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ATA DA TERCEIRA (3ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO (2º) ANO LEGISLATIVO DA 
DÉCIMA SÉTIMA (17ª) LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIQUETE. Aos cinco 
(05) dias do mês de março 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 Vereados a ficarem em pé para entoarem o Hino de Piquete. Após a execução do 
referido Hino, o Presidente colocou em única discussão a ata da 2ª sessão ordinária, realizada dia 
19/02/2018 e como não houvesse quem desejasse apresentar emendas a referida ata, a mesma foi 
colocada em única votação, aprovada por unanimidade e assinada pelos Senhores Edis. Em seguida, 
o Presidente colocou em única discussão a ata da 1 ª sessão extraordinária, realizada dia 26/02/2018 
e como não houvesse quem desejasse apresentar emendas a referida ata, a mesma foi colocada em 
única votação, aprovada por unanimidade e assinada pelos Senhores Edis. Em seguida, o Sr. 
Presidente solicitou a Ver3. Maria Luiza Moreira Neta Ribeiro, 1ª Secretária, que fizesse a leitura 
dos documentos constantes do Expediente, os quais foram os seguintes: 1) Os Oficios GAB nºs 
39/18, 40/18, 41/18, 42/18, 43/18, 44/18, 45/18, 46118, 47118, 48/18, 49/18 e 50/18, todos de 
autoria da Prefeita Municipal de Piquete, respondendo ao contido nas proposituras de diversos 
Vereadores daquela Legislatura (Arquivar); 2) Of GAB nº 051/18, da Prefeita Municipal de 
Piquete, encaminhando para conhecimento o Balancete da Receita e da Despesa da Prefeitura 
Municipal de Piquete, relativo ao mês de janeiro de 2018 (Arquivar); 3) Of GAB nº 52/18, da 
Prefeitura Municipal de Piquete, encaminhando para apreciação do Egrégio Plenário desta Casa de 
Leis os Projetos de Leis Complementares nºs 01, 02, 03, 04 e 05/2018, datados de 19/02/2018.
Projeto de Lei Complementar nº 01/2018, que dispõe sobre a criação de cargos na Administração 
Pública Municipal (A Comissão de Justiça e Redação); - Projeto de Lei Complementar nº 02/2018, 
que dispõe sobre alteração da Lei Complementar nº 272 de 31 de maio de 2016 e dá outras 
providências (As Comissões de Justiça e Redação e de Educação, Cultura, saúde e Meio Ambiente); 
- Projeto de Lei Complementar nº 03/2018, que dispõe sobre alteração da Lei Complementar nº 193 
de 04/06/2003 e dá outras providências (A Comissão de Justiça e Redação e de Educação, Cultura, 
Saúde e Meio Ambiente); - Projeto de Lei Complementar nº 04/2018, que dispõe sobre a criação de 
cargos na Administração Pública Municipal (A Comissão de Justiça e Redação e de Finanças, 
Orçamento e Fiscalização); - Projeto de Lei Complementar nº 05/2018, que dispõe sobre a 
concessão de anistia de multas e juros sobre o IPTU, ISSQN, taxas de contribuições de melhorias e 
débitos de outras naturezas, para pagamento à vista ou em parcelas e dá outras providências. 
Usando da palavra pela ordem, o Ver. Claudinei teceu pequeno comentário sobre o assunto contido 
no projeto em questão que era de total interesse dos munícipes e pediu que o Projeto de Lei 
Complementar nº 05/2018, de autoria do Chefe do Executivo Municipal, fosse considerado em 
regime de Urgência Especial naquela noite, tendo dito também que o PR seria favorável pela 
aprovação da referida propositura, razão pela qual, esperava contar com o apoio dos demais Edis 
para a aprovação do seu pedido de Urgência Especial. O Sr. Presidente consultou o Plenário a 
respeito do pedido feito pelo Ver. Claudinei e obtendo a aprovação unânime do Plenário, 
encaminhou a referida propositura às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e 
Fiscalização para estudos e posterior Parecer sobre o assunto. 4) Of GAB nº 58/18, da Prefeitura 
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Municipal de Piquete, encaminhando para apreciação do Egrégio Plenário desta Casa de Leis o 
Projeto de Lei Ordinária nº 01/2018, datado de 01/03/2018, que dispõe sobre autorização para 
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recebimento pelo município de Piquete de imóveis a serem doados pela IMBEL (Comissões de 
Justiça e Redação e de Urbanismo e Infraestrutura Municipal); 5) Parecer nº 01/18, datado de 
19/02/2018, da Comissão de Justiça e Redação, favorável pela aprovação do Projeto de Emenda à 
Lei Orgânica nº 001/18, datado de 02/02/2018, de autoria dos Vereadores Claudinei Luiz de 
Moraes, Maria Luiza Neta Ribeiro e Mário Celso de Santana, que altera o caput do artigo 26 da Lei 
Orgânica do Município de Piquete, para definir o período da sessão legislativa anual (Para a Ordem 
do Dia); 6) Parecer nº 02/18, datado de 19/02/18, da Comissão de Justiça e Redação, favorável pela 
aprovação do Projeto de Resolução nº O 1/18, de autoria da Mesa do Legislativo Piquetense, 
dispondo sobre o repasse de bens móveis do Legislativo Piquetense para a Prefeitura Municipal 
(automóvel Ronda CIVIC Sedan LX-MT) (Para a Ordem do Dia); 7) Requerimento nº 15/18, do 
Ver. Santana, para que seja oficiado a Exma. Prefeita Municipal de Piquete, para que preste 
informação sobre o valor gasto com a manutenção e conserto de veículos da Prefeitura Municipal, 
especificando o nome e o CNPJ da(s) oficina(s) mecânica(s) que usualmente prestam estes serviços, 
encaminhando o processo de licitação que deu sustentação a esta contratação e as notas fiscais 
emitidas desde o início do exercício de 2017 até a data do atendimento deste requerimento (Para a 
Ordem do Dia); 8) Requerimento nº 16/18, do Ver. Santana, para que seja oficiado a Exma. Prefeita 
Municipal de Piquete, para que preste informação sobre a reforma realizada na Praça Nove de 
Julho, principalmente para esclarecer e informar o nome e o CNPJ da empresa que realizou o 
serviço, valo que lhe foi pago pelo serviço, o encaminhamento de cópia do procedimento de 
licitação ou sua dispensa, cópia do contrato e das notas fiscais emitidas, empenhadas e pagas (Para a 
Ordem do Dia); 9) Requerimento nº 17/18, do Ver. Claudinei, para que seja oficiado a Exma. 
Prefeita Municipal de Piquete, para que informe a esta Casa de Leis se esta Prefeitura Municipal 
adquiriu o imóvel pertencente à empresa J. Armando, antiga instalação da Fábrica de Plásticos, bem 
como, se procedente a infonnação, qual o valor foi efetivamente pago, a forma de pagamento, a 
fonte utilizada e o procedimento adotado para esta aquisição (Para a Ordem do Dia); 10) 
Requerimento nº 18/18, do Ver. Santana, para que seja oficiado a Exma. Prefeita Municipal de 
Piquete, para que preste informação sobre a reforma realizada do campo do Estrela, principalmente 
para esclarecer e informar o nome e o CNPJ da empresa que realizou o serviço, valor que lhe foi 
pago pelo serviço, o encaminhamento de cópia do procedimento de licitação ou sua dispensa, cópia 
do contrato e das notas fiscais emitidas, empenhadas e pagas (Para a Ordem do Dia); 11) Indicação 
nº 17/18, do Ver. Heloizio, indicando a necessidade de realizar a manutenção da estrada que dá 
acesso ao Poço do Curiaco, nos Marins, bem como a retirada das barreiras que avançaram sobre o 
asfalto devido às chuvas frequentes (A consideração da Senhora Prefeita); 12) Indicação nº 18/18, 
do Ver. Heloizio, indicando a necessidade de realizar a manutenção da estrada que dá acesso a 
Fazenda do Sr. Vanderlei Domingues, próximo ao Pesqueiro no bairro dos Marins (A consideração 
da Senhora Prefeita). A seguir, o Sr. Presidente suspendeu a sessão por tempo indeterminado para 
que as Comissões de Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Fiscalização, se reunissem e 
exarem seus pareceres com relação aos Projetos de Leis considerados em regime de Urgência 
Especial naquela 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 03/18, datado 
de 0510312018, da Comissão de Justiça e Redação e Parecer nº 02/18, datado de 05/03/2018, da 
Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, ambos favoráveis pela aprovação do Projeto de 
Lei Complementar nº 05/2018, de autoria do Executivo Municipal, dispondo sobre a concessão de 
anistia de multas e juros sobre o IPTU, ISSQN, taxas de contribuições de melhorias e débitos de 
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1 outras naturezas, para pagamento à vista ou em parcelas e dá outras providências (Para a Ordem do 1 

