) Of nº J 

18/19, de autoria da Sra. Prefeita Ana Maria de Gouvêa, autorizando a utilização do Salão de 
Atividades "Prefeito Luiz Vieira Soares" (Arquivar); 18) Of. GAB nº 24/19, de autoria do 

j Executivo Municipal, solicitando cópia de atestado de exercício atualizado da Sra. Prefeita 

1 

Municipal (Arquivar)~ 19) Of. GAB nº 27/19, de autoria do Executivo Municipal, encaminha o 
balancete da receita e despesa da Prefeitura relativo ao mês janeiro de 2019 (Arquivar); 20) Of 
GAB nº 31/19, de autoria do Executivo Municipal, comunica o sancionamento do Projeto de Lei 1 

Complementar nº 01/19, de autoria do Executivo o qual recebeu o nº 285, das Leis Ordinárias 
(Arquivar); 21) Of Esp. Conselho Municipal de Educação, respondendo ao Requerimento nº 63/18, 
de autoria do Ver. Santana (Arquivar); 22) Of. Esp. SMEC, responde ao Requerimento nº 69/18, de I 

J autoria do Ver. Heloizio (Arquivar); 23) Of s/nº, da MM. Juíza de Direito, Dra. Rafaela Glioche, i 
solicitando as dependências desta Casa de Leis para realização de sessão do Tribunal de Júri 
(Arquivar); 24) Of. nº 102/CRT/2018, do CIRETRAN, responde ao Requerimento nº 59/18, de 
autoria do Ver. Claudinei (Arquivar); 25) Of. s/nº, da MM. Juíza de Direito, Dra. Rafaela Glioche, 
solicitando as dependências desta Casa de Leis para realização de sessão do Tribunal de Júri 1 

(Arquivar)~ 26) Do Centro Espírita Deus e Caridade, comunica a composição da nova diretoria 
daquela entidade para o biênio 2019/2020 (Arquivar); 27) Of SMS nº 05/18, de autoria do Sec. 
Nicholas Marucco, respondendo ao Oficio nº 348/18 desta Casa de Leis referente a correspondência 

' de Geraldo Donizetti Santana (Arquivar); 28) Of. SPF nº 04119, de autoria do Sec. Mun. Luiz 
Carlos de Oliveira, solicitando arquivos para consolidação de dados do sistema AUDESP 

1 (Arquivar); 29) Of. nº 124-A/19, do TJESP. Acórdão prolatado nos autos de Direta de 
1 Inconstitucionalidade - Lei 2040 (Arquivar); 30) Of Esp. da CM de Ubatuba, comunica a nova j 

1 mesa diretora para 2019/2020 (Arquivar); 31) Parecer nº 02/19, da Comissão de Justiça e Redação e j 

li Parecer nº 02/19, da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, ambos desfavoráveis ao 
Projeto de Lei Complementar nº 16/18, de 11112118, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe 1 

sobre alteração do artigo 237 do Código Tributário Municipal, Lei Complementar nº 275/18(Paraa 1 
ordem do dia); 32) Requerimento nº 01/19, de autoria do Ver. Claudinei (Para a ordem do dia); 33) 

1 
1 Requerimento nº 02/19, de autoria do Ver. Heloizio dos Marins (Para a ordem do dia); 34) 
1 Requerimento nº 03/19, de autoria do Ver. Santana (Para a ordem do dia); 35) Requerimento nº 1 

li 04/19, de autoria do Ver. Santana (Para a ordem do dia); J6) Indicação nº 01/19, de autoria do Ver. 1 

Heloizio dos Marins, sobre a necessidade de roçar as margens do asfalto desde a Tirolesa Garganta 
1 do Dragão até a Fazenda do Sr. Petrônio (À consideração da Sra. Prefeita); 37) Indicação nº 02119, 
1 de autoria da Vefl. Malu, sobre a necessidade de fazer a limpeza da Rua Manoel Borges de Campos , 
na Vila Cristiana (À consideração da Sra. Prefeita); 38) Moção nº 01/19, de autoria do Ver. Santana 
(Para a ordem do dia); 39) Moção nº 02119, de autoria do Ver. Claudinei (Para a ordem do dia); 40) 
Moção nº 03/19, de autoria do Ver. Claudinei (Para a ordem do dia); 41) Moção nº 04/19, de autoria 

1 l do Y_er. Santana (~ara a ordem do ~a)~ 42) ~fvfoç~? nº 05/19, de autoria da Vefl. _Malu (Para a ordem 
1 do dia). Em segmda o Senhor Presidente disse: Nesse momento confonne artigo 31, parágrafo 2º 1 

1 
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1 do regimento interno, artigo 16, parágrafo 4° da Resolução n° 234/96 e Resolução n° 429/17, que 1 

acrescenta o inciso V ao artigo 25 do regimento interno, eu suspendo a sessão por 15 minut~s para \ 
que sejam compostas as comissões permanentes desta Casa. A sessão está suspensa por 15 mmutos. 1· 

1 Decorrido o tempo necessário o Senhor Presidente reabriu os trabalhos e solicitou a Senhora 

Secre~ria que fize~se a leitura ~a compos~çã~ das re~eridas comissões que ficaram_ a~sim formadas: 1 

"Comissão de Justiça e Redaçao - Claudine1 - Presidente, Malu- membro e Christian - membro. 1 

Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização - Guilherme - Presidente, Malu - membro e 1 

I Jo~quim - membro, Comissã~ de Educação, Cult~ra, Saúde e M~io Ambiente - Doni - Pre~i~ente, 
1 Gmlhenne - membro e Rodngo - membro, Comissão de Urbamsmo e Infraestrutura Mumctpal - 1 
! Heloizio - membro, Junhô - membro, Claudinei - Presidente, Comissão de Segur~nça Pública- , 
Christian - Presidente, Rodrigo - membro e Guilherme - membro, Comissão de Etíca - Malu -
membro, Heloizio - membro, Doni - Presidente. Suplentes: Claudinei, Guilhenne e Christian". , 

1 Dando continuidade aos trabalhos o Senhor Presidente disse: "Passamos agora para o segundo 1 

momento da sessão e a palavra estará franqueada para os Vereadores inscritos. Solicito a Senhora 
Secretária que faça a chamada dos Vereadores inscritos. Inscrito para fa1ar o Vereador Claudinei 
disse: "Senhor Presidente, Senhora Vereadora, Senhores Vereadores, em nome da minha amiga 

1 Zélia cumprimento o público presente, intemautas acho que não estão acompanhando, mas os 
j ouvintes da Rádio Natureza vão acompanhar amanhã, boa noite a todos. Hoje eu venho pra essa 1 

'i tribuna com uma tristeza muito grande que no sábado recebi uma notícia muito triste do falecimento 
do colega, pra quem o conhecia Marcelo Picão da cidade de Lorena. Foi Vereador naquela cidade 

1 por dois mandatos, foi candidato a Prefeito na última sessão, já foi candidato a Vice em outra 
J eleição, é escrivão de polícia, 49 anos de idade, minha idade. Aí preocupa muito, tava numa 
' confraternização na casa da mãe dele, passou mal, chegou no hospital, mas infelizmente teve um 
infarto fulminante e nos deixou. Perde a Polícia Civil, principalmente a cidade de Cachoeira 
Paulista onde ele trabalhava, por ser um excelente profissional. Perde a política no município de 

li Piquete, porque é um político raro, uma pessoa que vai fazer falta pra política de Cachoeira 
. Paulista. Uma pessoa séria, competente e mais importante que a gente cobra em todos os políticos: 1 

1 honesto. Então fica aqui a minha tristeza pela falta do colega. Não posso deixar também de registrar 1 

1 

nessa Casa de Leis o meu repúdio a atitude que foi tomada no dia 23 de janeiro, de vandalismo no , 
carro da Prefeita Municipal. Eu não concordo e não admito esse tipo de coisa. Nós infelizmente 

1 podemos até não aceitar que está no poder, podemos não aceitar que um Vereador esteja aqui, 
1 

podemos não aceitar que a Prefeita esteja lá, o Governador, o Presidente, mas a gente não pode 

deixar que esse tipo de coisa se tome repetitivo. Como a gente viu agora a pouco tempo no Estado 
1 do Ceará. A gente tem que respeitar e não agir desta forma. Então fica registrado nessa Casa o meu 
1 repúdio da atitude de quem fez e quem foi este vândalo. Hoje também tem pra gente votar duas 
1 moções de aplausos, ou melhor, três moções de aplausos de minha autoria. Uma delas e.' para o 1 

1 nosso conhecido Sensei João Carlos. Quem eu tive o prazer de ser aluno dele e conheço a 
1 capacidade e a forma de trabalho que ele tem junto à academia de judô do nosso município. Foi 
1 

J contemplado com o 6° Dan e se tomou um kodansha. Do fundo do Vale só ele e o professor Sensei 
1 Claudino que também é família de Piquete. Ele esteve na última segunda-feira dia 28 em nosso 
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município pra deixar uma homenagem ao nosso Sensei João Carlos, e os dois iniciaram juntos 

praticamente no judô e os dois foram contemplados com o 6º Dan pela Federação Paulista de Judô 
como kodansha. Então é importante pro nosso município. E a gente pede que as autoridades, 
incluindo nós, na medida do possível, o que pudermos fazer pela academia de judô de Piquete, 
devemos fazer. Também uma moção de aplausos ao Dr. Márcio, seccional de polícia, ao Dr. 

