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ATA DA SEXTA (6ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO (2º) ANO LEGISLATIVO DA 
DÉCIMA SÉTIMA (17ª) LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIQUETE. Aos 
dezesseis (16) dias do mês de abril do ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de dois mil 
e dezoito (2018), as dezenove (19) horas, realizou-se a sessão acima anunciada. Constatando pelo 
livro de presenças a existência de "quorum" regimental, com a presença de todos os Senhores 
Vereadores, o Senhor Ver. Mário Celso de Santana, DD. Presidente da Câmara Municipal de 
Piquete, invocando a proteção de Deus para todos os presentes, declarou aberta a sessão e convidou 
os Senhores Vereadores a ficarem em pé para entoarem o Hino de Piquete. Após a execução do 
referido Hino, o Presidente colocou em única discussão a ata da 4ª sessão ordinária, realizada dia 
19/03/2018 e como não houvesse quem desejasse apresentar emendas à referida ata, a mesma foi 
colocada em única votação, aprovada por unanimidade e assinada pelos Senhores Edis. Em seguida, 
o Sr. Presidente solicitou a Ver3. Maria Luiza Moreira Neta Ribeiro, 1 ª Secretária, que fizesse a 
leitura dos documentos constantes do Expediente, os quais foram os seguintes: 1) Of. GAB nºs 
114/18, 115/18, 117118, 118/18, 120/18, 126/18, 127/18 e 128/18, todos de autoria da Prefeita 
Municipal de Piquete, respondendo ao contido nas proposituras de diversos Vereadores daquela 
Legislatura (Arquivar); 2) Of. GAB nº 116/18, de autoria da Prefeita Municipal de Piquete, 
comunicando o sancionamento do Projeto de Lei Ordinária nº 01/18 que recebeu o nº 2050 das Leis 
Ordinárias (Arquivar); 3) Of. GAB nº 125/18, de autoria encaminhando para apreciação o Projeto 
de Lei Complementar nº 06/18, de 09/04/18, que dispõe sobre a revisão geral anual das 
remunerações dos servidores públicos do Município de Piquete, de que trata o art. 37, inciso X, da 
Constituição Federal, e dá outras providências. Usando da palavra pela ordem, a Ver3. Malu pediu 
que aquele projeto de lei fosse considerado em regime de Urgência Especial naquela sessão. O Sr. 
Presidente colocou em única votação o pedido de Regime de Urgência Especial feito pela Ver3. 
Malu o qual foi aprovado por unanimidade de votos; 4) Of. GAB nº 129/18, comunicando o 
sancionamento do Projeto de Lei Complementar nº 04/18, que recebeu o nº 277 das Leis 
Complementares (Arquivar); 5) Of. GAB nº 136/18, solicitando a retirada dos Projetos de Leis 
Complementares nº 01/18 e nº 03/18, ambos de autoria do Executivo, encaminhados a esse 
Legislativo através do Oficio GAB nº 052/2018, de 19/02/18 (Arquivar); 6) Of. nº 0001/2018 -
IECP, Igreja Evangélica Cristã Pentecostal, de autoria do Pastor Luiz Carlos de Oliveira (Arquivar); 
7) Comunicados 019913, 004399 e 025203/18, todos do Ministério da Educação (Arquivar); 8) Of 

0005/2018, da APEOESP, Walmir Gonçalves Santos, Coordenador Apeoesp, subsede Lorena 
(Arquivar); 9) Of. nº 709 - N2018 - egt, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do 
Presidente do Tribunal de Justiça Manoel de Queiroz Ferreira Calças (Arquivar); 10) Of. s/nº, de 
autoria da Sra. Wanda Mota O. Guedes, Presidente da APAP, Associação dos Professores 
Aposentados de Piquete, solicitando providências imediatas para que casos como o ocorrido com o 
Prof. Francisco Máximo Ferreira que se feriu ao se assustar com cachorros que o atacaram, 
chegando a ter que ir para a UTI, não aconteçam mais. (Arquivar) Usando da palavra pela ordem, o 
Ver. Claudinei disse: "Sr. Presidente, embora a gente, não seja da competência nossa o assunto, mas 
como foi um pedido da Associação, fosse mesmo de um cidadão qualquer, eu acho que seria 
importante encaminhar esse pedido a quem de competência, no caso o Executivo. Porque se fala 
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1 tanto em trabalhar no turismo na cidade, já está na hora de se começar a trabalhar para ter um setor 
de zoonose no município. A gente sabe o tanto de animais que estão soltos pela rua: tanto cavalos, 
cachorro. E num passado não tão distante a gente teve conhecimento que outros municípios 
estariam trazendo animais e soltando na cidade, justamente pelo nosso município não ter uma 

fiscalização adequada. Então é importante encaminhar. Se trata de uma pessoa que foi acidentada 
por causa de um cachorro, se tiver dono, cabe até apuração criminal que é omissão na guarda de 
animais, mas eu acho interessante encaminhar pro Executivo para que tome providências quanto ao 

assunto. Muito obrigado Sr. Presidente". Dando continuidade o Presidente disse: "Será atendido o 

pedido de Vossa Excelência"; 11) Projeto de Resolução nº 02/18, que dispõe sobre o repasse de 
bens móveis do Legislativo Piquetense para a Prefeitura Municipal, conforme especifica e dá outras 
providências. Usando da palavra pela ordem, o Ver. Claudinei solicitou que aquele projeto de lei 
fosse considerado em regime de Urgência Especial naquela sessão. O Sr. Presidente colocou em 
única votação o pedido de Regime de Urgência Especial feito pelo Ver. Claudinei o qual foi 
aprovado por unanimidade de votos. O Sr. Presidente disse que após a leitura dos documentos do 
expediente faria o intervalo para que sejam exarados os devidos pareceres; 12) Parecer nº 08/18, da 
Comissão de Justiça e Redação e Parecer nº 01/18, da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e 

Meio Ambiente, ambos favoráveis ao Projeto de Lei Complementar nº 02/18, datado de 19/02/2018, 
de autoria do Executivo Municipal, dispondo sobre alteração da Lei Complementar nº 272, de 
31/05/2016 e dá outras providências (Para a Ordem do Dia); 13) Os Requerimentos nºs 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36 e 37/18 depois de lidos foram encaminhados para a Ordem do Dia daquela sessão; 

14) Indicação nº 25/18, de autoria do Ver. Junhô, indicando a necessidade de ser colocado um braço 
de luz no poste existente na Rua São Judas Tadeu, em frente ao nº 59, na Vila Eleotério (À 
consideração da Sra. Prefeita); 15) Indicação nº 26/18, de autoria do Ver. Junhô, indicando a 
necessidade de determinar a limpeza da Avenida Tancredo Neves, próximo ao paredão que está 
sendo construído (À consideração da Sra. Prefeita); 16) Indicação nº 27/18, de autoria do Ver. 
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Junhô, indicando a necessidade de dete~inar a retirada de entulhos depositados em toda a extensão 
da Rua Rui Barbosa, na Vila Eleotério (A consideração da Sra. Prefeita); 17) As Moções nº 15, 16, 
17, 18, 19, 20 e 21/18 depois de lidas foram encaminhadas para a Ordem do Dia. Em seguida o Sr. 
Presidente suspendeu a sessão por cinco minutos para que as respectivas comissões exarassem os 
pareceres relativos aos Projetos que foram considerados em regime de urgência aquela noite. 
Decorrido o tempo necessário, o Sr. Presidente reabriu a sessão e solicitou a Sra. 1 ª Secretária que 
fizesse a leitura dos respectivos pareceres, a saber: Parecer nº 09/18, da Comissão de Justiça e 
Redação, favorável pela aprovação do Projeto de Resolução nº 02/18, datado de 13/04118, de 
autoria da Mesa da Câmara Municipal, dispondo sobre o repasse de bens móveis do Legislativo 
Piquetense para a Prefeitura Municipal de Piquete conforme especifica e dá outras providências 1 

(Para a Ordem do Dia); Parecer nº 10/18, da Comissão de Justiça e Redação e Parecer nº 06/18, da 

Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, ambos favoráveis pela aprovação do Projeto de 
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Lei Complementar nº 06/18, datado de 09/04/18, de autoria da Sra. Prefeita Ana Maria de Gouvêa, 
que dispõe sobre revisão geral anual das remunerações dos servidores públicos do Município de 

1 Piquete, de que trata o art. 37, inciso X, da Constituição Federal, e dá outras providências (Para a 
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Ordem do Dia). Tenninada a leitura constante do expediente, o Sr. Presidente disse que naquele 1 

momento passariam para ou uso da Tribuna Livre e em virtude de haver duas pessoas inscritas, 
solicitou que a Sra. Secretária fizesse a leitura da Resolução que diz respeito ao uso da Tribuna para 
ambos. Após a leitura do parágrafo 3º, do artigo 2º da Resolução nº 368/09, a Sra. Secretária 
chamou o primeiro cidadão inscrito na Tribuna Popular daquela noite, o Sr. Gilberto Augusto da 
Silva e comunicou que o mesmo dispunha de 1 O minutos. O Sr. Gilberto Augusto da Silva após 
cumprimentar todas as autoridades na pessoa do Sr. Presidente e cumprimentar na pessoa do ex
vereador Moita os presentes fez o seguinte pronunciamento: "O que eu venho dizer hoje aqui, dois 

aspectos sobre a lei 193 que trata do plano de carreira do professor. E o tenno técnico para vocês 1 

saberem também, quem sou eu, para quem não sabe, eu sou umas das pessoas que batalhou lá nos 
anos 2000, batalhou pelos 2/3 e pelo 1/3. Fui conferente nacional, quando teve em 2008, a 
Conferência Nacional sobre Educação Básica, eu fui uns dos Delegados em Brasília, em 2010 j 

quando foi a Conferência da Educação, Nacional da Educação também fui Delegado escolhido / 
pelos meus pares, representando São Paulo em Brasília e uma das coisas que eu queria que vocês 
soubessem é sobre como funciona. A gente batalhou a muito tempo para que o professor tivesse 1/3 
da jornada para atividades extraclasse. Então há um movimento nacional, esse movimento é J 

nacional, para que o professor tivesse esse tempo. A gente conseguiu que na lei do piso já garantisse 
isso, que tivesse um piso nacional. Depois a gente, é, os movimentos da classe conseguiu os 2/3 da 

1 
jornada e 1/3 para cuidar dos afazeres. A lei federal diz nesse momento que vai variar de acordo 
com a jornada de trabalho do professor. Então a gente vai falar sobre 30 horas que é o caso de 
Piquete. Então 20 horas com aluno e 1 O horas com atividades extraclasse. A lei inclusive não diz se 
é para ele ficar duas horas em casa, uma hora em casa para fazer as 1 O horas de, não diz nada disso. 
Porque é prerrogativa de cada município fazer essa, essa atividade. Porém, a minha preocupação é 
que a lei diz que essas horas, esse 1/3, é para que o professor faça o seu trabalho, mas também se 
aprimore. Essa hora é para ele estudar, fazer o estudo dele para que ele possa ser qualificado. E se 

I eu tiro mais essas horas qual o tempo que eu tenho para qualificar? Eu como gestor, eu como gestor 
eu primo pela qualidade do professor. Muito se fala às vezes né, a gente conversando um com o 
outro, mas tem que valorizar o professor. Digo que o professor precisa ser valorizado mesmo, mas 
não passa por ficar mais em casa ou menos em casa, mais HTPC, menos HTPC. Não, a qualificação 
do professor, porque quando eu dou um curso para o professor eu estou qualificando esse professor. 
Eu, como gestor eu preciso saber que eu preciso de professor qualificado para dar aula para as 
crianças, é isso que eu quero, como professor que sou, como alfabetizador e os tempos são outros. 
Quando eu alfabetizava, é, e isso eu faço com maestria, para todos saberem que sou alfabetizador, 
sei fazer com categoria isso, então, mas é preciso que nos tempos de hoje o professor se atualize. 