Dia); A seguir, o Sr. Presidente franqueou as palavra de conformidade com as normas regimentais. 
Inscrito para falar, o Ver. Claudinei cumprimentou os presentes, em especial, o ex-Ver. Moita, os 
intemautas e os ouvintes da Rádio Natureza FM e fez o seguinte pronunciamento: "Quero 
aproveitar a oportunidade e parabenizar o Sr. Jeferson, mais conhecido como Jefinho, companheiro 
de campanha no último pleito, pela sua vitória como Presidente da Associação do Bairro da Vila 
Célia, desejando também sucesso e que bom seria se realmente existisse em todos os bairros uma 
Associação de Bairro atuante, se existisse uma parceria entre todos os representantes de bairros de 
nossa cidade. A Associação de Bairro tem uma força muito grande e muitos Presidentes de Bairros 
desconhecem isso. O Presidente da Associação de Bairro tem mais força que o Vereador. A partir 
do momento que o Presidente da Associação leva uma solicitação até o Chefe do Executivo ele está 
falando em nome de um bairro, pois tem muito bairro com mais de quatrocentas, quinhentas 
pessoas e isso tem um peso tremendo, são quatrocentos, quinhentos votos ali. Espero que seja 
atuante a sua Associação e conte com o Legislativo, pois estaremos à disposição para ajudá-lo no 
que for possível. Eu já disse várias vezes aqui nesta Tribuna que o Vereador depois de eleito ele não 
defende só os seus eleitores, àqueles que votaram nele, mas sim a população de modo geral porque 
muitas vezes achamos que um munícipe votou na gente e na realidade ele não votou nada e um 
outro munícipe que a gente acha que ele não votou e às vezes foi esse que justamente votou. Então, 
a meu ver, todo o munícipe precisa ser ouvido e atendido pelo Vereador, independentemente se ele 
votou ou não nesse ou naquele Vereador. Acho que não devemos virar às costas para ninguém, nem 1 

mesmo para parente de Vereador. Quero também falar que, como Presidente do PR, no último 
sábado, estive na cidade de Santa Branca participando de um Encontro de Vereadores, Líderes, 
Prefeitos e Vice-Prefeitos em uma reunião de apoio, início de caminhada do PR em apoio a pré
candidatura do candidato a reeleição Deputado Estadual André do Prado e do Deputado Federal 
Márcio Alvino. Eu tive a grata satisfação de ter em minha companhia o nobre Ver. Doni que 
também é do PR e que já me acompanha há tempos e sabe o quão é gratificante fazer parte da 
família PR, o meu amigo Joaninha, que tomou a vacina do PR lá e agora não tem como escapar, 
mas futuramente a gente vai conversar melhor sobre o assunto. Esteve presente também o Medeiros 
que já filiado ao PR há tempos, o Marcão companheiro do Rotary, mais novo filiado do PR, o 

1 Marcos que é PM que trabalha na Quitanda. Então, para felicidade dos Deputados que ali estavam 
· foi ver a quantidade de pessoas reunidas naquele Encontro na cidade de Santa Branca. Quero 
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lembrar a todos que nós ainda não estamos em campanha, foi apenas um Encontro e contou com a 
participação de mais de mil pessoas, um número bastante expressivo. O local do evento era uma 
fazenda e ficou lotada e os Deputados ficaram o tempo todo conversando com as pessoas, tirando 
fotos, deram toda a atenção necessária para a família PR que estava ali presente. E por isso que a 
gente vê um Deputado, o Deputado André do Prado, que foi eleito em seu primeiro mandato com 
86 mil votos e na sua reeleição ele praticamente dobrou a sua votação, foi para 169 mil votos e o 
Deputado Márcio Alvino que na sua primeira eleição ganhou com uma votação de 170 mil votos e 
agora vem lutando para aumentar ainda mais essa votação. E aí a gente vê que quem procura os 
Deputados, quem está junto e tem apoio dos Deputados consegue benefícios para o seu município. 
O Prefeito eleito de Santa Branca não foi eleito pelo PR, ele foi oposição ao PR, mas assim que foi 
eleito e assumiu a Prefeitura de Santa Branca ele procurou os Deputados do PR Estadual e Federal e 
disse que respeitava a oposição dos referidos Deputados, porém, a partir de hoje eu preciso de 