Sannini e aos colegas Aldemir e Fernando que fazem parte do SECCOLD da cidade de 
Guaratinguetá. O Seccold com a vinda do delegado seccional ele instituiu esse setor através de 
portaria na cidade de Guaratinguetá, que fazem o trabalho sobre denúncias de Vereadores, ex

vereadores, ex-prefeitos, inclusive eles tiveram um trabalho muito grande na cidade de Potim e 
muita coisa foi levantada e encaminhada para o ministério público para as providências necessárias. 
Então é importante a gente valorizar essa ideia. É importante que isso chegue ao conhecimento das 
autoridades superiores para que valorizem esse tipo de atitude, esse tipo de trabalho. Queria falar ao 
Presidente da Câmara que o senhor tem o meu total apoio a reforma da Câmara Municipal. Não 
tenho medo de dizer dessa forma o meu apoio, de eu apresentar aqui o meu apoio, por quê? Porque 

eu acho que nós temos que ter consciência de tudo o que se faz no município. Se nós temos dinheiro 
hoje ali pra fazer essa reforma, é que através da administração de Vossa Excelência com os demais 

Vereadores, porque isso também depende dos demais Vereadores, o senhor administrando e os 
Vereadores ajudando na economia. Nós conseguimos ter esse dinheiro pra fazer essa obra inicial, 
digo inicial porque a gente espera o término ainda esse ano da segunda fase dessa obra. Críticas vão 
ter. Infelizmente algumas pessoas que não veem ou não enxergam o futuro do nosso município, não 
se preocupam se vai reformar ou não. A hora que cair, pula pra outro local, vamos arrumar uma 
outra sala, vamos lá pro salão Luiz Vieira, vamos fazer as sessões lá. Pra que? Vereador não precisa 

de Câmara. Precisa sim. E principalmente precisa de um lugar amplo pra poder receber os 

munícipes. Pra poder receber com respeito o munícipe. As coisas tem que ser feita com calma? 

Tem. Mas são necessárias. E a gente que acompanhou no dia a dia lá desde que começou essa obra, 
a gente viu o quanto era necessária essa obra. Infelizmente tem aqueles uns que querem denegrir a 

imagem da Câmara soltando boatos, falando besteira, mas não tem coragem de ir lá na Câmara e 
verificar o que está sendo feito. Não passa na porta da Câmara mas tá criticando o que está sendo 

feito. Vai ver a obra. Vai lá examinar. Agora se chegar lá vai achar: 'só pôs o piso, só pintou?', 
porque não viu o que foi feito ali pra ter uma estrutura pra que num futuro próximo se Deus quiser, 

a gente consiga fazer a segunda fase dessa obra. E o pior. Só está em pé aquele prédio, eu não 
entendo muito de engenharia, se bem que eu não entendo quase de muita coisa não, as pessoas 

dizem que eu sou meio burro, talvez eu seja mesmo_ Mas o pouquinho que a gente vê ali, o único 
pilar que escorava aquele teto da Câmara é aquele pilar central que tem no plenário que 

infelizmente nós vamos ter que deixá-lo lá e ele continua lá. Só não teve um problema maior porque 
as paredes foram feitas antigamente, que hoje não existe mais obra assim, com tijolos de boa 

qualidade, que conseguiram sustentar aquele teto_ Hoje não_ A gente pode ficar tranquilo, eu confio 
no serviço de engenharia que está sendo feito lá, e eles tem que ser responsáveis pelo que eles 
fizeram e vão deixar pra nós. Então senhor Presidente não se preocupe não. Isso vai acontecer 
sempre. E além do mais vou explicar uma coisa aqui. Eu fui Vereador nessa Casa de Leis quando 
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tinha onze Vereadores. Onze. Hoje nós somos nove. No futuro quem sabe pode ser onze de novo. 

Porque a legislação ela é clara. A lei é clara. Município com mais de 15 mil habitantes pode ter 

onze Vereadores. Abaixo de mil são nove Vereadores, é o que hoje nos somos, 14.800, 14.700 de 
acordo com o último senso. Nós éramos em onze, existia um gabinete pro Presidente. E aquela sala, 
quem foi na Câmara que não sejam os Vereadores, onde eu estava usando, eu e o Professor Doni, 

aquela sala ela servia pros outros 1 O Vereadores. Dez Vereadores naquela sala. Quando precisava 

falava ô Vereador dá pra você sair aí pra eu atender um munícipe que quer falar comigo? E era 
assim e ninguém morreu por isso. Levava pro Plenário, levava pra sala de reunião. E sobrevivemos 

do mesmo jeito, não morremos. Agora com a segunda fase vai ficar muito amplo. Cada Vereador 

vai ter o seu gabinete. Vai poder receber o munícipe lá, vai poder receber o seu eleitor. Espero que a 

gente consiga fazer essa economia novamente e ter esse dinheiro pra gente poder concluir a segunda 

fase da obra. Abono dos funcionários da Prefeitura. Ou a Prefeita acha que nós somos todos burros 
mesmo ou ela subestima a inteligência dos Vereadores. E outras pessoas que pensam da mesma 

forma. Se os Vereadores aprovarem. Gente. Quem é o Vereador idiota que vai deixar de apoiar a 
concessão de um abono para funcionário que vive ai numa situação dificil. É demagogia barata. 

Falar eu, depender de mim eu voto. As pessoas me perguntavam na rua e eu era bem claro, todos os 
Vereadores sem exceção eu tenho certeza absoluta que vão aprovar esse abono. Aí ela coloca R$ 
500,00, pagou ontem né? Antes de ontem se eu não me engano. Já pagou. Quinta ou sexta-feira. 

Quinta? Sexta-feira. Mas da forma que ela colocou lá já devia ter pagou um dia depois que aprovou 

a lei aqui. Se era pra pagar na sexta-feira agora qual a diferença de ter deixado pra sessão de hoje e 

ela ter pago amanhã, ou quarta-feira ou quinta-feira? E o pior, quando coloca o texto no facebook 
não é capaz de colocar verdade. Embora tenha sido pago os R$ 500,00. Fala lá que é até 500. Que 

eu tenho seis meses pra pagar. Ótimo, já pagou. Mas fala a verdade. Porque daí quando a gente 
passa isso pra população dá a impressão que somos nós os Vereadores que mudamos a lei aqui. Mas 

já foi pago e não fez favor nenhum não, não fez mais que a obrigação porque a situação dos 
funcionários é dificil e é merecedor. Veículos de transporte. A gente recebeu aqui hoje, uma 

resposta da Ciretran. Eu já cobrei a Secretaria de Educação a respeito disso. Hoje nós temos aqui a 

resposta do diretor técnico da Ciretran. Ele é bem claro. Informo que os veículos que prestam 

serviço para a Secretaria de Educação podem perfeitamente serem registrados em outro município. 

Não é ilegal, mas pra mim é imoral. Ela como Chefe do Executivo deveria cobrar da empresa pra 

trazer os veículos pra cá. Porque eles estão recebendo dinheiro nosso aqui e pagando IPV A em 
outro município. No tocante às inspeções, prestem atenção os senhores Vereadores e Comissão de 

Edm;ação. No tocante às inspeções para expedição de autorização para transporte escolar, artigo 5°, 

parágrafo 1 º da Portaria do Detran 1310/2014, estabelece que as inspeções serão realizadas pelas 
Ciretrans observando o local de registro do veículo. Nenhum veículo dessa empresa que presta 
serviço no município é registrada em Piquete e nenhum veículo desses é registrado em Mogí das 

Cruzes. E essa autorização foi expedida pelo município de Mogi das Cmzes. Agora a gente tem que 

saber quais as providências a senhora Prefeita, através da Secretaria de Educação vai tomar quanto a 
eles terem apresentado documentos que pra mim não tem validade nenhuma. E eu da minha parte 

estarei encaminhando um requerimento, um oficio, alguma coisa pro Detran de São Paulo, que se 
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1 apure, porque os senhores tem, há de convir comigo, veículo registrado na cidade de Cachoeira I 
J Paulista é um caso. Vou citar só um caso. O que é mais fácil pra empresa? Levar pra fazer a vistoria I 
1 em Cachoeira Paulista ou Mogi das Cruzes. Fica aí minha dúvida. E o município recebe essas 

1
1 

1 

informações, recebe essas autorizações e não toma providências. Pelo menos até agora não tomou. 
Pelo menos que a gente tem informação disso. Que nós estamos cobrando desde o ano passado. 