Então, a lei precisa garantir que o professor se atualize. Que ele estude, que ele se aprimore. Daí, 1 

nesse um terço cada município vai saber como utilizar esse 1/3 para qualificar o seu professor. Com 
estudo, a chamada, essa, essa hora que muitos falam, HTPC, HTPL, é um punhado de termos que 
não leva a nada. O que leva certo é que Piquete que tem 30 horas, usa desse 113, que são 10 horas, 4 
horas são livres para o professor e 6 horas para essas atividades. No momento está se cumprindo de 
que maneira: duas horas e quarenta na segunda-feira, hora coletiva e as outras três horas e vinte é 
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j feito no próprio horário da hora que ele entra até a hora que ele sai, guardada a proporção por 1 

semana. Bom, como o regime é CLT, tenho certeza de que quem leu sabe muito bem, que como é 
CLT, quem trabalha mais do que 4 horas e menos que 6 tem direito de no mínimo quinze minutos 

de intervalo. Em Piquete faz vinte. Porém, a CLT não permite que se remunere essa hora de café, de 
intervalo. Quer dizer, não quero saber se isso é justo ou não. Mas é o fato e eu estou falando sobre o 
termo técnico, não estou falando sobre outra coisa, se é justo, se não é justo, mas é assim que 
funciona. O nosso plano de carreira que trata a lei que é a 193, precisa ser corrigida. Porque quando 
ela foi feita, ela foi feita quando o professor dava 5 horas, 5 horas de HTPC, com duas, 2 horas de 
coletiva e 3 livres. Porém, não havia a obrigatoriedade dos 2/3. E nem a obrigatoriedade de que o 
professor se qualificasse. Então é necessário que o município tenha resguardado e garanta porque a 
lei diz que o município precisa garantir a hora de formação continuada, que é aquela formação que 

. se dá nos espaços da escola, com palestras, com cursos. Então é para isso que são essas seis horas 
que eu acho que a gente faz. E é um ganho tudo isso que a gente já fez foi um ganho pela corrente 

nacional. O Brasil inteiro está utilizando disso. Agora, eu não posso ter como modelo experiências 
que são piores do que a minha. Piquete tem o IDEB maior do que muitos lugares do Vale de 
Paraíba. Eu não posso copiar nenhum desses lugares que estão atrás da gente, não posso copiar. Se 
eu tiver que copiar alguém, é humano isso, eu tenho que copiar que está melhor, por exemplo, 
Campos do Jordão. Campos do Jordão das 10 horas desse 1/3, sete horas são para estudos. Se isso é 
bom pra gente não, porque lá é outro regime, outro salário, é outra coisa, isso não me diz respeito. 
Mas o que me diz respeito é que eu acho que a lei nossa, precisa ser atualizada, precisa estar na lei 
que 2/3 da jornada é com aluno e 1/3 para atividades extraclasse. É necessário que esteja escrito isso 
em lei, porque é isso que diz a lei maior. Então é preciso que a nossa e o nosso plano de carreira, lei 
193, é um dos melhores planos de carreira que tem no Vale do Paraíba. Tanto na progressão de 
nível acadêmico quanto de fazer cursos, tanto na horizontal quanto na vertical a escala da 

progressão. E sem deixar, sem ferir a CLT. Porque o professor que tem os cursos de cinco em cinco 
anos ele aumenta o salário dele tanto por via acadêmica quanto por via não acadêmica, e além do 

mais, sem tirar os quinquênios que é garantido pela CL T. Então ele não fere a CL T. O professor 
continua tendo os quinquênios conforme vai passando, automaticamente, que é o que diz a CL T. E 
o professor de Piquete ele é celetista, ele não é estatutário. Lorena é estatutário. É outro regime. E 
aqui é celetista. Mas isso é, não significa que está tudo lindo, maravilhoso. Precisa ser, eu acho que 

nosso plano ainda precisa de que fosse decenal, que de cada 1 O anos reunisse com todos os 
professores e estudasse. Mas tem que estar garantido isso em lei. Eu acho que é uma mudança que 

precisa ser feita no nosso plano, mas que pode ser discutida ainda. Mas essa mudança da carga 
horária do professor dos 2/3 e 1/3 com aluno está correto, não é isso que está errado no plano e que 
precisa ser revisto, estudado com mais tempo, com mais rigor, entendeu? Mais tecnicamente, isso é 
o que eu penso sobre a aprovação da lei. Quando esse lei vier, tem alguns ajustes para se fazer aí, eu 

acho que não deve mexer na questão da carga horária que não está nada errado com isso. Eu falei 
sobre o nosso plano. Você pode pegar o nosso plano de carreira, sem contar esses ajustes que 
precisa fazer de 2/3 que precisa estar na lei e comparar com qualquer plano de carreira de São José 

J para cima. Se o nosso plano não for melhor, que essas cidades todas aí, eu peço demissão do cargo, 
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está certo? Eu sei da nossa necessidade. A nossa necessidade qualificar o professor, valorizar o 

professor não passa por ele ficar mais em casa. É um equívoco tá, que se diz que valorizar o 
professor é isso. Valorizar não, é dar condição para ele trabalhar e condição digna de professor, é 

isso". Em seguida a Sra. Secretária chamou o segundo cidadão inscrito, Sr. Walmir Gonçalves dos 
Santos e comunicou ao mesmo que ele dispunha de 10 minutos, sem direito a apartes. O Sr. Walmir 
cumprimentou a Presidência, a Sra. Vereadora, demais Vereadores, a população presente e iniciou 
seu pronunciamento dizendo: "É com tristeza que hoje recebi a notícia da retirada do projeto de lei 

03/18 desta Casa de Leis. Por que tristeza? Porque se Vossas Excelências não sabem, o município 
de Piquete se encontra na ilegalidade em relação ao cumprimento da lei do piso salarial profissional 

nacional. A lei estabelece que todas as jornadas de todos os municípios de todos os estados da 

Federação deverão se adequar legalmente em relação ao cumprimento de 2/3 com aluno e 1/3 da 
jornada sem alunos. O que rege hoje o plano de carreira do município de Piquete é a lei 193/2003, 
ou seja, 5 anos antes de entrar em vigor a lei federal 11.738 que rege o, que passou a estabelecer a 

jornada de trabalho dos professores e das professoras, da rede oficial tanto municipais quanto as 
estaduais. Em relação, o que isso significa o que isso quer dizer. Ou antes a gente fala o que isso 
significa. A APEOESP - Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, que 
representa não só os professores da rede estadual como também das redes municipais onde não 
existe um sindicato de professores, específico de professores do município, a APEOESP também 
representa. E a gente pode dizer assim com muita clareza que no final do ano passado o Sindicato 

dos Funcionários Públicos Municipais de Lorena entrou na justiça contra a APEOESP dizendo que 
nós não poderíamos representar os professores municipais. O Juiz do Trabalho da 15ª Vara da 

Região da 15ª Região do Trabalho deixou muito claro que a APEOESP representa sim os 

professores dos municípios tanto de Lorena quanto de Piquete que também não tem um sindicato 
municipal. Então falo com muita tranquilidade em nome dos professores deste município e falo 
também com muita tranquilidade em relação à lei federal que diz respeito à jornada. Porque a 
APEOESP fez um trabalho muito sério não só no estado de São Paulo como em todo o País uma 
vez que o Presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação à época Prof. 

Roberto Franklin de Leão era também da Diretoria Estadual da APEOESP. E a nossa luta pela 

aprovação da lei era exatamente pelo reconhecimento do trabalho que o professor realiza fora da 
sala de aula. O professor não trabalha só dentro da sala de aula. O professor além das suas 
atividades de docência, de ministrar aulas, conforme popular muita gente diz, de dar aula, ele tem 
uma série de outras atividades. E aqui em Piquete com uma especialidade muito grande conforme o 

Prof. Gilberto falou, ele é alfabetizador e a rede municipal de Piquete alfabetiza. E nesse trabalho de 

alfabetização, a gente sabe do trabalho árduo que a professora, que o professor realiza. Ele tem que 
escrever a mão caderninho por caderninho. Que horas que ele vai fazer isso? Ele vai fazer no 
horário de dormir? Não. Foi exatamente para isso que os legisladores tiveram a consciência de que 

era necessário dedicar dentro da carreira, dentro da jornada de trabalho, um período específico para 
se trabalhar com alunos no caso 2/3 da jornada e 113 da jornada. Não para ficar em casa sem fazer 
nada. Porque o que dá impressão pelo que o professor que me antecedeu disse é que o professor 

quer ficar em casa sem fazer nada. Ele quer ficar em casa ganhando e sem trabalhar. Não, isso não é 
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verdade senhores Vereadores e senhora Vereadora. O professor, a professor quando está em casa 1 

está preparando aula e para preparar uma aula de 50 minutos às vezes gasta-se uma hora e meia. 
Para se preparar uma atividade caderninho por caderninho gasta-se duas horas, três horas. Para se 
preparar uma aula e se pesquisar, conseguir material vai tempo gente. E foi nisso que os 
legisladores pensaram quando em Brasília, aprovaram a lei 11.738, nesse tempo que os professores 
precisam para preparar aula, para se formar adequadamente para suas turmas. Porque o professor 
não faz 3 horas de A TPC, HTPC, o nome que a gente for dar, que é aquele horário de trabalho 
coletivo. Ele não faz só até às 3 horas vai para casa e nunca mais se forma. Não. O professor está 
em casa ele está lendo, o professor está em casa ele está pesquisando, o professor está em casa ele 
está estudando. É por isso que há necessidade de forma muito urgente no município de Piquete, que 
se regulamente essa questão da jornada de trabalho, porque não tem regulamentação. As professoras 
estão tendo que cumprir 6 horas de trabalho coletivo fora dali . Os senhores conseguem entender a 
gravidade disso? Está lá porque a lei do município de Piquete não contempla essa questão, mas 
hoje, hoje são obrigados a cumprir 6 horas. E se não cumprir fica com falta. Mesmo estando fora da 
lei. Nesse sentido, ciente disso, há muito tempo a APEOESP entrou com uma ação na justiça para 
que o município de Piquete cumprisse integralmente a lei do piso. Ganhamos. Temos liminar 
favorável. Mas infelizmente até hoje a Prefeita não cumpriu. Informou o Poder Judiciário que já 
estava cumprindo, em resposta a um abaixo assinado às professoras disse: estamos cumprindo quase 
integralmente. Quase integralmente não quer dizer integralmente. Quase integralmente quer dizer: 
dentro dessa questão da jornada, 1/3 que não está regulamentado Piquete não se adéqua a lei 
federal. Aí eu pergunto a Vossas Excelências até quando Piquete permanecerá na ilegalidade? 
Acreditava eu quando vim para cá hoje, que hoje nessa Casa de Leis seria discutido o projeto de lei 
nº 03/18, onde quem sabe, haveria uma solução favorável para o problema para o município de 
Piquete. Mas não, o projeto foi retirado. Para ser reapresentado quando? E até quando as 
professoras sem esse projeto trabalharão na ilegalidade? Até quando? Então senhores Vereadores, 
senhora Vereadora, discutir essa questão é discutir um problema sério para a Educação, porque aí é 

discutir a questão da qualidade e qualidade no nosso entendimento se faz com tempo para a 
professora preparar suas aulas. Qualidade se faz com tempo para a professora preparar as suas 
atividades. Qualidade se faz com tempo para a professora se formar. E Piquete está na contra mão. 
Digo com toda certeza: Piquete está na contra mão. Todos os municípios trabalham no sentido de 
que o tempo coletivo tem que ser menor que o tempo para preparação de aula e formação 
individual. Dos municípios da subsede de Lorena, da APEOESP Lorena, Piquete, Canas e 
Cachoeira Paulista, só Piquete não tem essa questão da jornada regulamentada. Em Lorena para o 
professor ou para a professora que ministra quarenta horas semanais são apenas duas horas 
coletivas, duas. Oito são individuais. Oito não. Desculpa. São vinte e seis com aluno, duas coletivas 
e as outras doze em local de livre escolha. Se o professor quiser ficar na escola corrigindo prova ele 
fica. Se o professor quiser ficar na escola corrigindo caderno ele fica, preparando aula, ele prepara, 
mas dentro da escola ou onde ele quiser. Se ele quiser ir para casa fazer esse trabalho porque é 
trabalho que ele pode fazer em casa, ele faz em casa. É local de livre escolha. E nos outros 
municípios todos caminham nesse sentido. E não são municípios que tem IDEB abaixo do de 