1 Vossas Excelências para ajudar o município de Santa Branca. Como seria bom se a política no 
Brasil inteiro fosse dessa forma, que os políticos depois de eleitos se unissem independente de 1 
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partido ou se foi situação ou oposição, e realmente trabalhasse em prol do interesse da sua cidade. 
Com certeza se agissem dessa forma o nosso país não estaria na situação que está, teria mais união, 
apoio e respeito. Falo também de nosso município, se hoje não temos o apoio do Executivo, 
paciência, a nossa parte nós estamos fazendo e o mais importante de tudo isso é o respeito que 
temos da população, dos nossos eleitores. Temos que lutar pelos interesses da população, dos mais 
necessitados, que na maioria das vezes nos cobra o mínimo, pois tentou várias vezes na Prefeitura e I 
não conseguiu. Isso que dói, que nos deixa aborrecidos, a população não quer coisas estrondosas 

1 

não, ela quer o básico, o necessário para conseguir levar a vida adiante. E, o Executivo nega, 
alegando que não pode fazer, que não tem dinheiro, um absurdo. Mas, aí a Prefeita reforma o 1 

Elefante Branco, gasta cerca de quatrocentos e cinquenta mil reais e agora está reformando o 
Campo do Estrela. Hoje a Prefeita manda um Projeto de Lei para esta Casa de Leis, pedindo a 
aprovação do mesmo em regime de Urgência Especial, tratando sobre a doação do referido campo 
para o nosso município. Olha para vocês verem a incoerência da Prefeita, ela já está há tempos 
reformando o Campo do Estrela, já está tendo despesas, ou seja, já está aplicando dinheiro do 
município no referido prédio, porém, só hoje ela encaminhou o Projeto tratando da doação do 
mesmo para a nossa cidade. Então, como ela inicia a reforma do referido campo se o mesmo não 
pertence ao município? São incoerências que muitas vezes somos criticados porque falamos aqui 
nesta Tribuna, mas não estamos mentindo, a Prefeita faz o que bem entende e não mede as 
consequências futuras e depois é o Vereador que está perseguindo a Prefeita, é a Câmara que é 
maldosa. Não, não é bem assim não. Parece que ela faz de propósito, manda fazer isso ou aquilo 
não se importando com o que vai acontecer. Parecer que faz as coisas conforme interesse, se você 
me ajuda eu vou te ajudar, caso contrário, não faz nada, ou melhor, prejudica aquele que não 
comunga com as mesmas ideias dela. Então, a gente vê as coisas dessa forma, como realmente elas 
acontecem, já estamos acostumados com essa situação e não estamos mentindo. Aí quando 
andamos pelas ruas da cidade somos cobrados pela população, somos abordados para esclarecer 
sobre determinados assuntos, estou falando dos Vereadores porque a Prefeita não anda a pé na j 

cidade, sempre é de carro e com os vidros totalmente fechados, justamente para não ser incomodada 
pelos munícipes, para não ser cobrada justamente daquilo que ela deixou de fazer, daquilo que ela 
não fez porque não quis fazer mesmo. Como por exemplo, a cobrança daqueles moradores da área 

I da IMBEL que vão ficar sem água porque já foi publicado pelo Superintendente que ele vai cortar a 
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água. Houve um acordo e não foi cumprido e eu vou cortar a água. Para o Superintendente ele não / 
está nem aí porque a manhã ele vai embora e que se dane quem foi prejudicado ou não. Para a 
Prefeita ela também não está nem aí porque na casa dela tem água e se não tiver ela tem condições 
de comprar. A Prefeita vai conseguir o caminhão pipa para abastecer essas casas até quando? E aí a 
gente vai fuçar e somos criticados, chamados de perseguidores. Como todos sabem quando apertou 
a situação, o Ver. Christian acompanhou mais de perto todo problema, houve um acordo CAB, 
Prefeitura e IMBEL. A CAB cumpriu a parte dela, a IMBEL cumpriu a parte dela e a Prefeitura 
não. Aí a Prefeita informa: "trata-se de uma petição proposta visando à regularização do 
fornecimento de água para os imóveis localizados nas Vilas Estrela, Aldeia e da Usina. O 
fornecimento de água para tais localidades vem acontecendo de forma que a IMBEL fornece a água 
bruta e esta municipalidade oferece os insumos para tratá-la". Esse foi o acordo feito . No dia 21 de 
julho de 2017 foi assinado o termo de parceria entre a Prefeitura Municipal de Piquete e IMBEL 
que segue em anexo para o fornecimento de água para as localidades supramencionadas fosse 
mantida como anteriormente ao corte realizado e informado pela Fábrica no dia 17 de julho de 
2017. Tal termo de parceria assegura o fornecimento de água aos moradores por oito meses, a 
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contar da data de sua assinatura, ou seja, 21 de julho de 2017. A Prefeitura se comprometeu ainda 
que no prazo de vigência irá tratar com a CAB-Concessionária dos Serviços de Água e Esgotos de 
Piquete para proceder ao aditamento do contrato de concessão no sentido de incluir tais localidades J 

no vigente contrato resolvendo a questão do fornecimento contínuo de água potável. Como que a 
Prefeitura assume a responsabilidade de fazer um aditamento num contrato que ela mesma j 
questiona e que o Tribunal de Contas questionou sobre a regularidade desse contrato? Agora, se o 
contrato está errado, mas eu vou fazer um aditamento para ajudar mais alguém. Então, o erro 
começa por aí, mas tem seguimento: "Ciente da contestação apresentada pela CAB que indica 
dentre outros pontos que importante consignar no presente momento a concessionária não recebeu 
nenhum documento da municipalidade formalizando a intenção de realizar mencionado aditivo ao 
contrato de concessão. Então ela não mandou, ela falou que ia fazer e não fez nada. Ela também não 
mandou nada aqui, ela também precisa da autorização da Câmara para fazer o aditamento. Por sua 
vez a municipalidade esclareceu que a Prefeitura se comprometeu ainda que no prazo da vigência 
do termo irá tratar com a CAB-Concessionária dos Serviços de Água e Esgoto do Município para 
proceder ao aditamento do contrato de concessão, no sentido de incluir tais localidades no vigente 
contrato resolvendo a questão do fornecimento contido de água potável. Neste quadro considerando 
o prazo para contestação requeiro que a zelosa serventia certifique que a apresentação da peça 
defensiva pela municipalidade ou quiça o decurso do correlato prazo. Aí gente, certidão do 
Ministério Público: "Certifico e dou fé: Transcorreu em ápice o prazo para apresentação da 
contestação por parte da municipalidade. Nada mais. Piquete, 1º de dezembro de 201T'. Então, o 
que aconteceu? A Prefeita não apresentou nada, mas prestem bastante atenção no que eu vou falar 1 

agora: "Ciente de todo processo destarte diante das certidões exaradas pela zelosa serventia, o 
Ministério Público requer o julgamento antecipado da para procedência nos exatos termos da peça 
inaugural haja vista a aquiescência incita que se depreende pelo silêncio da municipalidade. Revel, 
trocando em miúdos, ou seja, o município corre o risco de ser condenado a revel, sem apresentar 
defesa, sem apresentar nada. E o que vai acontecer com isso? Na sentença pode ser estipulada uma 
multa por dia, do não fornecimento de água para os referidos moradores. E aí? Quem está certo e 
quem está errado? Sãos os Vereadores que estão errados por cobrar que seja feito corretamente? 
Agora se o Jurídico da Prefeita não está atento aos prazos para se defender, aí vem reclamar que os 
Vereadores vêm falar nesta Tribuna a respeito disso. A IMBEL se manifestou: "O Tenno de 1 