\ Então a gente tem que verificar isso. A gente tem que ir lá e através da Secretaria, da comissão de 
Educação é mais rápido, é mais fácil pra verificar isso. Que atitude eles tomaram com essas 
autorizações que a empresa apresentou para a Prefeitura". Em aparte o Vereador Santana disse: "Pra 
concluir o raciocínio de Vossa Excelência, essa semana eu me deparei com um veículo escolar I 
Kombi, eu até peguei a placa e está anotado no meu celular, consta na porta da Kombi, a serviço da 
Prefeitura de Caçapava, em alta velocidade, logo pela manhã, correndo acho que pra sumir logo 
daqui pra não ser surpreendido e foram infelizes porque eu deparei com ela e consegui pegar a 

1 placa. Depois eu vou passar a Vossa Excelência". Continuando sua fala o Vereador Claudinei disse: li 

1 

'"Não duvido se está prestando serviço em dois, três municípios. Caçapava, Cachoeira e Lorena. 
Esses veículos são cadastrados, são registrados, está no documento que foi pra Câmara pra nós do 1 

1 requerimento que eu fiz lá. Inclusive as autorizações. Tem cópia na Câmara, agora a gente tem que 

ver as providências que tem que ser tomadas. Quanto também pra Secretaria de Educação, eu sei 1 

que existe uma lei, talvez os dois professores tenham mais conhecimento disso, a lei de 1 

desfazimento de material didático que vence no final do ano. Mas eu recebí fotos agora no final de li 

dezembro de veículo da Prefeitura jogando esse material no antigo aterro sanitário. Eu não acredito , 
que seja dessa forma que se faz o desfazimento. Eu queria saber se eles tomaram as providências 
necessárias. Eu tenho foto. Eu tenho a foto. Se precisarem fica à disposição. Mas agora o importante 
é irem verificar "in locum" se foi tomada as providências de acordo com a lei de desfazimento 

desse material didático. E pra saber se esse material didático estava vencido ou não porque nós não 
sabemos. Eu não fui até o local pra ver. Talvez já tenha até sumido aquele material de lá. Quanto às 

1 indicações que eu fiz ela respondeu aí que iremos estudar. Gente, estudar pra fazer uma limpeza, 
1 cortar o mato de uma escadaria e uma pintura. Jesus do céu. Estudar pra escrever o nome do prédio 1 

que foi colocado naquele referido prédio. É brincadeira fazer estudo pra isso. Daqui a pouco nos 
vamos ter que fazer faculdade pra estudar indicação de Vereador. Não é possível. Isso é uma falta 

1 
de respeito com a Câmara Municipal e depois quer que a gente tenha respeito pelo Executivo. A 

i recíproca ela é sempre verdadeira. Da mesma fonna que nos trata, a gente trata quem nos trata mal. J 

1 Então senhora Prefeita, vai pedindo pros seus Secretários estudarem aí as Indicações aí. Estudem . 

1 bem essas indicações. São quatro. Eu acho que vai demorar o ano inteiro, da mesma fonna que 1 

J talvez a senhora esteja estudando a indicação que eu fiz quando eu iniciei o meu mandato aqui nesta 1 

· Casa de Leis em janeiro de 2018, janeiro de 2018, isso mesmo. 2017, nós já estamos há dois anos, I 

1 

indo pro terceiro ano gente. Vai acabar o mandato nosso hein? Vamos acelerar aí a bicicleta que 
senão o bicho pega. Janeiro de 2017, eu pedi a limpeza da rua, a pintura do meio fio lá do bairro do 
Araçá onde eu morava. Até hoje não foi feito. Deve estar em estudo essa indicação. Quanto tempo 

J eu tenho aí 'ô relógio'? Um minuto pra eu concluir aqui que ainda faJtou um pedacinho. Vou ser 
1 breve. Quanto ao B.O. que a senhora Prefeita fez, incluiu meu nome como autor e acrescentou no 1 
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1 B.O., o B.O. dela é ameaça e difamação e ela incluiu nesse B.O. o texto que eu publiquei na minha 1 

1 rede social no facebook. Triste, lamentável. Eu só vou discutir esse assunto quando tiver uma 1 
1 1 

1 decisão final da justiça. Eu não vejo ali ameaça nenhuma pra ela e eu não vejo difamação nenhuma i 
1 pra ela. Eu só publiquei um pensamento meu com relação ao que aconteceu no município. Como i 
1 que eu vou difamar uma pessoa que já tinha sido colocado na Vanguarda, jornal Atos, rede social, aí \ 
\ a hora que eu coloquei, aí eu to difamando. Então a senhora procura os direitos da senhora que eu 1 

! vou procurar os meus. Se no fim da história a senhora não provar que eu difamei Vossa Excelência, J 

1 aí eu vou tomar as minhas providências cabíveis. Só pra encerrar senhor Presidente, República do 1 

1
1 Líbano, é o nome da Rua do Partido da República em São Paulo. Fiquem à vontade. Procura lá o 1 

! Tadeu Candelária que ,é ~ Pres~dente Naciona~ do _Partido, procura o Deputado ~ndré do Prado, 1 

1 procura o Deputado Mareio Alvmo e quem mais qmser porque todo mundo toda vespera de ano de ! 

1 eleição começa a história que querem tirar o PR do Claudínei. E se tirarem, amanhã eu não posso 1 
1 1 

1 sair. Mas na minha janela eu saio e quem quiser me acompanhar do partido vai me acompanhar. 1 

1! Lugar pra me receber e o pessoal que tá comigo tem de monte. Então vai trabalhar, vai lutar, e pega 1 

1 
o PR Pega o PR mas faz com o PR o que eu fiz nesses anos que eu estive corno Presidente. ! 

! Elegendo sempre dois, até quando eu não fui candidato a Vereador o PR elegeu dois Vereadores. 
1 

\ Então fique à vontade. Tá dado o recado, o partido tá à disposição pra quem quiser pegar, é só ir lá e 1 

1 ' 

1 falar com quem manda. Ó o Claudinei não tá cuidando do partido lá e nós queremos o partido pra 1 

i nós. Fiquem à vontade. Boa noite e obrigado". Inscrita para falar a Vereadora Malu cumprimentou a li 

1 Presidência, demais Vereadores, público presente e em nome do amigo Sandrão cumprimentou as 
1 

i pessoas que foram prestigiar a primeira sessão do ano de 2019 e iniciou sua fala dizendo: "A minha 1 

1 fala na Tribuna é bem rápida. Geralmente eu não costumo falar muito igual os meus amigos aqui 1 

I que tem muito papo. Meu primeiro assunto é em respeito a um oficio que eu fiz a Prefeita no final 1 

1 do ano passado, perguntando o porquê da não distribuição dos uniformes escolares já que foram 1 

1 tiradas as medidas das crianças e não foi distribuído. E a resposta que me foi dada é que: 'presente 1 

1 ' 
! pra informar que ao fornecimento de uniforme da rede municipal de ensino, trata-se de uma 1 

1 programação da Secretaria de Educação que analisa a necessidade das crianças no uniforme escolar. 1 

i Qual é a criança hoje, no nosso município que não precisa de um uniforme escolar? Já que a 1 

1 maioria das escolas exigem que os alunos estejam com o uniforme escolar. Com a camisetinha, pelo 1 

! menos com a camisetinha o aluno tem que ir na escola. E os pais que não podem comprar o 1 

1 unifonne como é que faz? Então ela vem dizer que vai analisar a necessidade da criança em ter o 1 

i uniforme escolar. Acho isso uma resposta com muita falta de respeito a todas as crianças da nossa i 
1 cidade, que como foi dito pelo Vereador Claudinei, o respeito dela é tanto que até material didático j 

J é jogado no lixo, pelo respeito que é dado a Educação no nosso município e ela fala que a nossa 1 

·1· Educação, que a gente em notas boas no IDEB, que a nossa merenda escolar que é pão dia sim dia 1 

não na escola é uma referência no Vale do Paraíba, então eu sugiro que a Secretária de Educação e a 1 

1 Prefeita analisem mais essa questão da educação do município, porque elas estão bem equivocadas 1 

1 em relação ao que é bom ou ruim pra educação da nossa cidade. Também vou colocar um assunto J 

\ que o CJaudinei falou que é muito interessante e que a maioria das pessoas que participam da sessão j 

1 de Câmara tem conhecimento e a respeito da forma com que são respondidos nossos requerimentos 1 

1 
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e indicações pela Prefeitura. Engraçado Vereador é que eles não perdem o tempo nem de escrever 

uma palavrinha que seja diferente. As respostas sempre são as mesmas. A mesma resposta que foi 
dada ao Claudinei, a mim e ao Vereador Heloizio é exatamente igual. Exatamente igual. Eles não 

perdem nem tempo de realmente analisar a proposta que foi dada. Isso aí, essas propostas que eles 
estão analisando são muitas porque é desde 2017, início de 2017, porque nem um dos nossos 
pedidos são atendidos. Aí muitas pessoas falam: 'nossa, os Vereadores de Piquete não fazem nada' . 
Não realmente, o Vereador não tem poder de execução, quem tem o poder de execução é o 
Executivo, o nome já diz, mas infelizmente o Legislativo faz o seu papel que nem é um papel direto 

do Vereador, que é fazer indicação ou pedido de limpeza, de arrumar tampa de bueiro, alguns 
exemplos que são bem decorrentes dos pedidos de Vereadores que não são atendidos. Os 