6 



A 

CAMARA PIQUETE Pres! te MUNICIPAL DE 

Ata da 6ª Sessão ORDINÁRIA Realizada em 16/04/2018 Fl n.0 

Piquete. São municípios que, ou se igualam ou tem o IDEB até mesmo mais alto. É nesse sentido 

que a gente, a APEOESP mais uma vez vem aqui defender a qualidade do ensino. Qualidade que se 
faz com a valorização das profissionais de Educação, com a valorização das professoras. Isso vai 
passar pelo cwnprimento de wna jornada legalmente estabelecida onde as professoras tenham sim o 
tempo coletivo, mas tenham wn tempo para se preparar em casa. E não dá para se preparar na 

escola em Piquete, mesmo porque de acordo com as informações recebidas, as escolas não tem 
internet para disponibilizar para as professoras, para que elas se aperfeiçoem. Isso elas têm que 
fazer em casa. Agradeço a atenção e a oportunidade que me foi dada". Usando da palavra o Sr. 
Presidente disse que gostaria de fazer algumas colocações: "Primeiramente eu preciso agradecer o 
uso da Tribuna pelo Sr. Prof. Gilberto Augusto da Silva e bem como pelo representante da 
APEOESP, Coordenador da APEOESP na região, Sr. Walmir Gonçalves dos Santos. Agradeço 
imensamente a palavra de Vossas Senhorias e quero deixar claro aqui alguns pontos porque, 
segundo chegou ao meu conhecimento, esse projeto de lei da Secretaria de Educação, no qual os 
professores passariam a cwnprir o que foi enviado para cá, de forma arbitrária, segundo eu estou 
sabendo, os professores já cwnprem, mesmo sem a aprovação aqui na Câmara Municipal. Então 
podem ter certeza que vai ser mais wna meta no meu exercício na vereança, vai ser fazer visitas às 

escolas e vou indagar dos professores se está sendo cwnprido ou não. Com relação à publicação que 

o senhor Gilberto fez na rede social e citou o meu nome. Eu fiz o uso da tribuna na sessão passada e 
em momento algum eu denominei alguém nas minhas palavras. O senhor só se esqueceu de 
comentar, o senhor falou queo senhor não tinha acesso à tribuna, o senhor teve hoje, o senhor só se 
esqueceu de comentar que naquela data que o senhor esteve na minha residência, era meu horário 
de almoço, e eu deixei meu almoço de lado para atendê-lo e coincidentemente a primeira secretária 

estava passando, acabou também visualizando nós dois ali no portão conversando, ela parou, 
desembarcou do veículo, participou da conversação entre nós. Então só quero dizer ao senhor, 
professor por quem eu tenho wn respeito muito grande. Em momento algum esse Vereador que aqui 
lhe fala ele vem para a Câmara Municipal cometendo algum crime. Eu vim aqui ler, estudar a 
matéria, consultar meu advogado a respeito do que vai ser colocado na pauta para ser votado. Isso 
não é crime certo? Só faltou o senhor falar que eu estava cometendo algum crime aqui. O fato de eu 
discordar, discordar da opinião do senhor não quer dizer que eu estou cometendo crime nenhwn. 
Aliás, o regime que hoje se apresenta no Brasil é a democracia certo? Do mesmo sentido que eu 

estou indo, o senhor pode estar vindo e vice e versa, entendeu? Então eu, não é porque o senhor 
acha que tem que ser votado, que o senhor, o senhor, a gente acabou estendendo a conversação na 
porta da minha residência e ela foi bem longa e em momento algum eu discordei do senhor. E 
diferentemente no posicionamento do senhor, o senhor chegou, eu, eu como policial militar eu 
infelizmente eu passei a minha carreira dentro da polícia e nós até hoje a polícia militar não pode 
sindicalizar, infelizmente não pode. Então ali é a ferro e fogo. E eu muito me admirei o senhor 
sendo wn educador, wn Diretor de escola, o senhor dizer para mim que a APEOESP que é wn 
órgão representativo da classe ele é, ele é, aqui em Piquete, ele é forasteiro, usando a própria 
palavra do senhor. O senhor disse que a APEOESP não tinha nada que vir aqui conforme o senhor 
Walmir no uso das palavras ele foi bem claro: é um órgão representativo na rede estadual e 
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municipal, então abrange Piquete sim senhor. Então eles não são forasteiros aqui no município. É 1 

um órgão pelo qual representa o senhor, de onde o senhor tira o sustento da sua família. Então 
professor é somente isso que eu gostaria de deixar claro aqui, em resposta a postagem do senhor, 

porque quando eu coloquei meu nome no pleito eleitoral, eu, graças a Deus, devido ao meu trabalho 
na vida pública é, a cidade confiou no meu trabalho e eu aqui eu estou exercendo da melhor 
maneira possível. Comigo não tem falcatrua, eu jamais, eu jamais sou a favor, somente porque o 
time está ganhando eu vou me apoiar no time que está ganhando e quero que se dane o restante da 

população, pelo contrário. Então todo o projeto que vier do Executivo que for para prejudicar 
qualquer que seja o funcionário público municipal, se depender de mim, pode ter certeza que eu sou 
contrário. Mesmo que eu seja o único aqui dentro a votar contrário. Eu jamais vou ser favorável 
para prejudicar qualquer que seja a classe municipal de nossa cidade. Somente isso e muito 
obrigado". Em seguida o Sr. Presidente passou para o segundo momento da sessão, solicitando a 
senhora secretária que fizesse a chamada dos Vereadores inscritos naquela noite. Inscrito para falar, 
o Ver. Claudinei cumprimentou o Sr. Presidente, a Sra. Vereadora e demais Vereadores, bem como 
os intemautas, ouvintes da Rádio Natureza FM e o público presente e iniciou seu pronunciamento 
dizendo: "Primeiramente queria aqui agradecer a confiança do Júnior que está presente hoje aí, que 
a partir de sexta-feira já retomou para o PR e como Presidente do PR eu continuo trabalhando para 
que eu possa cada vez mais ficar contente de ver o grupo que eu consigo montar, não eu, o grupo 
inteiro. Porque ninguém vem para o PR só olhando o Presidente. Além de ver a figura do Presidente 
também olha a figura dos demais que estão presentes, juntos, naquele grupo. Então eu agradeço a 
sua confiança, embora tenha por outros motivos ter ficado ausente do partido, mas, hoje já submetia 

a lista de filiados, é, e hoje seu nome está oficialmente no Partido do também nosso amigo Marcos 
Antônio que todos conhecem que é o Marcão que trabalha na quitanda da Vera, policial reformado 
também que está filiado ao PR e é mais um para engrandecer nossa família PR que é assim que eu 
chamo e sinto muito orgulho de ser o Presidente do Partido. Eu queria, como dizer, a gente fica 
aqui, discutindo um assunto que nos deixa tristes. Vamos dizer tristes. A Prefeitura Municipal além 
de ter uma Secretaria de Educação, tem um corpo jurídico para trabalhar. Entendo eu que os 

\ projetos feitos por qualquer Secretaria do município, devam passar pelo jurídico. Pelo menos é 
assim que nós fazemos nessa Casa de Leis independente de qualquer coisa e depois ainda passa 
pelas comissões. Já temos quatro meses a discussão desse projeto aqui. Veio, foi reprovado, 
retornou errado, e hoje, a senhora Prefeita encaminha oficio retirando o projeto. Nem eles sabem o 
que eles estão fazendo. Foi retirado o projeto nós não vamos poder discuti-lo mais a não ser que 
volte pra cá. Mas eu quero deixar um recado para o Executivo Municipal que tenham consciência 
que projeto de lei seja ele qual for precisa ser estudado antes de ser encaminhado a esta Casa de 

Leis. Precisa principalmente quando se trata de funcionários do município precisa ser bem 
elaborado. Dessa segunda vez talvez se a Secretária de Educação, eu digo Secretária de Educação 
porque ela é responsável pela Pasta e a senhora Prefeita com seu jurídico e com mais pessoas 

1 

reunissem o corpo docente. Reunissem o corpo docente para ver o que é melhor para o município. 
Como diz aqui reunissem mais pessoas, APEOESP, seja lá quem for. Chama a Comissão de 

1 Educação. Mas não, quer encaminhar o projeto de jeito que bem entende e quer obrigar os 
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Vereadores a votar da forma que vem". Em aparte o Sr. Presidente disse: "Inclusive na sua redação 1 

não constar uma lei lá que não existe. Nós ficamos aqui procurando, procurando e ninguém 
encontrou. Então, teve um erro grotesco lá na redação do projeto. Obrigado". Dando continuidade a 
sua fala, o Ver. Claudinei disse o seguinte: "É justamente onde eu ia chegar Vereador. Uma lei 
inexistente, uma lei inexistente e mais. Aonde iria ficar, eu já disse isso aqui nessa Casa de Leis em 
outras ocasiões. Quatro projetos, dois que foi retirado, um que já foi aprovado e outro que está em 
pauta hoje, provavelmente vai ser aprovado pelo menos da minha parte que fui membro da 
Comissão e dei parecer favorável como relator vieram juntos com pedido de regime de urgência 
pela senhora Prefeita que ainda me criticou na sala dela quando o advogado dela perguntou se os 
projetos tinham passado. Eu falei, mas como? Ninguém pediu regime de urgência. Mas eu pedi e o 
restante eu já conversei com quem tinha que conversar. Eu, Claudinei. Se nós tivéssemos pedido, se 
algum dos senhores Vereadores tivesse acreditado, porque se vem pronto pra cá a gente acredita que 
esteja de acordo e pedíssemos regime de urgência e aprovasse o regime de urgência, aprovasse o 
projeto, como que nós íamos explicar depois que o projeto era para alterar uma lei que não existe. 
Então vai aí o meu pedido: tenham um pouco de consciência o Executivo, reúna-se com o seu corpo 
docente, reúna com quem de direito, procure conversar, dialogar e não querer fazer as coisas da 
forma que bem entende. Aí eu falo para os senhores, às vezes eu venho pra cá eu quero ficar 
quietinho ali, mas eu não consigo. Semana passada eu recebi um comunicado de audiência pública 
na UNIVESP. Quem marcou essa audiência pública foi o Deputado André do Prado que é do PR e 
ele encaminhou tanto para mim como encaminhou a mesma cópia para a senhora Prefeita. E eu vou 
ler para os senhores: 'São Paulo, 10 de abril de 2018. Bom dia Prefeita Teca Gouvêa e Vereador 
Claudinei'. Por que Vereador Claudinei? Porque quem representa o PR nesse município é o 
Vereador Claudinei que é Presidente e o Vereador Doni para o Deputado e para mais aqueles que 
estão filiados ao PR. Nós somos representantes dentro desta Casa de Leis. Então o Deputado teve o 
respeito de encaminhar também para mim. Convidei o Prof. Doni e não podia ir. Convidei o Ver. 
Santana e ele foi junto comigo. 'A pedido do Deputado André do Prado segue este para informar 
data da audiência com o Diretor Administrativo da UNIVESP, Prof. Ricardo Bocalon, dia 11, 
quarta-feira, às 11 horas, Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e 
Inovação. Endereço: Avenida Escola Politécnica 28, Jaguaré, São Paulo. Observação: será 
necessário o envio do oficio do senhor Prefeito manifestando o interesse no Polo da UNIVESP em 
seu município. Favor confirmar o recebimento'. Terminado a leitura do documento, o Ver. 
Claudinei continuou suas palavras: "Como eu respeito tanto o Poder Legislativo e o Poder 
Executivo, embora eu não concorde com o Poder Executivo em muitos casos, eu mandei por 
whatsapp à senhora Prefeita esse mesmo oficio porque eu entendo que é necessário o Prefeito estar 
junto. E aqui está falando que ele tem que dar a ciência que ele tem interesse. E lá estivemos. E foi 
passado, Ver. Santana estava junto, qual a contrapartida do município com a criação desse Polo 
aqui? Uma sala com 50 computadores, com um professor que vai ser o elo de interligação entre a 
UNIVESP e o município e um pequeno escritório. A única coisa que eu fico feliz agora, depois de 
tudo isso é que ela publicou no facebook que Piquete ganhou dois cursos. Então é sinal que ela vai 
entrar com a contrapartida. Ótimo! Ótimo para o município. Ela citou o nome do Deputado André 
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do Prado. Só que se ela prestar atenção, quando eu compartilhei a situação lá com a foto minha e 

com o Diretor e com o Deputado André do Prado onde estava eu e o Ver. Santana eu publiquei 

também a foto dela junto, eu não exclui. E ela não foi capaz nem na publicação dela dizer que é um 
trabalho do PR de Piquete. Não precisa falar do Ver. Claudinei, não precisa falar do Ver. Doni, é o 