Parceria firmado entre a IMBEL e a Prefeitura de Piquete é válido até o dia 21 de março de 2018. 
Ressaltando que a manutenção do fornecimento ocorreu em resposta à manifestação formulada pela 
Prefeitura para que esta pudesse no referido prazo apresentar proposta nos presentes autos fixando 
prazo para fornecer água potável aos munícipes. Contudo a água fornecida pela IMBEL não atende 
as exigências técnicas da Portaria do Ministério da Saúde que dispõe sobre procedimentos de 
controle de vigilância da qualidade de água para consumo humano, ficando esclarecido que a água 
não é destinada para consumo humano, de acordo com a Resolução do Conselho Nacional de Meio 
Ambiente. A Prefeitura não apresentou qualquer proposta para iniciar o fornecimento de água 
potável. Atualmente os bairros elencados na inicial constam 123 residências perfazendo um total de 
245 pessoas conforme documento em anexo. O fornecimento de água bruta pela Fábrica Presidente 
Vargas fere os dispositivos legais implicando em risco a saúde dos moradores, bem como onerando 
indevidamente a IMBEL. Em função da inércia da requerida, querer o julgamento antecipado da 
lide para condenar as requeridas em obrigação de fazer para que propicie o fornecimento de água 
potável as Vilas do Estrela, da Aldeia, General Osório e outros locais de perímetro urbano". Para 
um bom entendedor, um pingo é letra. A Prefeita não se defendeu, deixou correr a revelia, a 
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sentença pode sair a qualquer momento, provavelmente deve sair antes do dia 21 de março agora, 
prazo final do acordo. Como já está nas mãos da Juíza, provavelmente ela deve dar uma sentença. 
Então, vamos aguardar e ver o que vai acontecer. Assim que sair a sentença, eu vou vir a esta 
Tribuna e falar sobre o que foi decidido e fazer as cobranças necessárias. A ineficiência, a falta de 
respeito e a falta de consideração do Executivo Municipal para com os munícipes de nossa cidade. 
Se ela não respeito sequer o Poder Legislativo quanto mais à população, talvez esse desrespeito, 
esse desprezo seja porque ela não conseguiu eleger nenhum Vereador. Porque foi uma falta de 
respeito por parte dela, embora tenha mandado uma representante, respeito e considero a 
representante que lá esteve, mas não posso admitir de forma alguma. Ela que tanto fala da Educação 
do nosso município não estar presente numa sessão comemorativa onde a Câmara está 
homenageando os Alunos Nota 1 O do nosso município. É difícil a gente aceitar isso, é difícil ficar 
omisso diante de um fato dessa natureza. Então, demonstra que a Prefeita não está nem aí para a 
Educação do nosso município, lamentavelmente, ela não está nem aí para o nosso município. A 
Senhora me desculpe Prefeita, mas a Senhora cobrava tanto no passado, só que agora é a Senhora 
quem não está fazendo nada. Então, quando passar informação para quem que seja para ser 
publicado, respeito o Ver. Heloizio, pois ele também foi reeleito, tem dois mandatos nesta Casa de 
Leis. Peça informação antes de quem são os membros da Comissão Processante para depois 
repassar para ser publicado, não publique as coisas de qualquer jeito. Por hoje é só, uma boa noite a 
todos. O Sr. Presidente parabenizou o Ver. Claudinei pela sua explanação e com relação à situação 
da água da JMBEL, que como bem disse o nobre Edil correu a revel, acrescentou esperar que a 
Prefeita posteriormente não propagasse que tal fato foi herança maldita do ex-Prefeito Otacílio. 
Inscrito para falar, o Ver. Santana passou a Presidência ao Vice-Presidente e de início 
cumprimentou os presentes, em especial, o ex-Ver. Moita, os internautas e os ouvintes da Rádio 
Natureza FM e fez o seguinte pronunciamento: "Quero na pessoa da Ve~ Maria Luiza e das nossas 
funcionárias, cumprimentar e parabenizar todas as mulheres que aqui se encontram e todas as 
mulheres do nosso município pelo Dia Internacional da Mulher, que ocorrerá no próximo dia 08 de 
março. É gratificante suceder Vossa Excelência na Tribuna Ver. Claudinei, pelo conhecimento que 
Vossa Excelência dispõe, pela propriedade na qual Vossa Excelência trata os assuntos, isso faz com 
que a gente aprenda cada vez mais. Quero deixar patente que estou aprendendo muito com Vossa 
Excelência. Para mim é motivo de satisfação porque referente a tudo que foi colocado hoje aqui por 
Vossa Excelência é o que realmente acontece. A Prefeita encaminha a esta Casa alguns ofícios nos 
quais vão de encontro com o que ela quer para o nosso município. A onde já se viu, ela mandar para 
esta Casa de Leis um Projeto de Lei Ordinária nº 01/2018, dispondo sobre autorização para 
recebimento pelo município de Piquete de imóveis a serem doados pela IMBEL. Conforme bem 
colocou o Ver. Claudinei, a Prefeita há tempos está gastando dinheiro do município na reforma de 
imóveis que ainda não são do município, sendo que agora que ela apresentou o projeto pedindo 
autorização da Câmara. É um absurdo, ela está reformando, ela está gastando, mesmo sabendo que 1 

a Câmara precisa aprovar antes. A Prefeita fez acordo com a JMBEL e não cumpriu, correu a revel, 
a revelia, ou seja, não apresentou defesa. Então, a Prefeita vai ser condenada, o município vai ter 
que arcar. Por que que o dinheiro que ela está gastando nessas reformas, ela não implanta a CAB 
para solucionar o problema do fornecimento de água para os moradores lá das Vilas dentro da 
JMBEL? Como vai ficar os moradores lá se cortar realmente a água? E aí, o culpado somos nós 
Vereadores? O culpado é o ex-Prefeito Otacílio, ela vai alegar que é herança maldita? Herança 
maldita é o que ela vai deixar para o próximo Prefeito de nossa cidade. Eu quero saber Vereador 
como vai ficar os impostos atrasados desses imóveis? Eu tenho certeza que tem, deve estar 
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escondido, só que isso ela não apresenta. Aí depois que ela sair da Prefeitura, depois que ela 1 