Vereadores estão aqui pra legislar, fiscalizar, não pra ficar servindo de funcionário de graça pra 
Prefeitura e não é valorizado ainda. Queria também falar senhor Presidente a respeito da reforma da 
Câmara e como foi dito novamente pelo nosso amigo Claudinei, que eu também sou super favorával 
a reforma. Por que? Como eu também não entendo de construção civil mas eu sei o que está bom e 
o que não está bom. E nisso eu consegui ver muita coisa, porque eu estive na Câmara quando 
começou a ser tirado as coisas que eu consegui ver, o Presidente ele vai esclarecer melhor, mas 
foram coisas que eu consegui enxergar que foi corno um curto circuito que estava acima do forro na 

fiação, muito bolor na parede, rachaduras, aquele ambiente super fechado sabe? Muito antigo, 
muito velho e que tinha muito cheiro, muito ácaro. Então, eu que tenho problema respiratório e 

alguns funcionários da Câmara também sentia esse cheiro muito forte. Tem pessoas que não 

conseguem perceber, mas eu percebia. E eu vejo pelo lado que o Claudinei falou também não é 
questão da melhora do ambiente. Quando a gente tá na nossa casa e a gente não gosta da onde a 
gente tá, 'ah o meu quarto ele não tá bom, eu não gosto da cor da parede', então eu vou pintar com a 
cor que eu gosto. 'Mas o meu piso tá quebrado'. Eu vou trocar o piso do meu quarto. Então assim a 

gente faz com a casa do povo. Porque a Câmara é a casa do povo. E assim a gente vai fazer porque 
nós estamos lá pra isso, pra melhora do nosso município. E a reforma da Câmara ela é uma delas, é 
uma reforma que não vai ser só usada por nós, que daqui a pouco a gente não tá mais lá, uns sim, 
outros não, e vai ser usada por outras pessoas. Vai ser usada pra gente poder receber outras 
autoridades de outras cidades que vem até a nossa Câmara, é um lugar bonito, um lugar agradável 

pra gente poder receber as outras pessoas. Ah, mas a reforma ficou muito cara. Qual reforma que é 

barata? E quantas coisas, quantas melhoras não foram feitas na Câmara porque eu acho que pra 
você poder falar de um assunto você tem que ter conhecimento. Então as pessoas que estão falando 

a respeito de que ficou caro, que não precisava, teriam que estar lá, teriam que ter visto desde o 
início como as coisas aconteceram pra poder falar e dar a sua opinião. Porque quando a gente não 
dá, a gente dá a nossa opinião e não tem conhecimento do assunto, você é ignorante. Então na vida 
a gente tem que ter propriedade do que a gente fala pra gente não ser ignorante, tachado como isso, 

porque é chato. 'Ah, mas fulano não gostou'. Fulano não tem que gostar de nada. Fulano tem que 
ver que realmente a melhora foi feita. Acabou, chega de hipocrisia. A gente tem que parar de ficar 
falando, 'ai, mas é muito caro', esse dinheiro ia pra onde? 'Ah pra Saúde, pra Educação', tá, a 
Câmara envia pra Saúde, pra Educação. Quando chegar lá quem garante que a Teca vai aplicar em 
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1 

um dos lugares que foi indicado. Ela vai aplicar onde ela quiser. E aí? Lá não, lá é um prédio 

1 
público, prédio municipal, que está sendo reformado, diferente de outras reformas que foram feitas 
l no município de prédios que nem eram nossos. Então a gente tem que rever os nossos conceitos, a 
1 gente tem começar a ter conhecimento dos assuntos pra gente falar. E queria também falar a 

1 respeito de um fake que sei quem é, eu sei quem é e que a verdade sempre vem a tona. De um fake 
1 que está sempre colocando isso num grupo da internet do facebook, falando da obra, que era 
! homem agora é mulher, e a gente sabe quem é, nós temos conhecimento, nós sabemos quem é. E, 
1 eu não ligo que falem. Não ligo. Fala, fala o que você quiser. Já que você não é homem pra falar o 
1 que você pensa na cara limpa, então você vai falar através de fake. Então a gente já vê que você não 
! tem caráter. E o pior não é nada gente. O pior é você ler os comentários. Porque se urna pessoa diz 
j assim: 'não, eu não concordo porque tá caro', beleza. Agora, a pessoa falar que todas as pessoas que 
1 estavam na foto, eu, Santana, Claudinei e Guilherme é tudo ladrão. Por que que a gente é ladrão? 
1 Ladrão seria se a gente fizesse a reforma e não pagasse a empresa que tá fazendo a reforma. 'É, o 
1 dinheiro tá tudo na conta deles no banco'. Isso que incomoda. Não me incomoda se a pessoa está 
j fazendo com fake ou não, faz. Eu não como na casa dela. Agora a pessoa vir falar da dignidade, do 
J caráter, e da honra, olha, isso aí é o que mais me deixa irritada e triste saber que estão falando de 
i pessoas que são íntegras como o Claudinei que tá na vida pública há muito tempo e não é sujo não, 
j é uma pessoa limpa. Do Santana que teve uma história toda na Segurança Pública, do Guilherme 
1 que tá entrando agora junto com a gente, entendeu? Então é isso que magoa. As pessoas falarem do 
1 que elas não tem conhecimento. Mas isso aqui não vai ficar por isso mesmo. Porque quando a gente 
1 fala a gente tem que ter conhecimento como eu acabei de falar, a gente tem que ter conhecimento 
1 do que a gente está falando. E essas pessoas que falaram essas coisas, elas não tem conhecimento 
1 do que elas estão falando. Ela nem conhecem a gente. Porque se conhecesse jamais iria abrir a boca 

1

, pra falar esse tipo de coisa. Então senhor Presidente eu não preciso falar que eu sou totalmente a 
favor porque eu sempre te dei força pra que isso fosse pra frente, sempre me alegrei quando tudo 

1 isso foi concretizado, porque eu sei que a melhora é sempre bem vinda. Não só no fisico mas na 
1 gente como pessoa. Senhor Presidente é só isso mesmo, desejo boa noite a todos". Inscrito para 
1 falar o Vereador Santana cumprimentou o Presidente, a senhora Vereadora, demais Vereadores, 
1 público presente e nome do ex-vereador João Inácio cumprimento a todos e iniciou sua fala: 
1 "Motiv~ d~ satisfação e honra ver meu amigo Sandrão com sua esposa, ficou muito feliz em recebê

i los aqm. E de grande nobreza poder falar após os Vereadores que aqui estiveram e agradecê-los 
1 pela confiança em depositadas, até porque como bem disse quem me antecedeu, aquilo ali foi 

! realizado em virtude de uma necessidade e seria muita incoerência da minha parte apresentar uma 
1 denúncia na Casa contra a Prefeita por abandono de prédio público e deixar a nossa casa 
1 abandonada quase caindo aos pedaços. A Vereadora Maria Luiza que também tem a minha 

1 
confiança, que sempre esteve presente lá comigo, acompanhou todos os passos, agradeço ao meu 

1 Jurídico, aos funcionários da Casa que me assessoram, que me ajudam, podem ter certeza que 
1 aquilo ali foi feito com lisura, com hombridade e com muita honra. Como a Vereadora aqui 
) pronunciou, aquilo ali não é pra nós, nós não seremos eternos. Uma hora iremos sair. E a senhora 
j me fez lembrar porque semana retrasada conversando com a funcionária eu disse isso a ela, vai 
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1 trazer um conforto pra quem vai permanecer ali, porque nós estamos ali somente de passagem. \ 

1 

Sabe-se lã se em 2020 e eleições subsequentes nós, ao concorrermos, iremos receber a confiança do 1 
povo que muito nos honrou nesse mandato. Eu tô com a consciência tranquila, eu, durante esse j 

período de recesso peço até desculpas a minha esposa, porque a gente deixou de ter lazer, porque 

todos os dias eu acompanho aquela obra, eu fico em cima e dali eu não sai nada sem a minha 
autorização, nada, absolutamente nada, eu fico em cima, eu pego no pé, eu exijo. Gostaria muito, 
gostaria muito que nós estivéssemos lá hoje, mas infelizmente não deu tempo. Mas, eu acredito, 1 

talvez na primeira sessão de março a obra já estará concluída, o prédio já entregue e nós poderemos 
realizar a sessão e receber a população lá com mais conforto, mais comodidade e aquilo ali vai fiar, [ 
é do povo, não é nosso. Eu quero aproveitar o que o senhor mencionou aqui Vereador Claudinei em 1 

virtude de uma postagem na qual foi publicada pelo Diego Amaral, do passamento da irmã dele 1 

1 
uma garota especial e ali naquele fato, foi um total descaso. Eu me encontrava na Câmara 

1 

1 Municipal, naquele fatídico dia, fui procurado pelo genitor da Jéssica, ele me narrou tudo eu então 1 

1 

pedi a ele que fosse até o cemitério e tentasse lá um diálogo com o coveiro. Ele disse que já tinha 
feito, não tinha condições, já tinha ido até a Prefeita e, enfim, tudo aquilo que nós vimos naquela 
postagem que teve 43.000 visualizações. Meu nome surgiu, eu não fiz absolutamente nada além da 
minha obrigação que foi orientá-lo. Pedi pra que voltasse então até o cemitério, eu não pude me 1 

fazer presente porque eu estava acompanhando, o Jurídico esteve lá e me deu retomo e pra minha 1 

surpresa foi feito aquele vídeo e o meu nome surgiu. Eu não sou culpado daquilo, não sou culpado 1 

daquele fato, eu só lamento, até porque pra mim é uma falta de vergonha na cara, uma falta de 
1 

1 responsabilidade total por parte da Prefeita Municipal. E, não sei se aqui todos já perceberam, eu 
1 não sou de ficar postando nada em facebook e muito menos fazer comentários. Mas, eu vou me 
dirigir aqui ao senhor Vereador Rodrigo, pelo fato em si, que eu acabei de narrar, eu verifiquei lá 
uma postagem do senhor na qual o senhor agradeceu a Prefeita por ter justificado. Será que foi por 
que o Vereador Claudinei havia colocado lá, 'lamentável?' Estranho. Legislatura passada Vossa 

l
i Excelência foi eleito ao lado dela, juntamente com o Vereador João Inácio e a ex-presidente desta 