PR Aí depois nos cobra para buscar emenda para atender o município. E quando o Vereador está 

lutando, está batalhando junto aos seus deputados para conseguir alguma coisa para o município, ela 
sequer cita em suas publicações. Mas é sinal que nós vamos ter o curso da UNIVESP, que é a 
Universidade Virtual do Estado de São Paulo com dois cursos, que o município até 20 mil 
habitantes vão ter direito a dois cursos. Porque se ela já publicou que nós vamos ter e sinal que ela 
vai ter condições de dar contrapartida. Só quero deixar bem claro aqui minha indignação pela 

atitude, pela atitude. Se ela não sabe conversar, se ela não sabe dialogar, se ela não sabe fazer um 
trabalho junto com o Legislativo, nós não temos culpa. E ela já mostrou bem isso, bem antes dela 

tomar posse. E engano de quem achar, engano de quem achar que ela vai agradar alguém, é só até o 
momento em que ela precisar, depois está aí o Ver. Moita que sabe o que passou aqui dentro dessa 
Casa. Me desculpe usar seu nome Vereador mas é a realidade e a gente não pode deixar, esconder. 
Ele sabe o que ele passou aqui. Quando eu estava ali onde ele está, eu vi por várias vezes ele sofrer 

aqui defendendo o Executivo e não teve 1 % de reconhecimento. Então, reconhecimento existe para 

ela e para quem interessa para ela, a família dela talvez. O resto é o resto. E ontem, agora ela 
começou a interagir no facebook. Será que é para conseguir voto para os deputados que ela vai 
apoiar? Começou a interagir. Eu queria que ela mandasse aqui para a Câmara Municipal o Oficio 
que ela recebeu a notificação que ela recebeu do DNIT, do DNIT, dizendo que vai ser fechada a BR 
459. Eu tenho meu posicionamento. Demorou, já devia ter feito essa obra. Porque quem não sofrer 
agora vai sofrer no futuro. E aí se não conseguir mais recursos para reformar essa estrada, aí o 
sofrimento vai ser muito maior. Mas ela disse que o DNIT notificou que vai fechar a estrada. 
Primeiro, senhora Prefeita, pode ser que o Superintendente do DNIT esteja mentindo para mim, que 

eu falei com ele ontem e ele me disse que o DNIT não notificou nada. O que a senhora recebeu, 

mais uma, é que a liminar do mandado de segurança coletivo que a senhora entrou para favorecer o 
Estado de Minas Gerais foi revogado também, então é isso. Hoje, o que está acontecendo? 

Realmente, se quiser fechar, fecha. Porque não tem liminar impedindo mais. Mas aí há outros, 
outros problemas. Eu não sei se vai haver o fechamento, até agora não tem nada oficial disso. E eu 

fico triste porque se a gente perder esse recurso e essa estrada vier a dar um problema maior e eu 

estiver nessa Casa de Leis aqui, eu vou usar 20 minutos se ela for a Prefeita desse município, de 

lembrá-la quem é culpada de um problema mais sério nessa serra. Interessante para os senhores 

verem a que ponto chega. Nos comentários dela no facebook, estou falando que ela interagiu bem, 
ela está comentando também a publicação dela. Ela fala que não é necessário o fechamento dessa 
estrada. Porque tem condições de fazer pare e siga. Antes de qualquer decisão, antes de apresentar o 

embargo para derrubar a liminar que ela conseguiu veio o engenheiro de Brasília verificar a estrada 

e no relatório dele ele fala que não tem condições de fazer o pare e siga na serra porque vai abrir 
panos. Em tomo de 800 metros a um quilômetro com um metro de fundura. Essa estrada ela é 
estreita. Se abre um lado, você vai ter que colocar um cone pelo menos 20 centímetros além da onde 
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abriu. Porque se passar um veículo de peso ali, tomba tudo no buraco. Mas ela disse que não 
precisa. Mas olha a incoerência. Uma obra de 50 metros na Avenida Tancredo Neves foi necessário 
não dá para fazer pare e siga, teve que fechar dos dois lados. Dos dois lados está fechado. Poderia 
muito bem fazer um pare e siga do lado de lá da estrada, meia pista, com dois funcionários com a 
bandeirinha na mão, parava lá, liberava o outro parava aqui e dava para fazer o trânsito. Mas ali não 
dá. 50 metros. Não dá. E uma estrada de 15 quilômetros dá para fazer o pare e siga. Vejam o 
tamanho da incoerência das situações. Ó, eu não posso pisar naquele prego ali porque fura, mas 
você pode pisar que não fura não. É bem por aí a cabeça da pessoa. É assim que administra o 
município. Eu não posso concordar. Eu entendo as pessoas que são contrárias. Só que a gente não 
pode pensar no hoje, a gente tem que pensar no amanhã. Os senhores bem lembram o sofrimento 
que foi quando caiu a estrada próxima ao posto de guarda. Quanto tempo ficou interditada essa 
estrada. Será que vai esperar acontecer isso mais para cima. A estrada está horrível, vai perder a 
oportunidade, o dinheiro já está liberado. Já existe o dinheiro para fazer a obra. Só que agora 
senhora Prefeita a senhora conseguiu adiar essa obra e eu não sei mais o que vai acontecer. A única 
certeza que eu tenho é que até a entrada do Itabaquara vai ser feito dali para a frente vai depender 
muita questão para a frente. Embora já possa porque a liminar já foi derrubada. A liminar já foi 

derrubada. Hoje se quiser interditar, já é possível legalmente porque, a liminar que ela conseguiu já 
foi derrubada através do embargo oferecido pelo judiciário do DNIT que mostrou para o juiz que 
deu a liminar que é impossível fazer o pare e siga. Mas, vamos aguardar, vamos ver qual vai ser a 
decisão do DNIT, quem sabe com essa publicação dela ela ponha a mão na cabeça, por que aquela 
obra também parece que vai até quando eu não sei. Um paredão de 150 metros, não sei nem se dá 
isso. E o mais interessante é a forma que bloqueia né? Joga um caminhão de terra, joga mato em 
cima, do outro lado joga raspa de asfalto, uma placa lá no ... esquece que tem moradores ali que tem 
garagem para colocar o carro, mas ali é perigoso. 50 metros, é perigoso. Tem que fechar. Não pode 
ficar aberto. 50 metros senhores tem que fechar. 15 quilômetros não. Dá para fazer o pare e siga. É 
muita incoerência. Muita, muita! É aquela história, faz o que eu mando e acabou. É dessa forma. 
Passou por nós lá na UNIVESP: bom dia, bom dia. Estou cumprindo meu papel aqui senhora 
Prefeita. Como talvez um dia a senhora esteja também se a senhora for Vereadora. Mas eu quero 
ver a senhora aqui sem fazer crítica a alguma coisa. Porque antes quando era senhor Prefeito 
Otacílio que eu era Vereador aqui, por várias vezes a senhora fez crítica, inclusive a senhora 

criticava o transporte escolar do município, que continua com a senhora desde 2013, a mesma 
empresa. A mesma empresa que ela criticava antes de ser Vereadora, está no município já no 
mandato dela há cinco anos transportando os alunos. Em aparte o Sr. Presidente disse: "E na qual 
ela está com os bens bloqueados". Dando continuidade a suas palavras, o Vereador Claudinei disse: 
"Aí é uma outra contratação que ela fez com para a mesma empresa. Ela criticava e contratou 
também, alugou veículo da mesma empresa, a que ela criticava. Então chega de incoerência, chega 
de balela, vamos falar o que é verdade para a população. E quanto, só para concluir, e quanto a 
UNIVESP, eu fico feliz porque se for implantado quem vai ser beneficiado é a população de 
Piquete e como ela já falou que vai ter o curso, parabéns para o PR. Parabéns ao Deputado André 
do Prado que está lutando por nós lá, porque o Vereador Santana esteve lá e viu quantos prefeitos 
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1 tinh~. São escolhidos. E Piquete foi escolhido. pelo PR. ~udo bem q~e hoje o .Governador é ~o 
partido dela, mas a gente bem sabe corno func10narn as coisas. Ele está corno Vice-Governador Já 

há 3 anos, 3 anos e meio e eu não posso deixar de falar aqui que até hoje em 5 anos senhora 

Prefeita, a senhora cobra de nós para buscar recursos com os nossos deputados, mas a senhora até 
hoje só trouxe um recurso do Governo Federal para o município que não terminou de usá-lo ainda. 
Muito obrigado Sr. Presidente". Usando da palavra o senhor Presidente disse o seguinte: "Disponha 

Vereador. Para concluir o que o senhor acabou de pronunciar, é engraçado, a Prefeita ela está 
chamando a população no Facebook para que faça um manifesto no fechamento da BR 459, para 

entrar com uma ação sobre o direito de ir e vir. Confonne o senhor bem colocou em suas palavras, a 
Avenida Tancredo Neves, ali ela interditou, uma obra muito mal feita diga-se de passagem, foi 

cobrado aqui que ela colocasse um cartaz ou algo parecido lá. Ela colocou, pôs o valor e pôs lá que 
era da Câmara Municipal. E quando eu retomei, retiraram. Cheguei lá e não me deparei com essa 

placa. Mas ela, a sinalização dela é arame farpado, é galho de árvore, é tronco de árvore, aí passa 
alguém ali e morre, e o pessoal dali. Ali não tem direito de ir e vir? Então Vereador só concluindo o 
que o senhor acabou de falar na Tribuna, são duas virtudes aí não é? Infelizmente a BR 459 é uma 
luta do PR na qual ela vai tentar o impossível para tentar manchar o PR, e aqui dentro não, aqui 

dentro a terra é dela, ela faz o que ela quer. Ela pensa dessa forma, infelizmente". Inscrito para falar 
o Ver. Santana passou a presidência, cumprimentou a Mesa e demais vereadores, ouvintes da Rádio 
Natureza, internautas, público presente e na pessoa do ex-vereador João Inácio dos Santos, 

cumprimentou todos que ali se encontravam e deu início ao seu pronunciamento dizendo: "Bom, 

inicialmente eu quero já aproveitar a deixa, que aqui foi falado a respeito de confecção de 
documentos, principalmente de leis por parte do Poder Executivo, ela encaminhou o Oficio para cá, 

os adeptos, os puxa-sacos vão falar que foi erro de digitação. Assim como ela mandou no Projeto de 

Lei e agora ela retirou imediatamente, porque ela mandou uma lei para cá inexistente e hoje 
surpreendentemente ela me respondeu um oficio e colocou aqui sobre o nº 035/20198, que ano que 
nós estamos: Brincadeira. É o nosso Poder Executivo. Mas, diga-se de passagem, fazer o que? 