cumprir o mandato dela, quem assumir a Prefeitura no próximo mandato, aí sim vai ser apedrejado j 

porque vai ter que assumir um literal "rabo de foguete", pois não vai saber onde esse foguete vai 
parar. Porque com certeza as dívidas dela vão surgir e aí sim vão ser heranças malditas. É uma 
incoerência sem tamanho, esse projeto de Lei para mim é inadmissível, ela quer empurrar goela 
abaixo achando que esta Casa de Leis vai engolir sem ler e aprovar simplesmente, ela está muito 
enganada. Se ela está achando que somos burros, ela está muitíssima enganada. Recentemente nós . 
reprovamos aqui um projeto de lei que ela mandou para ferrar os professores municipais e hoje 
novamente, ela por debaixo dos panos, enfiou no meio das outras proposituras o referido projeto e é 
praticamente igual ao anterior. Agindo dessa forma ela está chamando esta Casa de Leis, os 
Vereadores desta Casa de Leis de incompetentes, ela deve ter pensado assim: "vou mandar para 
testar aqueles burros lá". Só que se ela pensou dessa forma, ela está muitíssima enganada, aqui não, 
aqui ninguém é burro e o referido projeto não vai passar novamente. Outra coisa, encaminhei uma 1 

Indicação a Prefeita pedindo providências para promover a necessária limpeza do Cemitério 1 

Municipal e ela me respondeu que estavam procedendo a limpeza e os reparos causados pelas 
chuvas no Cemitério Municipal. Então, agora crescimento de mato é a chuva que é culpada, o muro 
que está caindo em cima de um túmulo, tudo é culpa das chuvas. Até pode ser, mas ela precisa 
respeitar as famílias daquelas pessoas sepultadas lá e pelo menos manter aquele local limpo, cortar 
os matos, tirar as terras que caem, consertar os muros, isso é o mínimo que ela deve fazer. Se eu 
fosse a Prefeita eu tinha vergonha de dar essa resposta esdrúxula. Tem mais. Como todos aqui bem 
sabem, a cidade inteira sabe, eu atuei na Polícia Militar, graças a deus com muita honra, deixei as 
Fileiras da Corporação devido ter sido eleito Vereador e já estar com o meu tempo cumprido. Todos 
sem exceção andam pela cidade e estão vendo que é buraco para todo lado, não tem escapatória, 
desvia de um buraco aqui e entra em outro logo ali na frente. O trânsito de nosso município está 
bagunçado, tudo fora das exigências do DETRAN. Faço um Oficio e recebo ainda uma resposta, na 
qual a Prefeita diz que estava encaminhando as informações solicitadas pelo Edil requerente, que 
era ele, embora as referidas informações estivessem com possibilidade de livre consulta no Portal 
da Transparência da Prefeitura. Ela mandou essa resposta achando que aqui só tem asno, mas com 
certeza ela está muitíssima enganada. Em resposta ao solicitado através do Oficio nº 11/18, da 
Câmara Municipal, informamos que o valor arrecadado a título de IPV A durante o exercício de 
2017, foi de R$ 1.184.681,68, conforme relatório em anexo. Ótimo, muito bom. No dia em que fiz o 
referido Requerimento eu já tinha consultado o Portal da Transparência, como ela educadamente 
respondeu que a consulta era de livre acesso, porém, a informação por ela passada não condiz com 
o que está no Portal da Transparência da Prefeitura. Está errado ou eu sou burro, não sei ver. Lá 
está: Consulta de repasse de ICMS- referência 2017-R$ 1.192.032,04, onde está sendo usado esse 
dinheiro? As ruas de nossa cidade estão todas esburacadas, não tem sinalização, os semáforos 
queimados, estragados, não tem faixa de pedestre, tudo bagunçado, prioridade de deficiente, não 1 

tem nada, mas a Prefeita quer cobrar da Polícia Militar. Com bem disse aqui o Ver. Claudinei, aí eu 
sou perseguidor, aí eu sou maldoso, aí eu estou procurando confusão. Não seja justa. Procure fazer 
as coisas da forma correta, não esconda nada e nem tente prejudicar as pessoas, jogando a culpa 
nesse ou naquele. Hoje pela manhã assim que cheguei nesta Casa, eu fui indagado por dois 
moradores lá da área da IMBEL e eles estão desesperados, pois não sabem mais o que fazer, a quem 
recorrer. Eu deixei claro que a Câmara está de portas abertas para que os moradores nos procurem 
para que possamos buscar uma solução junto ao Ministério Público, vamos chamar a imprensa, 
vamos colocar a boca no trombone literalmente. Daqui a pouco ela vai começar a acusar o Padre, os 
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1 Pastores, nos locais que ela frequenta e dá uma de santa. Hoje, infelizmente não vai ser possível 
apresentar as fotos que tirei, mas prometo que na próxima sessão estarei apresentando através do 
telão as fotos que eu tirei lá no Posto de Saúde do Santo Antônio e eu estou aguardando a resposta 
do Secretário de Saúde, pois até apresenta data ele ainda não mandou nada. Desde o ano passado, 
são onze mulheres lá do referido Posto de Saúde, um absurdo, essas mulheres estão indo trabalhar 
com medo, pois tem urna empresa que ganhou uma licitação para fazer reparos no referido Posto e 
para minha surpresa os operários assumem o serviço, assim que encerra o expediente daquele 
Postinho de Saúde. Aí esses operários ficam com a chave, pois os funcionários do Postinho já foram 
todos embora, porém, ocorreram alguns furtos, furtaram dinheiro de urna dentista, de uma 
funcionária. Foi alguém dessa empresa que está prestando serviço lá, que ganhou a licitação na 
Prefeitura, com o aval da Prefeita. Agora, depois que as funcionárias do Postinho retomaram, parou 
os furtos, mas elas têm lá urna despensa que é mantida com recursos próprios, porém, o "rato" que 
está lá dentro oriundo do Paço Municipal, ele foi lá e estourou o armário e está furtando os 
mantimentos. Então as funcionárias estão chegando e não tem nada para tomar um café, fazer um 
lanche à tarde porque furtaram margarina, pó de café, açúcar e outros mantimentos. Foi levado o 
fato até a Secretária de Saúde e, infelizmente, nada fez. Lá tem também dois banheiros que estão em 
obras e os funcionários municipais trabalhando. Eu cobrei do Secretário de Saúde porque é 
inadmissível o Posto funcionar sendo que o prédio está em obras, estão mexendo com cimento, 
areia, com pó, entulhos de construção, um absurdo. Os banheiros estão sem portas e estão sendo 
usados pelos pacientes e funcionários, sendo que não pode, tem que ter banheiros separados. Eu 
entrei no consultório da Dentista e fiquei abismado de ver, tem um buraco na parede perto da 
torneira e se entra um bicho, uma barata enquanto a Dentista está fazendo um procedimento na boca 
de um paciente? Eu indaguei a dentista sobre isso, é um absurdo ela está atendendo com o 
consultório naquele estado. De novo, para minha surpresa entrei no consultório do Médico, 
totalmente alagado e também indaguei do Secretário sobre aquela situação porque se entra um idoso 
e cai ali e quebra uma perna, um braço, será que ninguém está prevendo isso? O Secretário de 
Saúde virou para mim e disse: "Deus o livre, nem pensa nisso Vereador". Essa é a situação que se 
encontra a nossa cidade, está tudo de qualquer jeito, funciona-se tudo no automático, não tem lei, 
terra sem lei, só faz o que bem entendem, não estão nem aí com nada. Como venho dizendo desde o 
início do meu mandato, aqui é terra de Donana, ela faz do nosso município o quintal da casa dela, 
faz o que bem entende sem dar satisfação a quem quer que seja. Então, não podemos ficar omissos, j 