1 Casa a Maria Aparecida. Até 2014 se não me falha a memória, eu sempre gostei de acompanhar as 
sessões, em 2014 o senhor a deixou de lado, inclusive, fez parte de uma Comissão de cassação da 1 

Prefeita. Então Vereador, quero usar vossas palavras. O senhor pretende justificar o que não tem , 
I justificativa? Que não tem cabimento, por que? Se;á que a Prefeita ela conseguiu, ela consegue 
i comover a todos do primeiro mandato pra cá? E público e notório. Piquete inteiro está no 
abandono''. O Vereador Rodrigo solicitou um aparte. O Vereador Santana disse: "Deixa eu concluir, 

. depois eu concedo o aparte a Vossa Excelência. Piquete inteiro está no total abandono. É 1 

[ lamentável. Funci~nário sendo massacrado, sendo judiado. Não tem sequer fralda geriátrica, não se 1
1 

tem nada no hospital_ Nós somos cobrados, só nos falta tacarem pedras. Agora até pela rede social. 
O senhor Vereador, o senhor fez uma outra postagem referente a reforma da Câmara. O senhor me 
perdoe, mas eu tenho que direcionar a Vossa Excelência. O senhor colocou lá Vereador, Vereador 

1 eu não vou conceder aparte agora, por gentileza, por gentileza". O Vereador Rodrigo disse: "Só 
lembrar, senhor Presidente, questão de ordem". O Presidente Claudinei disse: "Vereador!". Ao que 
o Vereador Rodrigo respondeu: "Deixa eu só lembrar". O Presidente disse: "Vereador por favor". O 1 

1 
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Vereador Rodrigo respondeu: "Artigo 109 do Regimento Interno". Vereador Santana disse: "Eu não 
vou lhe conceder aparte então, pronto". O Vereador Rodrigo disse: "Senhor Presidente, questão de 
ordem". O Presidente Respondeu: "Vereador". Vereador Santana disse: "Eu não vou lhe conceder 
aparte". O Presidente disse: "Aguarde o seu horário por favor". Vereador Rodrigo disse: "Questão 

de ordem". Presidente respondeu: "Não existe questão de ordem na tribuna, negativo". Vereador 
Rodrigo disse: "Artigo 109 Presidente". Presidente falou: "Negativo". Vereador Rodrigo leu: 
"Aparte é a interrupção do orador para indagação ou esclarecimento realtivo a matéria em debate, 

parágrafo 4º". O Presidente disse: "Vereador, Vereador". Vereador Rodrigo continuou lendo: 
"Quando o orador negar o direito de apartear, não lhe será permitido dirigir-se diretamente aos 
Vereadores presentes, senão me for concedido o aparte, ele não pode citar o meu nome ou qualquer 
nome de Vereador aqui, ou então ele tem que conceder o aparte". O Presidente disse: "Vereador 
Santana, só um minuto. Vereador, primeiro o senhor coloca o microfone na mesa sem batê-lo que a 
aqui a gente tá conversando o senhor tem que entender. Segundo que não tem questão de ordem pro 
senhor nesse momento. Senhor eu estou dando a minha palavra como presidente no momento. Não 
tem questão de ordem pra Vossa Excelência. Quanto ao Vereador ele está falando de uma matéria 
que o senhor publicou. Ele não está inventando e não está colocando o nome do senhor em alguma 
coisa que foi publicado. Vereador Santana conclua a questão e não cite mais o nome do Vereador 
por favor". Continuando sua fala o Vereador Santana disse: "Então, vou concluir senhor Presidente. 
Agradeço. Então vamos lá. Acho que agora já passou da hora. O nosso País ele foi mudado. O 
nosso País tem um governante que o povo está esperançoso. Senhoras e senhores. Nós que fomos 
eleitos agora pra cumprir esse mandato, já passou da hora da gente acordar que o nosso município 
precisa de mudança, chega de toma lá da cá, de favorecimento, de promessinhas. Nosso município é 

pequeno. Não adianta ficar escondido. Não adianta ficar de trelelé, não adianta ficar às escondidas 
em encontros com a Prefeita em gabinete ou na residência dela no período noturno. Digo isso 
porque eu, eu fui convidado. A pessoa que veio até mim falou que ela que: 'ela quer uma reunião 
com os Vereadores, mas primeiramente ela quer um encontro com o Presidente na casa dela a 
noite'. Eu não. Eu tenho brio. Eu vou honrar esse mandato até o fim. As pessoas que em mim 
confiaram podem ter certeza, eu não fico em cima do muro. Eu tenho vergonha na minha cara. Se 
for pra eu fazer uma indecência dessa renuncio o meu mandato. E assim como referente publicações 

de parlamentares municipais no tocante a obra que está sendo realizada na Câmara. Deveriam então 

de estar lá desde o começo, aliás, senhor Presidente, senhora Secretária, estaremos apresentando 
não somente para os Vereadores, mas pra população inteira quando da inauguração. Já estou hoje 

com mais de 700 fotos graças ao bom Deus. Eu tenho uma vida pública de 28 anos de serviço 

prestado ao município de Piquete. Eu não vou admitir que absolutamente ninguém jogue na lama o 
meu nome, nome que eu herdei do meu pai. Isso jamais. Não vou aceitar. Então, se tem dúvida, por 
que não vão lá? Por que não acompanham? Por que só eu tive que ir lá desde o início das obras? Eu 
não tenho a esconder de ninguém. Absolutamente nada! Nada! E eu não fujo da raia. Eu não fujo da 
raia. As atribuições a mim confiadas eu cumpro até o final. Eu não tenho medo de ninguém graças a 
Deus. Com relação ao abono. Só falta sair falando em virtude da Presidência haver passado somente 
R$ 10.465,72, que não houve condições de dar um aumento melhor para os funcionários 
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1 municipais. Senhoras e senhores. Me causa estranheza, até porque, quando dessas publicações eu j 

J não vejo ninguém comentando, ninguém. Mas, todos aqui sabem que as emendas, que as verbas 1 

destinadas à Secretaria na qual ela mantém sob sua guarda lá, já são verbas destinadas. Aquele valor 
que está na placa, não é aquilo ali de economia não. Foram cerca de R$ 352.000,00, 325 melhor 

dizendo, desculpa. R$ 325.000,00 de economia que nós conseguimos realizar durante o ano. 
Portanto eu agradeço os que de maneira direta ou indireta colaborou pra que aquele sonho pudesse j 

1 ser realizado. Aquilo ali não é pra mim, não é minha moradia fixa. Aquilo ali existe ali somente um 1 

1 pilar de sustentação como bem disse o Vereador Claudinei. Houve necessidade de um estudo. 
Foram abertas 16 sapatas com afundamento de ferragem de dois metros ou mais. Eu digo aos 1 

senhores que eu acompanhei tudo. Quando foi retirado ali aquele forro de PVC, a Câmara i_nteira 1 

está trincada. Estávamos lá. Eu cansava de pegar no pé do Julião devido ao som. Mal eu sabia que 1 

estava lá quase pegando fogo a Câmara. To mentindo ô Julião? Tudo isso será apresentado aos 

i senhores. Se tem algo ali de errado, se tem gente achando que é absurdo, pode buscar o Ministério 

1 Público assim como já fizeram. Pra mim são pessoas hipócritas, cretinas, que não tem coragem de 

1 

dar a cara a tapa. V ai lá, denuncia, põe o nome e assine. Eu passei esse tempo na Polícia, eu fui 

submetido a muitas investigações, graças a Deus, graças a Deus, me aposentei ileso. Porque não 
tive nada a temer com ninguém. Me acusaram de 'n' coisas. Somente nunca comprovaram. Mas, 
mas, as pessoas não tem a capacidade de por o nome, assinar e colocar o RG lá, não sei o porquê, 1 

1 

mas tudo bem, fazer o que? Na primeira quinzena agora de janeiro, ontem inclusive eu vi uma 1 

postagem, já que o Presidente pediu que não comente o nome de ninguém, referente à Vila I 

1

, Cristiana, quase que o mês inteiro sem água, que absurdo. Será que não tem mais outros 
Vereadores? Não vejo postagem de ninguém, ninguém comparece, ninguém vai lá, ninguém ajuda. 
E como sempre a desculpa esfarrapada, queimou a bomba. Então aos membros da CEI da Águas 
Piquete, eu acho que cabe aí pegar as publicações e preencher lá ainda mais o processo da CEI. 

Hoje, pela manhã, estive em visita aos 3 Postinhos de Saúde do Município. Postinho do Santa 
1 Isabel, Postinho do Centro e do Santo Antônio. Porque chegou ao meu conhecimento que nos 1 

j postinhos o profissional odontológico não tem o básico que seria uma luva pra o profissional e o 
1 

1 

auxiliar e falta de medicações. Pra minha surpresa eu deparei lá com o dentista e ele me passou o 

seguinte: 'Se chegar algum paciente com o dente quebrado não tem como fazer nada, absolutamente i 

1 nada porque não tinha resina' . Eu falei doutor, mas então o senhor vai colar com cimento, cal, vai 

1 amarrar com arame? Porque não é possível. É isso que o povo pobre do nosso município merece? 