1 Vamos lá. Eu tenho alguns assuntos para comentar, eu espero que haja entendimento. É, 
primeiramente eu quero agradecer e parabenizar a comunidade do Bairro Santa Isabel, espero que 

todos prestem bastante atenção e façam com que reabilite a comissão no bairro, para que cada 1 

bairro do município de Piquete tenha seus representantes, tenha uma diretoria e exerça o direito de 

todos. Procure a Câmara Municipal com os seus respectivos representantes. Façam abaixo assinado. 
Não fiquem passando humilhação. Chega gente. Chega. Estou cansado de falar isso aqui. Acho que 

já chegou na hora de dar um basta, a Câmara está aqui com as portas abertas. Eu, eu me tomei um 
Vereador viciado na Câmara. O Vereador Claudinei briga muito comigo. Eu fico aqui direto, eu não 
tenho hora para entrar e não tenho hora para sair daqui. Se tiver alguém aqui precisando estou aqui 
atendendo, não tem problema. Então eu peço encarecidamente, reativem as comissões de bairros, 

por enquanto hoje no município somente o bairro da Vila Célia que reativou e tem uma Diretoria 

1 

constituída para lutar e batalhar pelos direitos dos moradores de lá. Então, deixo aqui o meu pedido. 

Por que? Conforme o Vereador Claudinei bem disse, eu estive em São Paulo juntamente com ele e 

1 fiquei acompanhando as mensagens e ele por diversas vezes recebeu algumas mensagens de áudio e 
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moradores daquele bairro reclamando, solicitando gente, gente, quase uma semana sem água no 

bairro inteiro. Quando eu fui à noite, até o Vereador Rômulo conseguiu um caminhão pipa e 
abasteceu lá os predinhos, somente os prédios. Então, voltando, retomando de São Paulo, ainda 
perguntei para o Vereador se ele gostaria de passar no bairro. Foi cansativo, nós chegamos e ele 
falou ah depois eu vou. Eu o deixei na residência e fui pra guardar o carro da Câmara e para minha 
surpresa tinha uma moradora do bairro próximo, aonde é a garagem da Câmara e ela quase 
chorando me pediu para que a acompanhasse até a antiga CAB. Fui até lá. Lá chegando somente 
funcionários, perguntei a respeito do responsável e ela me disse que era o Engenheiro Felipe, porém 
não estava, estava em reunião em Guaratinguetá. Solicitei o número do telefone celular do mesmo, 
eu liguei para ele me identifiquei e ele já me disse que estava no Bairro Santa Isabel, não em 
Guaratinguetá. Fui até ele, chegando, tinha alguns funcionários no buraco onde estava com 
problema, eu encostei o carro da Câmara e ele viu a gente chegando, eu chegando porque até então 
a senhora lá embaixo, ela pediu para desembarcar do carro porque ela ficou com medo, com medo 
que ele a visse comigo para não sofrer represálias depois. Não sei por parte de quem, mas aquilo me 
chamou a atenção. Eu falei, não, não tem problema, eu vou. Fui, chamei-o num canto, falei por 
favor, preciso falar com o senhor. E comecei indagar a respeito daquela situação. Até quando os 
moradores iriam ficar naquela condição, uma semana sem água? Senhores para minha surpresa, 
palavras dele: 'cara, eu não tenho que te dar satisfação' . Virou as costas para mim e saiu andando. 
Eu fiquei indignado com aquilo. Aí o papo foi diferente. Depois, para minha surpresa ele alegou o 
que? Que eu tinha sido grosseiro com ele. Muita gente acompanhou este bate papo não muito 
amigável que eu tive com ele, tive que colocá-lo no lugarzinho dele para ele deixar de ser imbecil, e 
para minha surpresa chegou algumas mães de alunos que estavam descendo até a BR 459 para 
pegar os filhos e algumas delas me disseram que ele é grosseiro, é estúpido, malcriado, trata todo 
mundo com a ferradura na mão. Então senhor Felipe, nós estamos estudando uma possibilidade 
junto ao setor jurídico da Câmara, eu estou analisando e se vier mais alguém aqui, fazer alguma 

1 

reclamação a seu respeito, pode ter a certeza que nós iremos entrar na justiça contra estas atitudes, 
porque é lamentável, inadmissível. Já basta a situação na qual a gente está presenciando essa falta 
de educação total de quem está exercendo o poder aqui e agora isso está se estendendo até para uma 
empresa que ganhou o direito de poder explorar o solo e a água do nosso município, tratar todo 
mundo da forma que estão tratando. É, eu quero saber, foi feita uma limpeza na Rua Madre Maria 
Mazzarello. Então o responsável pelo setor de limpeza da Prefeitura Municipal, pelo amor de Deus, 
não fique maquiando, não entre nessa jogada, não faça serviço de porco, então deixa criar cobra. 
Agora o nosso município está tão bonito que até escorpião já está aparecendo. Vamos ver se 
aparecer alguém picado por escorpião e chegar a óbito, aí a culpa é da Câmara ou será que a 
Prefeita vai querer que cada Vereador passa a mão numa máquina e vai cortar mato aí, é 
lamentável! A Rua 1 º de Maio está desmoronando aquilo lá, está maquiado pelo mato. Os 
moradores não têm, viu Prefeita, ali sim estão impedidos pelo direito de ir e vir deles, não tem mais 
condições de acessar o centro da cidade devido às cobras que estão aparecendo lá, escorpiões. Toma 
vergonha na cara Teca, pelo amor de Deus, vai até quando isso? Aí eu sou perseguidor? A Câmara é 
maldosa? Vocês vão esperar descer a casa inteira lá? Chega lá houve desmoronamento a defesa 
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civil vai põe um plástico preto lá e está tudo certo. O plástico será que ele contém ferragem, 
cimento, é o suficiente e o povo que se lasque? Ou vai chegar lá e vai arrancar e vai colocar em 
escola como a senhora fez no Alto da Bela Vista? E depois vai alegar que lá também é área de 
risco? E deixou uma família morando lá dois anos. E a gente não pode fazer nada e a gente não 
pode comentar aqui, não podemos falar nada. Pacientes esquecidos no município de Aparecida 
gente. Que vergonha! Tem uma postagem que tem uma pessoa aguardando uma consulta de 
oftalmologista e está completando de 5 a 6 meses. E ainda tem os adeptos, imundos para mim, que 
ainda vem defender. Que é só ir lá e inventar uma desculpinha que daí você é atendido. Que 
vergonha! Onde nós estamos chegando. Está vendo? O pobre não tem vez, não adianta. Então se 
você não tiver dinheiro no bolso se dane. Engraçado que, época de campanha vai e promete o 
mundo e o fundo e agora que ganhou dá as costas. Isso para mim é falta de personalidade, falta de 
caráter que está faltando e muito. Porque ela, ela de forma, isso para mim é crueldade, ela promete 
uma coisa, ela não cumpre, bom se bem que ela fez isso até com o Vice-Prefeito. Ela prometeu para 
a cidade inteira, que a cidade teria dois prefeitos e hoje pura e simplesmente ele está aí sendo 
cobrado e infelizmente passando vergonha. Não por culpa dele, mas eu acho o que ela fez não se 
faz. Eu teria vergonha na cara. Ô senhor Felipe, da mesma forma que o senhor deixou aquele buraco 
no bairro da Santa Isabel está hoje, aliás, já faz uns dias. Hoje eu passei lá e constatei na Rua 
Estudante Paulo Leite, na rua de acesso a Creche Municipal, amanhã eu vou lá viu? Eu quero ver, 
porque a forma que essa empresa sinaliza, coloca-se quatro vergalhões e passa faixa zebrada. Se cai 

uma criança dentro de um buraco desses com é que faz? Quem é culpado? É o pai que deixou a 
criança na rua solto? Um outro assunto que eu não posso deixar de tratar que eu acredito que se não 
acompanharam hoje está gravado na matéria, do jornalista lá do Jornal Atos, que ele saiu em defesa 
da Prefeita, então eu não sei, peço ao pares o cuidado porque, porque foi falado lá, ele quis deixar 
uma dúvida e para que o povo de Piquete embarque nessa dúvida. Eu quero acreditar que isso não 
esteja acontecendo. Mas se for, eu vou procurar saber, e se tiver eu vou trazer aqui na Tribuna, eu 
não tenho nada a esconder de ninguém. Sinto muito, mas deixou claro lá referente à Comissão 
Processante a delegação da liminar, já vai iniciar os trabalhos, inclusive hoje para minha surpresa 
assim que cheguei a Prefeita Municipal já havia entregue a sua defesa, está aí, na Casa, então a 
Comissão já estará dando andamento nos trabalhos, nobre Presidente da Comissão, e lá o jornalista 
deixou claro que a Câmara tem que tomar cuidado porque já tem quatro vereadores que fez 
reuniãozinha com ela. Então senhores espero que Deus ilumine a cabeça de cada um, inclusive que 
tem quatro vereadores aqui desta Casa que já pode comer a picanha junto com a Prefeita. E peço a 
população do município que cobrem. Eu teria vergonha na cara, eu teria vergonha na cara, em ver a 
situação em que está a cidade, participar de reuniãozinha com a Prefeita, isso para mim não é fazer 
política, isso para mim é politicagem. Eu posso estar enganado e se eu realmente estiver enganado, 
eu decentemente eu venho aqui e renuncio o meu mandato. A princípio eu tenho caráter, eu tenho 
família, eu tive berço. Eu não me vendo por nada nessa vida, custe o que custar, doe a quem doer. 
Então só espero que se realmente houve aqui por parte de algum vereador alguma participação de 
reuniãozinha a portas fechadas com a Prefeita Municipal, então que seja decente, chegue aqui e fale, 
que se manifeste, que vai ser ruim porque eu vou descobrir, eu vou atrás, eu não tenho medo da 
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verdade. Eu vou atrás e vou trazer e vou denunciar aqui quem são os Judas que estão plantados aqui 
dentro deste Plenário. Muito obrigado senhor Presidente". Inscrito para falar o Ver. Prof Doni 
cumprimentou o Presidente, a Sra. Vereadora, demais Vereadores, internautas, ouvintes da Rádio 
Natureza FM, público presente e iniciou seu pronunciamento: "Em primeiro lugar eu quero 
comentar e não vou ser muito longo, que o Ver. Claudinei já fez alguns comentários. Muitos estão 
falando que a Prefeita vai dar aumento salarial para os funcionários. Eu comentei hoje nessa Casa 1 

na hora da minha chegada, que ela vai dar uma reposição. Ela não vem dando essa reposição há 
muito tempo, então provavelmente ela vai ser acionada na justiça se já não foi, então ela está dando 