ficar calados diante desses fatos. Agora se tem aqui Vereador que se vende, é melhor parar e pensar 
nas suas atitudes e ter o mínimo de decência e vergonha na cara. Agora, como o Vereador vai 
chegar aqui nesta Tribuna e defender urna mulher dessa, não tem como. Para encerrar, chegou ao 
meu conhecimento uma denúncia grave e eu deixei patente ao Secretário de Saúde que iria 
comentar sobre o assunto hoje nesta Tribuna. Estive hoje lá e conversei com a Supervisora, eu não 
sabia quem era e lá mencionei que chegou ao meu conhecimento urna denúncia grave e que eu iria 
tomara as providências cabíveis, ou seja: "Durante o Carnaval um tal Dr. Bentine, médico que está 
prestando serviço em Piquete na OS Pró-Vida, empresa que na defesa da Prefeita falam que a Saúde 
de nossa cidade é exemplar, maravilhosa, esse Dr. Bentine, ele veio para tirar plantão em nosso 
município, porém, orientou a Supervisora de Enfermagem de nome Magnólia que, independente do 
problema que transcorrer durante a madrugada ou que qualquer paciente vier apresentar você dá 
essa ou aquela medicação, porque eu preciso dormir pois estou cansado, saí de plantão de outro 
município e não estou aguentando ficar acordado, não me acorde em hipótese alguma". Vejam bem 
Senhores, eu vou querer resposta sobre isso, na próxima sessão vou apresentar um requerimento 
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j tratando sobre o assunto. Para minha surpresa também chegou ao meu conhecimento que um 
cidadão de nossa cidade foi mordido por um cachorro quando andava a pé por uma rua e foi até o 
hospital procurar por atendimento. E chegando ao hospital o médico que estava atendendo no dia, 
ele encaminhou o referido cidadão para ser vacinado e foi, com a vacina antitetânica. Acho que os 
cachorros de Piquete estão com os dentes enferrujados e por isso ele mandou aplicar a vacina 
antitetânica no cidadão. É absurdo e lamentável e ainda tem gente que defende a atual 
Administração. O cidadão falou ainda que o médico disse a ele se uma pessoa for mordida por 
animal na canela não é preciso ir ao hospital para tomar vacina não. Que absurdo o médico falar 
uma coisa desta, é realmente vergonhoso e aí vai falar que a Câmara é maldosa e que os Vereadores 
são perseguidores, só querem o mal dela. Toma vergonha na cara e faz o mínimo pelo menos. 
Quero aproveitar também que quando forem falar do meu nome, da minha pessoa, que graças a 
Deus eu tenho um bom legado de vida pública da porta para fora desta Câmara, pois eu fui eleito 1 