1 Pra encerrar". O Presidente comunicou: .. Um minuto pra concluir Vereador". Vereador Santana 1 

1 continuou sua fala: "Agradeço. Pra quem tá criticando a obra da Câmara eu vou deixar uma 1 

1 interrogação no ar aqui. Engraçado né? Foram gastos no Elefante Branco quando ainda não havia 
sido doado ao município mais de R$ 470.000,00. Ninguém questionou. Não era na nossa 

Legislatura. E também no antigo cinema. Cerca de R$ 72.000,00. Então fica aí a dúvida. Pra quem 

costuma ir contrário à Câmara e a favor dela. Quero deixar somente pra encerrar senhor Presidente, 
uma frase o seguinte: que a maior virtude do ser humano é possuir a humildade, sejamos humildes 

1 

dentro dest~ ?~rlamen~o para _que ~~ssamo~ alavancar essa cidade e mudar o rumo da histó.ria do 
nosso mumc1p10. Muito obngado . Inscnto para falar o Vereador Heloizio cumprimentou o 
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Presidente, a Senhora Vereadora, demais Vereadores, ouvintes da Rádio Natureza, público presente 
e iniciou seu pronunciamento dizendo: "Iniciando esse ano, quero falar umas coisas que do ano 
passado, não só do ano passado, mas eu tenho alguns oficios de desde 2013 que até hoje não 
consegui. Até hoje não foi atendido o pedido e a ansiedade do povo do Bairro dos Marins alguma 
coisa. E quando tinha os comícios tudo era falado, tudo era feito, mas até hoje encontramos 
dificuldade de coisas sem fazer. Vou falar dos bueiros. Tem 36 bueiros aqui até os Marins 
destampados. E eu queria que esses sete anos já de mandato, sete anos de mandato, até hoje eu não 
consegui. Às vezes a gente fica com vergonha de repetir, talvez cada ano 3 ou 4 indicações sendo a 
mesma. Já morreu cavalo, já morreu boi, já caiu carro e agora sempre digo, o Vereador faz a parte 
dele e a parte dele é essa. Agora, quem executa os pedidos é o nosso Executivo. Também quero 
agradecer umas coisinhas que agora foi feito nesse período de recesso, os buracos de asfalto que 
deram uma arrumada. E também vim aqui com algumas cobranças sobre a estrada que vira pra 
Mannelópolis. O governo doou eu não sei se é 800 mil ou 850 mil pra arrumar a estrada que vira 
pra Marmelópolis e o Benfica. De fato, com sol ficou maravilha. Mas sempre que a CODASP 
concluiu o trabalho dela, logo após que foi embora virou chover e daí começou a apontar os barros 
da estrada. E sempre quando a CODASP tava fazendo, eu tava cobrando do Executivo, do 
Engenheiro da Prefeitura e do Engenheiro da CODASP, que tava muito pouca pedra na estrada. E 
de fato, o engenheiro, a Prefeita, o Prefeito Xeroso me falou que eles ainda vinham refazer aquilo 
que precisava. De fato hoje quase virando o alto da serra, os trabalhos dos caminhões pesados, 
máquinas transitando nos bloquetes, quebrou umas partes. E sempre faço pedido, porque não 
adianta por pedregulho. Ou coloca outro bloquete ou manda uma raspa de asfalto como foi feito em 
vários pedacinhos que pedi que realizou aquele trabalho naquele local. E não deixo de cobrar. 
Porque só a pessoa subindo, como a gente diz a gente experimentando daquela dificuldade que a 
gente vê como que aquilo estraga um carro, talvez nem consiga subir. De fato o Munir quando teve 
aquele desaparecido lá no alto da serra que faleceu, as pessoas de Piquete, umas pessoas muito boas 
ajudaram numa compra para levaram pros soldados tudo e as pessoas que procuravam o 
desaparecido lá que até faleceu, esqueci o nome dele. Érik. O Munir ajudou levar e nesse trajeto de 
estrada tinha um pedaço e o Munir sentiu um pouco peso na caminhonete dele que ele foi me ajudar 

a levar essa compra para o povo. Ele pelejou umas quatro vezes pra subir naquele local e aquele 
local tá até hoje. Agora, tem hora que o Vereador faz um pedido acontece. E sempre eu digo pra 
Prefeita, digo pro Secretário, aquilo que precisa fazer tem que ser feito. Porque a pessoa quando 
passa por aquilo ele sofre e daí que ele luta. Mas agora a pessoa aqui sossegadinho não desfrutando 
daquilo ele não sabe o amargo. Mas não pode perder a esperança. Os exames dos Maríns. Diz que 

foi o Secretário que tirou a coleta dos exames dos Marins. Secretário que o Xeroso colocou. Sim, se 
toi. Mas logo que a nossa Prefeita assumiu o mandato novamente ela acabou de chegar eu fui lá 
cobrei aquilo e sempre cobrando do Secretário da Saúde, cobrei o Nicholas eu acho que faz uns dois 
meses por aí que assumiu novamente ou mais, até hoje ainda estamos sem a coleta. E sempre digo, 
vamos fazer economia? Vamos. E é dessa forma que a gente coloca. Não fica muito mais barato 
uma enfermeira ir lá fazer a coleta dos exames do que os carros irem buscar todo mundo e depois 
levar de volta? Mas agora tive sabendo graças a Deus e se Deus quiser vai acontecer dia 13 à 
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primeira coleta dos exames. E por que a gente tem que lutar como cada um daqui luta pelos projetos 

que apresentam aqui nesta Casa, eu vejo muita gente que trabalha na parte da manhã tirando leite. E 
quando faz a coleta lá rapaz vai lá cedinho faz a coleta dos exames dele e volta fazer o seu trabalho. 
Agora vem aqui na cidade pra você ver. Em jejum até chegar no seu trabalho. Um dia, eu também 
tiro leite, um dia eu vim aqui fazer os exames, a hora que eu comecei a tirar leite em casa era 1 O e 
meia da manhã e coisa que eu começo 6 horas. Mas se Deus quiser dia 13 é o que eu to dizendo nós 

vamos conseguir isso aí. E sobre as estradas rurais também eu não sinto completo e fico meio 
insatisfeito que eu pensava e sempre digo a todos os proprietários rurais que sofre com as suas 
estradas e digo pra eles que não é culpa minha. E mais da metade esses sete anos que to governando 
junto com meus amigos aqui e lá o Executivo, mais da metade das estradas rurais ficaram 
esquecidas. Eu não sei como voltei pra segunda eleição. É porque sempre apresentei minhas 
palavras às pessoas que pediam e nunca fugi daqueles locais. Eu passava um pouco de vergonha 
mas sempre estava presente falando pras pessoas o fato e sempre com educação e respeito ao 
Executivo. Ainda digo. Essa nossa Patrol não serve pra cidade, essa nossa patrol é pra estrada, é pra 
chão, é pra terra e só fica parada meus amigos. Fui procurado eu acho que faz uns dez ou quinze 
dias, por uma pessoa que faz hemodiálise. E essa pessoa ela faz hemodiálise terça, quinta e sábado. 
Ela me disse que fazia quase dois meses que estava sem um remédio contínuo de 3 dias por semana. 
E essa pessoa estava passando muito mal. Essa pessoa foi na minha casa. Na hora eu peguei o 
telefone, deu trabalho mas eu consegui falar com a Secretaria. Olha bem pra voc&s verem. Escutei a 

palavra que o governo tava com dificuldade de fazer a doação do remédio. Mas quero agradecer ao 
Secretário também porque entre de hoje até depois de amanhã, essa pessoa que me procurou estava 
tomando o seu medicamento novamente. Agora não sei a falha de quem, mas existe falha de um. Se 
a pessoa precisa 3 vezes por semana ela tem que tomar esse remédio. E de fato a verdade do 
remédio, que essa pessoa tomou hoje e amanhã já tava bem melhor, eu vi ela com meu próprio olho, 
ela me dizendo, 'to melhor'. Agora eu acho que toda a Secretaria tem que lutar por aquilo que 
exerce, pra nossa população, pra nossa cidade. Eu quero passar de uma Secretaria pra outra. Fui a 
semana passada no gabinete da Prefeita. Fujo de lá? Não fujo, minhas cobranças são contínuas. E 
segui no gabinete da Prefeita e encontrei com a nossa Secretária de Saúde, desculpe, Secretária de 
Educação e fiquei muito aborrecido. Meus amigos nossa Secretária de Educação nem um bom dia 
pra mim deu. Isso me aborreceu. Como que nosso município uma Secretária de Educação não dá 
um bom dia a um Vereador? Gente, eu não sou assim. Sou lá da roça, mas o que meu pai me 
ensinou foi aquilo: respeito, carinho, educação pelas pessoas. Pessoa humilde. E isso me aborreceu 

tanto. Também não sei se vocês têm frequentado o nosso Bairro dos Marins. E vocês sabem disso 
que os nossos oficios aqui sobre o mato do asfalto. Rapaz tá encontrando tudo. E desde novembro 
eu to pedindo. Eu não sei. Passei a semana passada pela caixa d'água eu acho que eu esqueci de 
fazer o requerimento ou uma indicação, mas tá um matão danado ali na caixa d' água, aquela estrada 
que corta ali. Não sei se roçaram até o dia de hoje. Porque a semana passada eu passei tava um mato 
danado". Usando da palavra o senhor Presidente disse: "De lá já foi feito senhor Vereador". O 
Vereador Heloizio respondeu: "Oi?". O Senhor Presidente disse: "Já foi feito já, em sessões 
passadas. O Vereador Heloizio disse: "Já foi feito?". O Senhor Presidente afirmou: Sim senhor". 