1 
5% aí. Algumas pessoas disseram que o salário dos funcionários vai passar de mil reais. Para passar 
de mil reias gente, o funcionário da Prefeitura, pelos meus cálculos aqui, eu espero que eu esteja 1 

errado, mas, um funcionário deveria ganhar pelo menos R$ 952,40. Com esses 5% ele passaria a R$ I 
1.000,02. Eu acho que a maioria dos funcionários da Prefeitura não ganham R$ 952,00. Então a 1 

maioria ainda vai continuar abaixo dos mil reais. Alguém deve ter ouvido aí. na televisão que o 
salário mí.nimo a partir do ano que vem vai passar de mil reais. Então já estão jogando aí a coisa que 
o salário esse ano vai passar, não vai gente. Eu espero que passe. Como meu amigo Claudinei fala 
eu estou esperançoso, tomara que passe de mil, tomara que chegue a mil e quinhentos, bem que eu 
queria que chegasse a esse patamar. Mas, pela atual situação que o município vive, as contas não 
estão batendo, como já veio aqui para ser votado nessa Casa e como a maioria já falou que a 
próxima vez que acontecer, e eu sou um deles que já disse, eu votarei contra as contas da Prefeita se 
chegar ao patamar que chegou. Não é por causa de aumento para funcionário não tá? É por causa da 
quantidade de cargo que foi criado. Então, isso não se deve e eu também não quero ficar pegando 
esse mérito. Só quero dizer novamente. É reposição". Em aparte o Ver. Claudinei disse: "Eu nem 
falei sobre esse assunto na Tribuna, porque às vezes se enxerga o hoje mas não se enxerga o 
amanhã. Mil e um é mais que mil, concorda comigo? Então, ela está dando uma reposição de 5%, 
porque faz três, quatro anos que ela não dá essa reposição salariaJ. E com essa reposição de 5%, ela 
passou de mil reais o salário base: mil e um. O meu medo é que fique mais quatro anos sem 

1 reposição salarial". Em aparte o Ver. Santana disse: "Conforme disse o Ver. Claudinei e também 
Vossa Excelência, o projeto que ela havia mandado para cá estava bem claro lá o aumento e seria, 1 

chegaria ao patamar de mil e um reais e eu acho que 30 ou 70 centavos, eu não me recordo. Mas já 
foi divulgado que a partir de janeiro o salário mínimo vigente no País será de R$ 1.002,00. Então 

li mesmo assim ficará abaixo 30 centavos ou 70 centavos. Agora, conforme já, Vossa Excelência me 
concedeu o aparte, eu acabei esquecendo de pronunciar e comentar também que a Prefeita, ela, I 
palavras lá do jornalista, a competência dela é tão grande, é tão grande, que ela conseguiu, ela 
conseguiu administrar o município de forma brilhante, que ela tem nos cofres públicos hoje Fonte 1, 
ou seja, que ela pode usar recursos próprios um milhão. Só se for milho né, só se for, porque eu 
teria vergonha de mandar um projeto aqui para esta Casa, ficar aí esse tempo todo sem valorizar o 
próprio funcionário dela e agora ela mandar alguém falar que ela tem um milhão guardado para ela 
fazer pavimentação no município. E com essa folha exorbitante de funcionários mamando lá, 
funcionário ganhando cinco mil, três mil, ela não tem vergonha na cara? Enxuga esse quadro de 
funcionários, faz uma reunião com o funcionário público municipal, que está ganhando menos que 
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o salário mínimo, valoriza quem está ajudando ela. Mas não, ela insiste em humilhar todo mundo e 

agora divulgaram aí que ela tem um milhão de recursos próprios para implantar no município. Que 

beleza não? Muito obrigado Vereador". Continuando seu pronunciamento, o Ver. Prof. Doni disse: 
"Disponha". E continuou: "Com relação ao Projeto de Lei Complementar 02/2018, que cria mais 
dez cargos de professores substitutos. Eu faço parte da Comissão e nós demos o parecer favorável. 
Só que eu tenho algumas dúvidas com relação a esse professor substituto. Eu essa semana vou 
procurar a Secretária de Educação para que ela possa me tirar essas dúvidas. Comentei com o Ver. 
Rodrigo no ato da reunião e vou expor para todo mundo qual, uma das minhas dúvidas com relação 
ao professor substituto. Pelo projeto de lei de 2016, que criou o cargo de professor substituto no 
município, eu acho que deveria também nessa lei, criar as atribuições do professor substituto, para 

que esse professor quando ele for atribuído, essas aulas, para que ele saiba que tem a lei que vai 
ampará-lo se caso ele for burlado em algum momento. Segundo o que me passaram a Secretaria de 
Educação ela cria em contrato, se eu estiver errado eu volto no próximo aqui tudo bonitinho e já 
vou falar, ela cria um contrato e nesse contrato tem a vigência do professor substituto. Só que 

novamente eu vou falar. Se cria-se uma lei eu acho que já deveria criar uma lei certa, com tudo 
especificado nessa lei. O que deveria estar especificado nessa lei: o professor substituto vai ganhar a 

mesma coisa que o professor que é o efetivo da classe? Quantas horas ele vai cumprir 
semanalmente? Caso não tenha substituição para ele, aonde ele deve ficar? O que ele pode e o que 
ele não pode fazer dentro da escola. Porque senão amanhã ou depois esse professor substituto vira 
Secretário de escola, ele vira qualquer função. Eu não quero desmerecer função nenhuma, mas ele 
vira qualquer função dentro da escola. Não tem uma lei para ampará-lo, ele vai ficar igual está 
acontecendo no município, você faz o que eu quero porque senão o seu contrato vai ser rescindido. 

Então, nós aqui da Câmara não estamos querendo que aconteça isso. O município está precisando 
de professores, então nós vamos e eu peço para os pares que sejam favoráveis a essa lei, mas, que 
depois a gente procure a Secretária e principalmente procure a Prefeita e cobre isso dela. Porque 
tem que ser feito isso. Porque se nós não votarmos a favor disso depois ela pode jogar na gente 

como já é de praxe, que nós da Câmara Municipal somos perseguidores, não queremos que isso seja 
feito. Nesse momento o Ver. Claudinei solicitou um aparte para fins de esclarecimento e disse: "É, 
quanto a esse projeto que Vossa Excelência está falando, na verdade é uma alteração que está sendo 
feita no projeto 272/16. O que está se criando na verdade é vinte cargos na função de reserva", o 

Ver. Prof. Doni usando da palavra disse: "Dez cargos a mais. Já tem dez, então vinte". Continuando 
seu aparte o Ver. Claudinei disse: "Não, tem mais vinte". O Ver. Doni discordou: "Não". Ao que o 
Ver. Claudinei concordou dizendo: "Vinte, isso, dez e mais dez". O Ver. Doni completou: "São dez 
na lei e mais dez, vai ser vinte". Ver. Claudinei disse então: "A lei hoje é dez e mais dez, ela vai ser 
vinte, por quê? O contrato ele tem uma carga horária semanal para cada Vereador, cada Professor, o 
que eu fui informado é que dos dez que hoje estão já me parece que em tomo de sete, se eu estiver 
enganado a informação chegou de sete ou oito, já estão em atividade direta por licença prêmio, por 
licença médica ou substituindo diretamente. Então, a Secretaria ela está com dificuldade para ter 
outros professores para fazer a substituição, então, essa situação. Quanto às atribuições eles vão 
seguir o que está no decreto, no projeto de lei 272. Aqui na verdade só está alterando o projeto no 
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j constante ao número de funções. Hoje são dez, vai passar a vinte cargos na função de reserva. As 
atribuições, eles vão seguir as atribuições que constam do projeto de lei complementar 272/16. 
Então eles estão entrando, na verdade só está criando mais dez cargos que podem ou não ser 
contratados, aí vai depender da necessidade. O problema é que hoje por ter só dois sobrando, 
precisa de mais um não tem o cargo criado, aí não pode ser contratado. Então essa é a situação. 
Quanto às atribuições ele vai seguir as atribuições da lei 272/16, só para complementar as 
informações de Vossa Excelência. Muito obrigado Vereador". Dando continuidade ao seu 
pronunciamento, o Ver. Doni disse: "De nada. Como o Professor Gil falou aqui, para a mudança da 
lei, até a lei que a Prefeita retirou uma lei que nós ficamos aí um bom tempo procurando a lei que 
seria alterada, depois nós descobrimos que a lei nem existia, aí nós entramos em contato com o 
jurídico da Prefeitura e o jurídico da Prefeitura também ficou lá procurando essa bendita lei aí e 
depois ele acabou assumindo que não teria essa lei. Professor Gil, faço minhas as palavras do nosso 
Presidente. Eu acho que cada um tem a sua opinião, eu tenho a minha. Eu já trabalhei na Prefeitura 
de Guará, já trabalhei na Prefeitura de Lorena. A gente faz, cumpre né, vinte e seis horas em sala de 
aula com dois HTPCs coletivos, com doze HTPCs livres, como meu amigo Walmir falou. Só que 
desses doze a gente cumpre dez fora da escola e dois a gente cumpre na escola. Só que as escolas 
deixam lá um computador pra gente, pra gente poder pesquisar, a fazer as nossas, se você não tem 
na sua casa você vai na escola. Então como um dos Vereadores já disseram aqui parece-me se eu 
escutei bem alguns professores, as escolas não tem computadores, só na secretaria e eles não podem 
usar o computador da secretaria. Com relação ao que o senhor comentou aqui, que deveriam ter 6 
horas de HTPCs, palestras e cursos, está é a minha opinião, Prof. Doni: em Lorena eu já participei 
de palestras e cursos, para mim não melhora em nada a minha vida e não me ajuda em nada com 
relação aos alunos. Para mim, isto é gastação de dinheiro. Vou dar um exemplo do que foi feito em 
Guará a dois anos. Contrataram um palestrante, pagaram pelo que nós descobrimos depois lá e 
ninguém fala se é verdade ou não, 15 mil reais pro cara, para ele ir lá e dar uma palestra pra nós 
sobre matemática. Ele falou sobre o livro dele de matemática durante quarenta minutos. Para quem 
é professor de matemática a palestra até que foi mais ou menos boa, mas não ajudou em nada. Pra 
quem não é professor de matemática ficou todo mundo boiando lá, não sabia nem o que o cara tava 
falando, nem o que significava e nem quem era ele. Então pra mim, igual eu estou falando, Prof 
Doni, palestras pra mim a maioria que eu já assisti pra não dizer todas, não serviu em nada. E se 
perguntar para os professores se palestra ajuda alguma coisa no dia a dia deles, eu acho que 99 ,9% 
vai falar que não. Vai ter aquele um que tem medinho lá e vai falar que gostou. Então, eu pelo 1 

menos gosto de ser sincero. Pra mim isso não serve. Cursos, eu acho que quando uma Prefeitura ela 
quer dar um curso para um professor, ela procura um curso que vá ajudá-lo em sala de aula. Não um 
curso que aparece lá porque disseram que é bom. Porque com relação a isso não cabe a minha 
pessoa que eu não trabalho no município de Piquete falar com relação a isso. Mas, como o Vereador 
Claudinei falou senta-se com os professores, senta-se com o corpo docente e pergunta, seja honesto, 
joguem limpo com eles. Olha, nós vamos trazer fulano de tal que é Pedagogo, que é formado não 