por pessoas que sempre confiaram em mim, que confiaram no meu trabalho e estou homando cada 
voto que tive dos meus eleitores. Então, cuidado, muito cuidado quando forem falar a meu respeito, 
da minha pessoa, pois não vai ser qualquer um que vai denegrir a minha imagem não. Então, 
Senhoras e Senhores, eu fui eleito para cumprir e exercer o meu cargo de Vereador. Quero deixar 
claro que eu não fui eleito para ser Prefeito, então a Prefeita está jogando sujo e tem muita gente 
compactuando com essa sujeira, com essa podridão dela, dizendo que eu entrei com a denúncia 
contra ela porque quero cassá-la para ser Prefeito. Inclusive, Sr. Vice-Prefeito, eu entrei com a I 
denúncia contra ela e não contra Vossa Excelência, porque omissa e incompetente é ela e não Vossa 
Excelência. Agora estão falando pelas ruas de nossa cidade que eu estou querendo o cargo de 
Prefeito por isso que estou tentando cassara Prefeita. Pelo amor de Deus, eu tenho certeza absoluta, 
que assim que ela sair do Poder, o Vice-Prefeito irá assumir com competência, ele irá se abrir para a 
Câmara, tratando com respeito os Vereadores assim como ele já vem fazendo, ele saberá muito bem 
dialogar com o Poder Legislativo e vai fazer com que o nosso município mude porque é lamentável 
a situação que nós estamos encontrando e ter pessoas que ainda ficam tentando sujar a minha 
imagem. Eu graças a Deus não preciso disso. Por hoje é só. Obrigado a todos pela atenção. Boa 
noite. Inscrita para falar, a Ver3. Malu cumprimentou os presentes, em especial, os internautas e os 
ouvintes da Rádio Natureza FM e fez o seguinte pronunciamento: "A minha fala hoje aqui é bem 
rápida e para complementar a falar do Ver. Santana que me antecedeu nesta Tribuna, eu vou ler um 
oficio em resposta do pedido que eu fiz sobre a necessidade de fazer a limpeza do rio que passa 
atrás da Rua São Benedito e da Rua Clementino Cunha de Assis com a José Alves Filho, que foi a 
seguinte: "Servimo-nos do presente para informar que vamos providenciar quando tiver recursos 
para tais indicações. Nesse sentido aproveitamos a oportunidade para informar a nobre Edil que 
seria de grande importância para o nosso município se Vossa Excelência conseguisse junto a seus 
Deputados Emenda Parlamentar destinada ao atendimento de Indicações. Pois bem, quero aqui falar 
uma coisinha para a nossa Prefeita, a Prefeita de Piquete, do nosso município é Vossa Excelência e 
quando Vossa Excelência assumiu a Prefeitura sabia muito bem as condições que a mesma se 
encontrava, sabia de todas as dívidas deixadas, toda carência e mesmo sabendo de tudo quis ser 
Prefeita de Piquete, então agora, não tem o que reclamar, apenas trabalhar para que todos os 
problemas existentes sejam sanados. Com certeza foi cobrar dos meus Deputados recursos 
financeiros para realização e melhorias em nosso município, mas o que dever de realizar os serviços 
básicos e prioritários é da Prefeita e se tem recursos próprios é para ser aplicado nesse sentido e não 
ficar gastando com compra de imóveis caindo os pedaços e em imóveis que não pertencem ao 
município. Como bem disse o Ver. Santana, aqui nesta Casa de Leis não tem nenhum burro, 
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nenhum idiota, nenhum trouxa não, e seria mais vergonhoso para você, que é Prefeita e vai mostrar 
o quanto você é incompetente, caso o Vereador solicite emenda parlamentar para limpeza de rio, de 
rua e conserto de buracos nas ruas. Você bate no peito que é Prefeita do município, que é Presidente 
do CODIV AP e, infelizmente, não sabe administrar nem o quintal da sua casa. Então, Prefeita, se eu 
fosse você eu teria vergonha de encaminhar uma resposta dessa a Câmara Municipal. Aí você paga 
esses ratos de esgoto que ficam do seu lado, porque não são mais aspones e sim ratos de esgoto, 
lixo, para falar contra os Vereadores e citar que os Vereadores querem sucumbir à lista de trabalhos 
que a Prefeita tem no município. Vejam também essa resposta que um ratinho dela escreveu: 
"modernizou e ampliou o atendimento nas áreas de saúde, educação e assistência social". Então, 
novamente eu pergunto onde você fez isso? Com certeza não foi em Piquete porque até a dignidade 
do povo você tirou, então, onde está a Assistente Social de nosso município? Hoje chegou ao meu 
conhecimento que os pacientes que fazem hemodiálise em Taubaté, na semana passada viajaram 
numa VAN que tinha cocô de cachorro e salgadinhos jogados no chão, um absurdo. Eu vou 
procurar saber sobre esse fato, a pessoa que me contou pediu para eu não falar o nome dela porque 
ela tem medo da Prefeita, mas eu vou procurar saber e cobrar providências nesse sentido, pois é um 
absurdo, tal fato coloca em risco a vida dos pacientes. Como que sai um veículo sujo dessa maneira 
para levar pacientes com problema de saúde sério? É realmente lamentável e absurdo. Então 
Prefeita, já que você fez questão de ser Prefeita de nossa cidade, faça bem feito tudo que diz 
respeito ao seu cargo porque você ganha muito bem para administrar a nossa cidade, e você não faz 
mais que a sua obrigação. E, com relação aos ratos que lhe defendem, acho que eles precisam se 
informar melhor sobre os fatos e você está sendo muito ingênua de falar o que falou. Está ficando 
muito feio, vamos parar com isso. Por hoje é só. Boa noite a todos''. Inscrito para falar, o Ver. Prof 
Doni cumprimentou os presentes, em especial, o ex-Ver. Moita, os internautas e os ouvintes da 
Rádio Natureza FM e fez o seguinte pronunciamento: "Quero de início parabenízar o Ver. Santana 
pela brilhante Sessão Comemorativa do Aluno Nota 1 O, realizada no último dia 28 de fevereiro e 
aproveitar também para paraberrizar as funcionárias desta Casa pela organização do referido evento. 
Quero ainda fazer minhas palavras as palavras do Sr. Presidente e dizer também quão eu fiquei 
bastante indignado, pois é o segundo ano consecutivo que a Prefeita não prestigia o referido evento 
organizado pela Câmara. A Senhora Prefeita que sempre levantou a bandeira da Educação ficou 
muito feio a não presença da mesma na Sessão Comemorativa do Aluno Nota 10. Quero 
parabenizar aqui também o nosso amigo Jefinho pela sua nova função como Presidente da 
Associação do Bairro da Vila Célia e aproveitar a oportunidade e dizer a todos que estão nos 
ouvindo que agente precisa de mais pessoas que comecem a alavancar as Associações de Bairros. 
Como bem falou o Ver. Claudinei aqui nesta Tribuna, nós Vereadores estaremos à disposição para 