14 



CÂMARA MUNICIPAL DE PIQUETE 

Ata da l3 Sessão ORDINÁRIA Realizada em 04/02/2019 Fl n.º 

1 "Dando continuidade o Vereador Heloizio disse: "Então tá bom. E falando das Águas Piquete. Olha \ 
o que eu ouvi falar também é que tinha queimado a bomba. Mas vamos lá. Se queima a bomba por 1 

que essa empresa já não tem uma bomba disponível? Que empresa é essa? Essa empresa parece que 
1 é só ganhar dinheiro e não cuidar dos deveres dela com a nossa população. De fato o Christian no 
I domingo parece que colocou um caminhão de água lá pro povo. Isso não é vergonha pra empresa? 
Eu tenho pessoas que moram lá que visitam pessoas. Quantas vezes as pessoas ficam sem água. 
Bairro Santa Isabel. Ô loco essa empresa tem que tomar uma providência. Se não pagar água ela vai · 
lá e corta. Também falando da refonna da nossa Câmara. Não sei qual Vereador que disse. Eu 
também queria que todos os prédios públicos ficasse às mil maravilhas. De fato a nossa Prefeita não 
fez a mudança na Prefeitura? Fez. E a nossa Câmara que está sendo feita, como diz nós não somos 
pra sempre. Talv~z 2020, 2021 nós não estamos mais. Outros vão representar a nossa população de 

1 
2021 pra frente. E uma coisa que tá sendo bem feita e economia de todos os Vereadores como disse 

1 o nosso Presidente e vou encerrar as minhas palavras, muito obrigado e boa noite a todos". Em 

1 

seguida o Senhor Presidente suspendeu a sessão por 1 O minutos. Decorrido aquele tempo, o Senhor 

Presidente reabriu os trabalho e solicitou a Senhora Secretária que fizesse a leitura da Ordem do 
1 Dia. Usando a palavra pelo ordem o Vereador Rodrigo disse: "Antes de irmos pra ordem do dia eu 
solicito essa questão de ordem apenas pra esclarecimento regimental. O nosso artigo 108 ele diz que 1 

o Vereador só poderá falar, aí o inciso III diz: 'para apartear na forma regimental'. Eu estava 
naquele momento aparteando na forma regimental. E o inciso IV diz: ' também pela ordem'. Eu 
entendi posteriormente em conversa com o Vereador Claudinei que naquele momento foi negada a 

1 
' ordem porque era o momento de uso da Tribuna e que nesse momento eu poderia pedir a questão de 
ordem. Mas o que eu quero esclarecer é que no momento que o Vereador Claudinei me negou e 

[ disse a questão de ordem não existe, ficou até um pouco subentendido que não existiria a questão de 

1 

ordem, mas está no Regimento que questão de ordem ela existe pra apresentar questão de 
observância de disposição regimental. Então eu estava pedindo a ordem pra observar o artigo 109. E 

[aí o artigo 109 vem dizer: 'que o aparte é a interrupção do orador para indagação ou esclarecimento 
1 relativo à matéria em debate. E o seu parágrafo 4º vem dizer: 'quando o orador negar o direito de 
j apartear não lhe será permitido dirigir-se diretamente aos Vereadores presentes. Isso eu entendo, no 

1 

meu entendimento que o nome do Vereador especificamente não poderia ser citado, uma vez que o , 
Vereador não tem intenção de conceder o aparte. Então fica essa interpretação do Regimento pra 

! que os próximos que usarem a Tribuna saibam que se não há e eu sei que Vossa Excelência ia 
j conceder no inícío, como disse ' eu concederei'. O tempo foi passando eu fui aguardando Vossa 1 

Excelência no pronunciamento, pedi novamente e Vossa Excelência disse que não concederia mais. j 

Naquele momento que Vossa Excelência disse que não concederia mais aí sim houve o 1 

· descumprimento desse artigo 109 do parágrafo 4°. Mas aí fica então, para que os Vereadores saibam j 

que no uso da Tribuna uma vez citado o nome do Vereador, automaticamente o aparte teria que ser 
concedido. Obrigado Presidente". O senhor Presidente respondeu: "Fique à vontade Vereador. 
Baseado também do Regimento Interno, artigo 108 o qual Vossa Excelência acabou de pronunciar, 
certo, realmente eu iria conceder aparte a Vossa Excelência e pedi ao senhor que aguardasse o 
complemento do meu raciocínio. Mas já que Vossa Excelência tentou me interromper novamente, 
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coube ao Presidente em exercício intervir. Então, pra que se deixe claro aqui Vereador, eu não sei o 
fato no qual fez com que Vossa Excelência permanecesse dessa forma para com a Presidência e a 
falta de respeito com a Mesa, não sei se pelo fato do senhor tentar postular a Presidência nos dois 
mandatos e o senhor não obter êxito, então isso Vereador não lhe dá direito de achar que aqui 
dentro desta Casa o senhor é um semideus, aqui o senhor não é. Eu deixei uma frase ali e volto a 
repetir. Eu acho que o dom da humildade cabe a todos nós. A todos nós. Não nos esqueçamos mais 
que aqui dentro dessa Casa nós somos representantes do povo. Aqui ninguém tá aqui pra legislar em 
causa própria, ninguém tá aqui pra poder ser beneficiado, certo? Então se o senhor não aceitou pelo 
fato de eu citar o nome de Vossa Excelência, o senhor deveria, pelo menos Vereador, tenho 
profundo respeito pelo senhor, o senhor é um cara, uma pessoa estudada, formado, o senhor é 
escritor, o senhor tem uma excelente oratória, mas não se esqueça que nós aqui, todos nós, os nove, 
nós somos empregados do povo. Aqui ninguém é melhor que ninguém. Então cabe somente a nós, o 
dom da humildade, se, entre nós, tiver, qualquer um, qualquer um aqui, achando que pode 
direcionar o município, pode levar a nossa cidade pra um direcionamento ao contrário, tá 
redondamente enganado. A não ser que o senhor também discorde de tudo o que está sendo visto 
que ninguém é cego. A cidade está num completo abandono, tá suja, os prédios públicos continuam 
abandonados, tá surgindo animais peçonhentos pra tudo quanto é lugar, a saúde tá um caos, esse 
transporte escolar conforme foi citado aí na Tribuna tá uma vergonha. Então Vereador, temos sim, 
ou a gente caminha unido, ou então ternos que dar a cara a tapa, a mão a palmatória aí e deixar que 
a cidade se destrua, porque quem hoje governa, ou também o senhor vai discordar que na gestão por 
quatro meses que o vice foi empossado ele arruinou o município? Foi ele que deixou uma herança 
maldita pra atual Prefeita. Então vamos parar de hipocrisia e demagogia aqui dentro desse 
parlamento. Vamos legislar pelo povo. Mudar o rumo do nosso município de cabeça erguida, 
porque é lamentável. É lamentável a situação em que se encontra a cidade. E agora eu me senti 
dolorido e quero questionar. Então Vereador, que sejamos sim representantes legais do povo, 

legítimos. Não venhamos pra esse parlamento pra ser fantoche de ninguém, porque é lamentável, é 
inaceitável nós nos reunirmos e depois às escondidas, na calada da noite, por baixo do pano, ir se 
encontrar e aceitar os desmandos que aqui se encontram. Por gentileza faça a leitura da ordem do 
dia". Nesse momento o Vereador Rodrigo disse: "Vossa Excelência me concede a palavra?". O 
senhor Presidente respondeu: "Ô Vereador vamos partir para a ordem do dia pois já está passando o 
tempo, Vereador Heloizio precisa ir embora e assim como todos nós pra não ficar uma sessão 
cansativa. Por gentileza. Da próxima vez Vereador, na próxima sessão o senhor se inscreva então 
para o uso da Tribuna e a gente vai debater. Tá ok? Muito obrigado pela compreensão". O Vereador 
Rodrigo respondeu: "É que o Plenário é soberano ô Presidente, o senhor poderia por em votação''. 
O Senhor Presidente respondeu: "Por gentileza, por gentileza, faça a leitura da ordem do dia". 1) 

Projeto de Lei Complementar nº 16íl8, de 11/12/18, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe 
sobre alteração do artigo 237 do Código Tributário Municipal, Lei Complementar nº 275/18. 
Usando da palavra o Vereador Claudinei disse: "Senhor Presidente, senhores Vereadores, senhora 
Vereadora, esse projeto de lei complementar da Prefeita que chegou no final de dezembro, meio de 
dezembro, dia 11 de dezembro e a gente fez o parecer agora. Na época ela pediu urgência, não foi 
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i solicitado urgência, ou se foi não foi concedido, não me lembro agora de cabeça, foi pras 
1 Comissões darem o parecer. Ela pede pra alterar o artigo 237 do Código Tributário que nós 

l aprovamos agora, há pouco tempo, meio de ano, final de ano, Código Tributário. Se os senhores se 
1 lembram que a gente aprovou agora me 2018. E agora ela manda pra alterar. Só que quando ela 
1 

1 pede pra alterar se os senhores derem uma verificada ou já verificaram, a lei complementar nº 

\ 275/18, ela altera muita coisa no artigo 1°. Ela não simplesmente ela altera ~lgu~a coisa, ela 
, suprime tudo o que tá lá e faz uma nova colocação. E o que chama a atenção aqm, aqm ela fala que 