\ sei aonde. Muitas vezes a pessoa vem, dá o curso, mas ninguém entende nada. Você não pode nem 
reclamar daquele curso. Te dão uma fichinha pra você preencher lá e essa fichinha você tem que por 
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o seu nome, só falta pedir endereço, conta bancária e tudo o mais sua. Porque seu nome tem que 
ficar lá bonitão lá em cima lá. Então se você reclamar do curso, amanhã o Prefeito te chama lá na 
salinha dele e pergunta por que você não gostou desse curso aqui? Mas se não pergunta ... Quer 
saber se o curso é bom, primeiramente não ponha o nome da pessoa lá pra você ver como é que a 
pessoa vai ser sincera. Até pra mim que sou Professor no Estado quando você vai em curso tem que 
ter o nominho bonitinho lá eu nem respondo, eu pego aquele papel e levo embora. Disfarço e 
carrego embora. Nem respondo, não respondo mesmo. Agora quando não tem nominho lá pra por aí 
eu respondo por que aí eu posso por a minha sincera exposição sobre aquilo. Já pegando gancho 
sobre discussão de projetos da Educação eu quero deixar uma coisa clara não sei se é pra Secretária 
de Educação ou se a própria Prefeita. Se o projeto é Educação e está relacionado com Professores 
eu acho que ela deveria sentar primeiro com os Professores, conversar com os Professores, vê o que 
é melhor para os Professores. Porque muitas vezes o que se faz em Lorena não é o melhor coisa pra 
Piquete. O que se faz em São Paulo, Campos do Jordão é totalmente diferente da nossa cidade. 
Então senta-se. E sou a favor de chamar o Sindicato sim porque muitas vezes nós não sabemos de 
lei, apesar de que a lei fala que nós não somos obrigados a entender de lei, nós não podemos falar o 
contrário, mas nós não entendemos, de tudo nos não entendemos, nós não somos especialistas em 
lei. Então o sindicato tem um advogado do sindicato e ele sim é especialista em lei. Então ele sabe o 
que pode e o que não pode. Então senta-se com essa pessoa, discuta com essa pessoa junto com os 
professores e resolva os problemas. Eu falei na última reunião aqui com o Professor Gil. Eu também 
sou a favor de que se sente também com os Diretores e resolva a vida dos Diretores. Porque nós 
temos apenas dois diretores aqui e o resto são aqueles indicados pela senhora Prefeita, que senão 
trabalhar da maneira dela pode pegar o seu banquinho e saia de fininho. Só um minuto senhor 
Presidente. Então, isto está acontecendo? Está. E nós sabemos. E como que você vai cobrar uma 
coisa senão se tem concurso. Como que a pessoa vai reclamar de uma coisa se ela não é 
concursada? Então fica-se elas por elas. Não vou me prolongar, eu tinha mais algumas coisas para 
comentar senhor Presidente, mas fica pra próxima. Boa noite a todos". Corno não houvesse mais 
nenhum Vereador inscrito para o uso da Tribuna, o senhor Presidente suspendeu a sessão por quinze 
minutos de acordo com as normas regimentais. A seguir, decorrido o tempo regimental o Sr. 
Presidente reabriu a sessão e pediu a Vef1. Malu, 1 ª Secretária que fizesse a leitura dos documentos 
constantes da Ordem do Dia, a saber: 1) Projeto de Lei Complementar nº 02/2018, que dispõe sobre 
alteração da Lei Complementar nº 272, de 31/05/2016, e dá outras providências. O Sr. Presidente 
colocou o projeto em discussão. Usando a palavra o Vereador Claudinei disse: "Só para retificar a 
minha palavra anteriormente na Tribuna Livre do Ver. Doni, onde eu falei sobre licença prêmio, 
CLT não tem licença prêmio, só para retificar essa questão. Obrigado". Como não houvesse mais 
quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e 
aprovada pelo Plenário por unanimidade. 2) Projeto de Lei Complementar nº 06/2018, que dispõe 
sobre a revisão geral anual das remunerações dos servidores públicos do município de Piquete, de 
que trata o artigo 37, Inciso X, da Constituição Federal e dá outras providências. Usando da palavra 
o Vereador Claudinei disse o seguinte: "Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Senhora 
Vereadora, público presente, a questão quando eu disse que 5% já vai ultrapassar o salário mínimo 
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para o ano que vem, no salário base, a minha indignação é simples: se todo o ano desse o IPCA para ! 
os funcionários, não que vá resolver o problema do funcionário porque a gente tem consciência da 
folha de pagamento do município em que pé que está. E eu já falei sobre isso aqui da possibilidade 
de se enxugar a questão de funcionário de Comissão. A gente sabe, isso não é só no município 
como é no Estado também, nós da Segurança Pública passamos por isso, os Professores do estado 
passam por isso. O correto, o que manda a lei,o que fala o artigo 37 da Constituição Federal é que o 
IPCA é obrigatório todo ano. Só que não se cumpre. Aí depois de passar quatro anos, se a gente for 
somar todos os IPCA desses quatro anos e mais desse ano, do ano passado, quatro anos tudo, talvez 
dê mais de 5% se desse todo ano a reposição do IPCA. Nós por exemplo da Segurança Pública 
passamos quatro anos sem e tivemos 4% agora. Então não se cumpre com o que a lei manda, o que 
a Constituição Federal faz, aí depois de quatro anos porque está dando 5% quem vê pensa que é 
aumento porque não é, isso não é aumento real. Aumento real seria se ela desse 5% de reposição e 
mais 5% de aumento. E o funcionário, e nós aqui, nunca que vamos deixar de aprovar e o 
funcionário nunca que vai deixar de receber e ficar contente de ter os 5%. Mas o ideal é que todo 
ano desse a reposição salarial. Vai ser menor, vai, mas todo ano tem alguma coisa, todo ano recebe 
um pouquinho. Aí espera 5 anos depois faz uma média tremenda no Facebook que está dando 5% 
para os funcionários. Só que ela não colocou no Facebook que passou quatro anos sem dar 
reposição. É importante? Vamos votar? Que nunca, que nenhum Vereador aqui seria capaz de votar 
contrário. Mas coloca na forma que parece que os Vereadores são uns monstros, mas esquece de 
dizer que faz quatro anos. Ó estou dando cinco, mandando um projeto de lei para a Câmara para dar 
5%. Cinco por cento divide em quatro anos que ela não deu. O que dói é essa demagogia. O que dói 
é achar que o funcionário é bobo. O que dói é achar que vai mandar para essa Casa de Leis e jogar 
alguém contra os vereadores, mas não é capaz de falar a verdade. Olha, eu deixei de dar IPCA, três, 
quatro anos, juntando tudo, agora eu estou repondo o que eu deixei de dar. Mas aumento real 
ninguém recebe. Será que o ano que vem ela vai dar IPCA de novo? Fica aqui a, a minha 
indignação também com essa situação. Nunca usa o Facebook, nem para se defender, aí pega, faz 
um projeto de lei, que não está fazendo mais que a obrigação dela, cumprindo a lei, porque até 
então ela estava descumprindo, que era não dar a reposição, que cabia até justiça nesse caso, e vem 
querer fazer média com 5%. Então vamos falar o que é verdade para a população. Ela não está 
dando nada para os funcionários, ela não está dando nada de presente pra ninguém, está só 

1 cumprindo com o que ela deixou de cumprir anteriormente. Muito obrigado". Continuando a 
discussão, o senhor Presidente disse: "Conforme consta no projeto de lei complementar enviado pra 
esta Casa, conforme Vossa Excelência acabou de frisar, ela realmente, ela deveria observar o que 
consta no artigo 37, Inciso X, da Constituição Federal, no tocante a revisão geral 'anual'. Então não 
adianta agora confonne o Vereador bem colocou, passado o primeiro mandato dela, ela vem 
fazendo essa hipocrisia, dizendo que ela deu um aumento significativo, pois pra mim não passa 
disso, logicamente essa Casa não irá votar contrário, mas bom deixar observado que trata-se do 
que? É uma migalha, é uma migalha pra depois funcionário que está ganhando aí R$ 846,00 
costumeiramente eu vejo uma postagem aí, não podem reclamar mais. Mas isso aí pra mim, pra 

1 mim, é como se fosse um presente de grego. Que pode ter certeza, assim que tiver uma 
1 19 
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possibilidade de aumentar desconto, daquela forma perseguidora, deixar funcionário de castigo, dar 

punição, ela vai arrumar uma forma de descontar. Ela é perseguidora, ela sim é maldosa, ela é cruel, 
ela não tem amor ao próximo e ela não tem humildade né? Agora não adianta ela ficar fazendo 
essas postagens e ficar falando que a Câmara Municipal não quer aprovar, que a Câmara Municipal 
quer perseguir, então não é bem por aí". O referido projeto continuou em discussão e, como já havia 
pedido a palavra, o Ver. Doni disse: "Senhor Presidente, completando o que o Vereador Claudinei, 
Vossa Excelência falou, concordo com tudo o que o senhor falou. Eu só acho que se deveria fazer 
uma reflexão sobre a seguinte coisa: o IPCA geralmente, ele é um pouquinho maior que 2% e 
segundo eu estou sabendo, esse vai ser o quinto ano, se ela não desse que eles não teriam o IPCA. 
Dois por cento vezes cinco dá dez por cento. Se vangloriar por dar a metade do que deveria dar, eu 
teria vergonha de ir nas redes sociais e colocar que eu estou dando a metade". Usando da palavra o 
senhor Presidente disse: "Então Vereador, se ela realmente, se ela cumprisse o que determina a lei e 
fizesse o repasse anual do IPCA, os funcionários não estariam aí reclamando de estar ganhando um 
mísero salário que ela paga e ela ainda quer cobrar, ela quer exigir, ela quer perseguir, entendeu? Se 
ela cumprisse o que determina a lei, a lei federal a cidade poderia estar numa situação um 
pouquinho melhor, isso no tocante ao funcionário público municipal. Agora, ela fazer essa média e 
ficar postando e dizendo que ela mandou, que agora compete a Câmara Municipal. Ela está 

querendo deixar a Câmara em cheque, como se nós fôssemos reprovar esse "aumento" dela. Eu 
digo isso porque eu sou funcionário público estadual e eu senti vergonha em passar esse período 
todo aí, no Governo Geraldo Alckmin e agora no final ele dá aquela migalha de aumento que não 
teve significativa nenhuma o aumento salarial para nós tanto da Polícia Militar quanto da Polícia 
Civil, Polícia Científica, Agente de Segurança Pública, foi uma vergonha, só pra iludir, então, ou 
seja que os funcionários públicos municipais entendam que isso aqui é um presente de grego. Por 
hora vai amenizar, virando o ano volta-se a estar por baixo do salário mínimo novamente". Como 
não houvesse quem ainda desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em 

1 

ú~ca votação e aprovada pelo Plen~rio_por unani~id~de. 3~ Projeto de Resolução _nº 02/201~, _que 
dispõe sobre o repasse de bens moveis do Leg1slat1vo P1quetense para a Prefeitura Muruc1pal, 
conforme especifica e dá outras providências. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a 
referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por 
unanimidade. 4) Requerimento nº 27118, do Ver. Claudinei, para que seja oficiado a Exma. Prefeita 

Municipal de Piquete, pedindo a gentileza de informar a este Vereador, se existe a possibilidade de 
que seja colocado um portão grande onde hoje existe um muro no final da Rua "Mestre Geraldo 
Paulo Giffoni", devidamente trancado, deixando a chave sob a responsabilidade do responsável pela 
Matriz São Miguel e também cópia na Prefeitura Municipal, resolvendo assim o acesso. Como não 
houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação 
e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 5) Requerimento nº 28/18, do Ver. Prof. Doni, para que 
seja oficiado a Exma. Prefeita Municipal de Piquete, para que infonne a este Vereador se existe a 
possibilidade de se aumentar o corrimão (até o final do aclive) na Travessa Santos Dumont (Vila 
Célia). Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada 
em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade.6) Requerimento nº 29/18, do Ver. 
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Prof. Doni, para que seja oficiado a Exma. Prefeita Municipal de Piquete, para que informe a este 
Vereador, se existe a possibilidade de uma possível limpeza (capina do mato) na rua 7 de Setembro 
(Vila Célia). Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi 
colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 7) Requerimento nº 30/18, 
da Ver3. Malu, para que seja oficiado ao Sr. Secretário Municipal de Saúde, para que informe a esta 
Vereadora a escala de trabalho dos médicos que cumprem plantão na Unidade de Pronto 
Atendimento (Hospital), na data de 01/03/2018 até a presente data de recebimento deste 
requerimento. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi 
colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 8) Requerimento nº 31/18, 
do Ver. Heloizio dos Marins, para que seja oficiado a Exma. Prefeita Municipal de Piquete, para 
determinar a manutenção da estrada que liga o Bairro São José até o Jaracatiá. Como não houvesse 
quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e 
aprovada pelo Plenário por unanimidade. 9) Requerimento nº 32/18, do Ver. Heloizio dos Marins, 
para que seja oficiado a Exma. Prefeita Municipal de Piquete, para que determine a manutenção da 
estrada das Posses. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma 
foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 10) Requerimento nº 