1 as taxas de expediente tem como fato gerador a prestação pelo Poder Público os seguintes serviços. 
1 O que mais chamou a atenção é o item 11, inciso XI aqui, compra de terreno no cemitério 
1 municipal. Eu não entendo corno taxa a compra de um terreno. Então a gente fez o parecer contrário 
1 ao projeto de lei complementar que vai ser colocado agora, talvez os senhores já tenham lido todo o 
1 projeto lá, já tomaram conhecimento, o projeto tá aqui, é pequeno, mas não dá pra aprovar dessa 
1 forma que tá aqui. Ela que reveja e faça uma nova, um novo projeto de lei complementar. Nós não 
1 vamos prejudicar ela em nada com isso aqui, porque isso sendo aprovado agora só vai entrar em 

\ vigor à partir do ano que vem, por se tratar de código tributário, ele não vai entrar em vigor agora, 
1 

1 então da tempo dela, observando o nosso parecer, ao fazer essas alterações necessárias. E a gente 
li tem que acompanhar, porque no artigo 1º da Lei nº 275, artigo 237 da Lei 275 é um trecho pequeno 
e tem a parte que fala que os valores seriam cobrados por UFESP. Então ela suprimiu essa parte de 
i UFESP, suprimiu o que tava colocado lá e colocou novos, novas colocações por exemplo, taxa de 

1 autorização. Autorização de que? Taxa de alteração. Alteração de que? Taxa de anexação. Baixas. E 
1 o pior é essa questão da compra de terreno que eu não entendo como a gente fez o parecer na 

1 comissão. Então o posicionamento da comissão pra votar contrário ao projeto. Então eu peço aos 
1 senhores que entenderem da forma que eu estou colocando, é, na hora da votação, que fiquem de pé 
il pra gente reprovar esse projeto de lei complementar, pra que ela verifique melhor e encaminhe 
novamente pra gente. Saliento, não traz nenhum prejuízo pra administração pública, porque se 

j tratando de código tributário ele não vai entrar em vigor agora. Só vai poder ser usado o ano que 

J vem. Talvez por isso que ela mandou em dezembro com regime de urgência pra tentar ser aprovado 
\ pra se colocar em prática agora em 2019. Então, foi dessa forma que a gente entendeu e assim foi 

j colocado e eu peço aos senhores Vereadores, se entenderem da mesma forma que eu, dentro da 

1 
Comissão que votem contrário ao projeto ficando de pé no momento da votação". O senhor 

i Presidente continuou a discussão. Como não houvesse mais quem desejasse falar sobre a referida 
1

1

· propositura, a mesma foi colocada em única votação e reprovada pelo Plenário por unanimidade. 2) 

Requerimento nº 001/19, da Comissão Especial de Inquérito designada pelo Decreto Legislativo nº 

1409, de 17/09/2018, requerendo a prorrogação do prazo para a conclusão dos trabalhos daquela 
i comissão para 60 dias. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a 
1 mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 3) Requerimento 
j nº 002/19, de autoria do Vereador Heloizio, para que seja oficiado ao Sr. João Bosco Ramos, 

J Secretário Municipal de Meio Ambiente, pedindo-lhe a gentileza de informar a este Vereador quais 
j providências serão tomadas com relação à questão do lixo, citados naquele Requerimento. Como 
i não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única ! . 

l 
1 
1 
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1 votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 4) Requerimento nº 003/19, de autoria do 

1 Vereador Santana, para que seja oficiado ao Sr. Mário Cesar Boró, representante da O.S. Provida, 
j para que encaminhe a esta Casa de Leis, a relação completa de todos os cargos existentes no quadro 

j de pessoal da organização, com os respectivos nomes de cada ocupante, bem como o valor total da 

j remuneração mensal~ente pag~ ~ cada um d~les discriminadamente ~esde o inicio do contr~to 
1 firmado com a Prefeitura Mumc1pal. Como nao houvesse quem dese3asse falar sobre a refenda 
1 propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 5) 
! Requerimento nº 004/18, para que seja oficiado ao COMUS, Conselho Municipal de Saúde, para 
1 que encaminhe a esta Casa de Leis a prestação de contas, prestada pela O. S. Provida, com a relação 
1 completa de todos os cargos existentes no quadro de pessoal da organização, com os respectivos 

1 nomes de cada ocupante, bem como o valor total da remuneração mensalmente paga a cada um 
1 deles discriminadamente desde o inicio do contrato firmado com a Prefeitura Municipal. Como não 
1 houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação 

1 e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 6) Moção nº 001/19, de autoria do Vereador Claudinei, 
1 para que seja oficiado ao Sensei João Carlos Arantes, apresentando-lhe moção de aplausos deste 
1 Legislativo, por sua graduação a kodansha 6° dan pela Federação Paulista de Judô e Confederação 
1 Brasileira de Judô da cidade de Mauá, uma grande conquista para a AJP - Associação de Judô de 
1 Piquete. Usando da palavra o Vereador Claudinei disse: "Senhor Presidente, senhores Vereadores, 
1 senhora Vereadora, eu já falei na Tribuna, durante o uso da Tribuna a respeito dessa homenagem 
j pra gente fazer pro Sensei João Carlos e pediria a todos se sentirem vontade e queiram assinar com 
1

1 

a gente essa moção que eu acho que é importante, uma demonstração da Câmara por essa graduação 

recebida, tanto pro Sensei João Carlos como pro Sensei Claudino que é a próxima que vai ser lida. 
! Então os senhores ... e também a outra que eu não vou pedir novamente pra discutir a outra moção, 

1

1 que é pro delegado seccional, delegado de Guaratinguetá, o delegado Sannini e os dois funcionários 
que trabalham, o escrivão e o investigador que trabalham na área do Seccold. Então os senhores 

! fiquem à vontade se acharem por bem assinar as 3 moções. Eu acho importante a assinatura de 
1 todos nas moções. Muito obrigado senhor Presidente". Como não houvesse quem mais desejasse 
1 falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário 

1 por unanimidade. 7) Moção nº 002/19, de autoria do Vereador Claudinei, para que seja oficiado ao 

1 Sensei Nelson Antônio Claudino, apresentando-lhe moção de aplausos deste Legislativo, por sua 
1 graduação a kodansha 6º dan pela Federação Paulista de Judô e Confederação Brasileira de Judô da 
1 

1 cidade de Mauá, uma grande conquista para a AJP - Associação de Judô de Piquete. Como não 

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

1 e aprovada pelo Plenário por unanimidade. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a 

J referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por 
1 unanimidade. 8) Moção nº 003/19, de autoria do Vereador Claudinei, para que seja oficiado ao 

1 Deleg~do Secc~o~al de Guar~t~nguetá ~r .. Márcio ~arqu~s Ramalho, ao Delegado de Polícia, Dr. 
1 Francisco Sanmm Neto, Escnvao de Policia Aldemir Pereira dos Santos e o Investigador de Polícia, 
J José da Silva Azevedo Net~, ~presentando-lhes moção de aplausos deste Legislativo pela criação do 
i SECCOLD - Setor Espec1ahzado de Combate aos Crimes de Corrupção, Crime Organizado e 
1 
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1 Lavagem ~e Dinheiro. C~1~0 não houvesse quem desejasse ~a~ar sobre a ~ef~rida proposítt~a, a 1 

1 mesma foi colo~ada em umca votação e aprovada ?elo P_lenano por unamm1dade. 8) Moçao nº 1 

j 004/19, de autona do Vereador Santana, para que seja oficiado ao Comandante Geral do Corpo de 1 

1 Bombeiros do Estado de Minas Gerais, apresentando-lhes moção de aplausos deste Legislativo a 
1 todos os bombeiros daquele estado, que estiveram empenhados no atendimento da tragédia ocorrida \ 

1 

na cidade de Brumadinho - MG. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida 
propositura, a mesma foi colocada em única votayão e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 9) 

1 Moção nº 005/19, de autoria da Vereadora Malu, para que seja oficiado ao Dr. José Benedito Ramos 
Valladão, apresentando-lhe moção de aplausos deste legislativo, pelo empenho e dedicação com o 
qual cuidou do caso do paciente Juraci Ferreira Neto, que corria risco de vida por necessitar de uma 1 

cirurgia urgente. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi I 
colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. Como nada mais houvesse 

1 para ser tratado naquela sessão, o Senhor Presidente invocando a proteção de Deus, agradeceu a 1 
1 
presença de todos os munícipes dando por encerrada a sessão e para constar foi lavrada a presente 1 

ata que, depois de lida e discutida for julgada conforme, será aprovada e assinada pelos Senhores 
Vereadores. Piquete, 04 de fevereiro de 2019. Centésimo nonagésimo sexto ( 196º) ano da 

1 Independência, centésimo vigésimo nono (129º) ano da República e centésimo vigésimo sétimo I 

~1~~º! _ª~~ -~ª-~~~~~i~~ç-ã~ -~º!í~i~~~~~~i~~s~~ati:~ d~ -~i:~e~~-~-~-~-~-~-~· ~ - ~- ~- ~-~- ~- ~-~-~- ~-~-~-~-~-~-~-~-~·- 1 
1.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ...... .. ... . . . ......... 1 

1 

VER. CLAUDINEI LUI 

VER. MARIA LUJZA~ A RIBEIRO (MALU) 

// ~ (!! >,/v/.J ' 
VER. MARCOS GUI~Rii ~ VES DA SILVA 

VER.~ 
)º;.A5 ~ 

VER. JOAQUIM ALVES DA SILVA JÚNIOR (JUNHÔ) 
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