33/18, do Ver. Claudinei, para que seja oficiado ao Sr. Luiz Carlos de Oliveira, Secretário 
Municipal de Finanças e Orçamento, para que informe a esta Casa de Leis, através de declaração, 
qual o valor inscrito na Dívida Ativa Municipal com relação à empresa J. Armando Indústria e 
Comércio de Plásticos Ltda, bem como se existem demandas de execução fiscal ajuizadas contra a 
mesma, com seus respectivos números. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida 
propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 11) 
Requerimento nº 34/18, do Ver. Heloizio dos Marins, para que seja oficiado a Exma. Prefeita 1 

Municipal de Piquete, para determinar a manutenção da estrada que dá acesso à Fazenda Mundo 
Novo. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada 
em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 12) Requerimento nº 35118, do Ver. 
Heloizio dos Marins, para que seja oficiado a Exma. Prefeita Municipal de Piquete, para determinar 
a limpeza das ruas do Jardim Santa Isabel. O Presidente colocou a propositura em discussão e em 
seguida a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. Usando 
da palavra o Vereador Claudinei solicitou encaminhamento de votação e disse o seguinte: "Senhor 

Presidente, Senhores Vereadores, Senhora Vereadora, público presente, o PR encaminha voto 
favorável a este Requerimento do Ver. Heloizio, uma vez que são vários os requerimentos e as 
indicações com respeito ao Bairro Santa Isabel, principalmente aquela poda de árvore que é 
necessária lá que eu já pedi, o Ver. Santana já pediu, acho que os demais vereadores não lembro o 
nome agora me desculpe de eu não citar o nome porque lembro o meu e o Rominho pediu também, 
agora tá pedindo limpeza também o Ver. Heloizio. Inclusive o Ver. Santana esteve com o Secretário 
Adjunto no local e até hoje não foi tomado providência. Uma moradora me encontrou ontem, ontem 
me encontrou e me cobrou também que há um risco, que essas árvores correm o risco de cair em 
cima da fiação e veículos que estiverem lá próximo, vão ser danificados. Depois não vem falar que 
os Vereadores, nem é papel nosso isso, deixar bem claro que isso aí não é função nossa. Perde de 
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aproveitar nove Secretários de graça que ela tem. Que está todo mundo cobrando, todo mundo 
solicitando e não atende. Então depois que acontecer uma coisa pior não venha falar que o Vereador 
é perseguidor, que está indo lá mostrar para a população a falta de competência dessa 
administração. Muito obrigado". Usando da palavra o senhor Presidente disse: "Está na iminência 
de cair aquelas árvores, vamos esperar. Um dos recursos que nós teremos aí se caso isso ocorrer é 
vir com a imprensa e mostrar a realidade dos fatos''. O senhor Presidente comunicou que o 
Requerimento nº 35/18 foi devidamente aprovado e será emitida a cópia. 13) Requerimento nº 
36/18, do Ver. Heloizio dos Marins, para que seja oficiado a Exma. Prefeita Municipal de Piquete, 
pedindo a gentileza de determinar a limpeza da Travessa Pedro Pinto, no Bairro Santo Antonio. 
Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em 
única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 14) Requerimento nº 37/18, do Ver. 
Heloizio dos Marins, para que seja oficiado a Exma. Prefeita Municipal de Piquete, pedindo a 
gentileza de determinar a limpeza da estrada desde a Tirolesa Garganta do Dragão, até a Fazenda do 
Petrônio. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi 
colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 15) Moção nº 15/18, do Ver. 
Rômulo, para que seja oficiado ao Sr. Cel. Antonio Eleazar de Moraes, apresentando-lhe Moção de 
Aplausos deste Legislativo, por ter atendido prontamente ao pedido deste Vereador e emprestado o 
caminhão pipa da Fábrica Presidente Vargas com 10 mil litros de água, para abastecer o 
reservatório usado por 64 famílias do Jardim Santa Isabel que estavam sem água. Como não 
houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação 
e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 16) Moção nº 16/18, do Ver. Rômulo, para que seja 
oficiado ao Sr. Antonio Celso Ribeiro, Bombeiro da Fábrica Presidente Vargas, apresentando-lhe 
Moção de Aplausos deste Legislativo, por ter atendido prontamente ao pedido deste Vereador e 
conduzido o caminhão pipa da Fábrica Presidente Vargas com 10 litros de água, para abastecer o 
reservatório usado por 64 famílias do Jardim Santa Isabel que estavam sem água, mesmo estando 
fora do seu horário de serviço. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida 
propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 17) 
Moção nº 17118, do Ver. Santana, para que seja oficiado aos Ilustríssimos Senhores Soldados PM 
Fabiana e Valdemir, lotados na lª Companhia da 23º BPM/I com sede em Lorena, pela atuação 
precisa e eficaz no atendimento prestado a uma criança que estava em vias de óbito. Quando se 
depararam com um casal e seu filho de 2 meses, o bebê já estava desfalecido devido ter engasgado 
com leite e, de pronto, os dois soldados PM realizaram manobras para desobstruir as vias aéreas, 
além de solicitar para que a viatura próxima ao Pronto Socorro preparasse a equipe médica para 
receber o bebê, que foi salvo pela atuação destes valentes Policiais. O senhor Presidente colocou a 
referida propositura em discussão e disse: "Eu achei pro bem elaborar essa moção, haja vista que 
nós estávamos em São Paulo eu e o Ver. Claudinei e chegou no Piquete em Debate e também 
através do meu celular essa ocorrência. Esses dois heróis da Polícia Militar, eles comprovaram mais 
uma vez, muito embora existem não só em Piquete mas no nosso Estado, vamos dizer até no Brasil, 
pessoas que discordam da atuação de policiais, que não são adeptos ao trabalho policial e graças a 
Deus do qual, com muito orgulho eu exerci, denotasse ali o que? A Polícia, ela não está aí somente 
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pra bater, pra matar, pra executar, não. É Deus, agindo no momento exato, na hora certa, ela ilumina j 

os seus anjos, que não só doam as suas vidas em prol da sociedade, mas também, no momento exato 
eles conseguem fazer com que vidas não sejam ceifadas talvez por um ato que a gente não consiga, 
que foge da nossa capacidade, da nossa inteligência como aconteceu nesse fato aqui. O bebê, ele 
estava amamentando, se afogou, a mãe ficou desesperada, saíram os dois e graças ao bom Deus eles 
depararam com essa guarnição da Polícia Militar os quais de imediato deram os primeiros 
atendimentos, a criança voltou a respirar e imediatamente foi conduzida até a Santa Casa de Lorena 
e hoje está lá, saudável junto à família". A propositura continuou em discussão e pedindo a palavra 
o Sr. Ver. Doni disse: "É, como a maioria dos Vereadores e da população também eu acho que não 
tiveram conhecimento nesse dia, a minha menina mais velha teve uma suspeita de meningite e eu 
com ela ficamos em quarentena na Santa Casa de Lorena das 1 O da manhã até às 19 horas. Eu 
presenciei esse ocorrido como alguns familiares meus também são e já foram Policiais Militares, 
uma das funções da Polícia Militar é servir a população e eu pude presenciar a policial entrando no 
hospital aos prantos com o bebezinho no colo, correndo, e prontamente os médicos pegaram o 
bebezinho, levaram para uma sala. Logo em seguida entraram dois policiais também correndo 

inclusive eles ficaram até meio perdidos lá dentro da Santa Casa, na sexta-feira eu estive aqui 
conversando com Vossa Senhoria, se Vossa Senhoria não fizesse essa moção eu ia fazer essa moção 
e peço permissão para o senhor para assinar junto com você". O senhor Presidente disse que o Ver. 
Doni poderia ficar à vontade para assinar a moção com ele e disse: "Aliás está à disposição dos 
pares e eu não sabia que Vossa Excelência teria sido uma testemunha presencial e o senhor viu 
exatamente o desespero do casal, a atuação dos Policiais Militares, então não difere de nada o que 
eu acabei de mencionar". Usando da palavra o Ver. Doni disse: "A família chegou logo em seguida, 
quem chegou primeiro foi a policial, é assim que vocês falam, policial feminino, depois chegou os 
dois policiais". Continuando a discussão o senhor Presidente disse: "Inclusive eu vou encaminhar 
esta moção para o comandante do Batalhão e estarei em contato com ele solicitando para que os 
policiais militares sejam agraciados com láurea de mérito pessoal que é uma moção na qual o 

. policial militar, ele recebe em ocorrência de destaque conforme foi essa. Então eu conto com a 
aprovação e a assinatura de todos os pares. Aqueles que quiserem assinar está à disposição". Dando 
continuidade à discussão e como não houvesse mais quem desejasse falar sobre a referida 
propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 18) 
Moção nº 18/18, do Ver. Rômulo, para que seja oficiado ao Pastor Presidente Fábio Tenório dos 
Santos, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Belém, apresentando Moção de 
Aplausos deste Legislativo, pelo lançamento da Pedra Fundamental que deu início à construção de 
uma nova sede do Templo na cidade 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. 19) Moção nº 19/18, da Ver3. Malu, para que seja oficiado ao Sr. Rafael Ribeiro da 
Silva Rosa, regente do coral da Igreja Metodista de Piquete, apresentado Moção de Aplauso deste 
Legislativo, pelo trabalho prestado ao projeto social realizado pela Igreja Metodista de Piquete, que 
busca promover o acesso à infonnação cultural por meio de aulas de técnica vocal coral, teatro e 
artesanato, levando em conta as poucas atividades artísticas e culturais existentes na cidade. Como 
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não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única 1 

votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 20) Moção nº 20/18, da Ver'. Malu, para que 
seja oficiado a Sra. Nilce Pereira Callisaya, pastora da Igreja Metodista de Piquete, apresentando 
Moção de Aplausos deste Legislativo, pelo projeto CAC (Cultural Artístico Cristão) que é um 
projeto que busca promover o acesso à informação cultural por meio de aulas de técnica vocal coral, 
teatro e artesanato, levando em conta as poucas atividades artísticas e culturais existentes na cidade. 
Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em 
única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 21) Moção nº 21/18, da Ver'. Malu, para 
que seja oficiado ao Coral da Igreja Metodista de Piquete, apresentando Moção de Aplausos deste 
Legislativo, pelo projeto social realizado pela Igreja Metodista de Piquete, que busca promover o 
acesso à informação cultural por meio de técnica vocal coral, teatro e artesanato, levando em conta 
as poucas atividades artísticas e culturais existentes na cidade. O senhor Presidente colocou em 
discussão a referida propositura. Usando a palavra a Ver3. Malu disse "Eu tive conhecimento desse 
projeto que é feito pela Igreja Metodista aqui na cidade de Piquete, por meio de uma conhecida e 
me foi dito que esse projeto não se estende só aos membros da Igreja como a várias outras pessoas, 
inclusive, às pessoas que são católicas. Muitas pessoas da Igreja de São Miguel participam também 
do Coral. Então é muito bacana porque existe a união da religião e eu resolvi por bem dar essas 
moções por este motivo. Obrigada senhor Presidente". O senhor Presidente disse que a referida 
propositura continuava em discussão. Como não houvesse quem mais desejasse falar sobre a 
referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por 
unanimidade. Em seguida, 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, 16 de abril de 2018. Centésimo nonagésimo quinto (195º) ano da 
Independência, centésimo vigésimo oitavo (128º) ano da República e centésimo vigésimo sexto 
(126º) ano da Emancipação Político-Administra iva Piquete.-.-.-.-.-.-.-. 
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