1 ajudar no que for possível e ressaltar que o Presidente de Bairro tem mais força que o Vereador, ele 
precisa fazer valer essa força. Vou falar agora sobre o bueiro lá da minha rua, da Rua Quintino 
Bocaiúva. Na sessão passada já comentei aqui sobre o assunto e não sabia que iriam entupir o 
bueiro lá. Entupiram o bueiro, fizeram um bueiro novo, só que anteriormente tinham duas saídas 
para o rio e agora só tem uma e quando chove é um transtorno, hoje choveu e inundou toda aquela 
região em frente ao Vezaro. Então, não sei por qual motivo tiraram o bueiro que tinha o 
manilhamento com uma captação maior e deixaram o bueiro que tinha a captação menor. Essa 
solução infelizmente acho que nunca vai dar certo. Eram três bueiros sendo dois com saída para o 
rio e agora ficou três bueiros com uma saída apenas para o rio. O serviço ficou "excelente", isso 
para não dizer o contrário, péssimo, pior que estava, um absurdo o que fizeram. Quero falar também 
que no ano passado eu pedi a construção de um bueiro lá na Rua Dario Vieira, no trecho sem saída 
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e o setor competente da Prefeitura me respondeu que ali não tinha necessidade de um bueiro 
naquela rua sem saída porque a quantidade de água que corria naquela rua não necessitava de um 
bueiro. Este ano, naquele domingo que caiu aquela chuva forte em nossa cidade, as água pluviais 
comeu todo o barranco, arrebentou a rede de esgoto de duas ruas daquela região. Então, os 
moradores ligaram para a antiga CAB, agora Águas de Piquete, os funcionários foram lá e 
arrumaram a rede de esgoto e passado três dias, na quinta-feira à noite choveu forte novamente 
ocasionando fendas no barrando. Eu conversando com o Ver. Claudinei, falei para ele que vou 
entrar em contato com os nossos Deputados André do Prado e Márcio Alvino para tentar conseguir 
uma verba para construção de uma contenção, de um paredão naquele local. Aí para a minha 
surpresa, me ligaram dizendo que a Prefeita quer conversar comigo para poder autorizar o 
Engenheiro a fazer um projeto para eu pedir verba para os meus Deputados. Com certeza, eu vou 
até a Prefeitura conversar com a Prefeita, vou pedir com toda boa vontade, só que sem o projeto eu 
não consigo verba. Então quero deixar bem claro que eu vou, vou conversar porque eu preciso do 
projeto para enviar para o meu Deputado para conseguir os recursos financeiros necessários para a 
realização de melhorias naquele local. Conversando sobre a referida rua, na última sessão 
responderam que colocaram a placa que eu solicitei de "Rua sem saída" e como disse que ia fazer, 
fui até o local verificar se realmente a referida placa estava amarrada com arame no "guard-rail" e 
para a minha tristeza, tal fato era verdade. Gente é brincadeira, um absurdo o que fizeram. Fui até a 
Prefeitura e reclamei, porém, agora me informaram que a placa está na calçada. Isso é má vontade, 
se não quer fazer o serviço, guarda a placa e o dia que tiver condições de colocá-la no lugar certo e 
de modo certo, aí sim vai e faz o serviço, agora fazer gambiarra para dizer que fez é um absurdo. 
Alguns moradores estão rindo da maneira como foi colocada a referida placa e vem conversar com 
a gente porque acham um absurdo o que fizeram. Não tem como não falar do buraco lá da Rua 
Honorina de Brito, a água do rio está comendo a cabeça da ponte, a água está entrando atrás da 
cabeça da ponte e está retirando toda a terra e está ficando oco o local. Dias atrás encontramos com 
um determinado morador da referida rua, o qual por sinal estava bastante alterado, pois tinha um 
buraco enorme na rua bem frente a sua garagem e não tinha como ele sair com o seu carro. Ele 
conversando comigo, deixou claro que o ex-Ver. Moita no seu mandato em 2014 apresentou uma 
indicação nesta Casa de Leis pedindo o conserto do referido buraco e atualmente, depois de quatro 
anos, o buraco está lá do mesmo jeito. Agua é uma coisa que não se brinca, os serviços necessários 
precisam ser realizados com certa urgência, pois dependendo do local, quando a água passa ela 
arrasta o que estiver na sua frente. Em aparte, o Ver. Claudinei disse que na Rua Francisco Máximo 
Ferreira taparam os buracos com terra vermelha, um absurdo. Disse que a Prefeitura alega não ter 
recursos financeiros para realizar tais serviços, então perguntou de onde veio o dinheiro que a 
Prefeita usou para adquirir a antiga Fábrica de Plástico J. Armando? De onde veio o dinheiro que 
foi aplicado na reforma do Campo de Futebol do Estrela? E perguntou também de onde veio 
àqueles quatrocentos e cinquenta mil gastos na reforma do Elefante Branco e os setendo e dois mil 
gastos no prédio do antigo cinema? O Ver. Claudinei disse que a construção de um muro de arrimo, 
consertar um bueiro, reforçar a cabeceira de uma ponte, tapar um buraco, essas coisas não eram 
prioridades talvez para a Prefeita e prioridade era sim o que ela estava fazendo ou fez. O Ver. 
Claudinei disse que naquela sessão a Prefeita apresentou o projeto de lei pedindo a autorização da 
Câmara para receber em doação aqueles prédio da IMBEL, agora pergunto, o município não tem 
dinheiro para fazer o básico, as prioridades, mas onde a Prefeitura vai arrumar dinheiro para 
conservar os referidos imóveis? O Ver. Claudinei disse que se a Prefeitura realmente adquiriu o 
prédio da antiga J. Armando, a Câmara não ficou sabendo, mas se comprou de verdade, com que 
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dinheiro vai ser feita a refonna do mesmo? Continuando o seu discurso, o Ver. Doni disse: "Eu 
acho que alguns Vereadores pediram emendas parlamentares a seus Deputados e é com esses 
recursos que a Prefeita vem aplicando nos referidos imóveis, ou seja, só pode ser isso. Então, 
precisamos apresentar um requerimento na próxima sessão perguntando quem são esses Vereadores 
e seus Deputados porque tudo que o Vereador solicita para a Prefeita ela manda pedir verba para o 
Deputado, então não estou entendendo mais nada. Com relação ao buraco lá da Rua Honorina de 
Brito, quero hoje aqui pedir encarecidamente ao funcionário responsável pelo setor competente da 
Prefeitura que faça uma visita na residência do referido munícipe para constatar de perto a situação 
que o mesmo está enfrentando, tendo em vista que o referido buraco está ocasionando rachaduras 
em sua residência. Será que vão esperar a ponte cair e arrastar a residência para dizer que é herança 
do ex-Prefeito? Em aparte, o Ver. Heloizio teceu pequeno comentário sobre o assunto e disse que se 
atualmente conseguia chegar de carro até a sua residência e em cerca de vinte residências lá do seu 
bairro foi graças a boa vontade dos moradores que não mediram esforços e arrumaram o leito 
carroçável da referida rua porque se dependessem do Executivo estavam esperando até aquela data. 
O Ver. Heloizio disse que em campanha política, antes das eleições, as promessas eram muitas, 
depois de eleita a conversa era completamente diferente. Falando de outro buraco, lá em frente ao 
Clube Terrana tem um enorme de um buraco e todo mundo que desce do ônibus ali, vê aquele 
buraco, cartão de visita de nossa cidade, buracos e mais buracos. Foi protocolado nesta Casa um 
Requerimento perguntando sobre a Taxa Rodoviária. Então, quero perguntar hoje aqui também 
onde está sendo aplicado o dinheiro da Taxa Rodoviária? Eu acho que deveria ser usado no próprio 
Tenninal Rodoviário. Uma pessoa me indagou se eu alguma vez já fui ao banheiro da Rodoviária? 
Respondi que sim, não foi uma vez só, eu fui, o Ver. Claudinei e o Ver. Heloizio também já 
estiveram verificando o estado dos banheiros inclusive comentado o assunto nesta Tribuna. Então, 
como já disse, quem deveria entrar ali para ver o estado daqueles banheiros nunca entraram e muito 
menos usaram aqueles banheiros e aí para eles tanto faz. Em aparte, o Ver. Santana disse que o 
fundo da Rodoviária estava horrível, sendo que aquelas pessoas que a Teca tirou da Praça do 
Jambeiro migraram todas para aquele local. O Ver. Prof Doni disse ainda que um munícipe lhe 
contou que tempos atrás foi usar o banheiro da Rodoviária e se deparou com um homem tomando 
banho dentro do lavatório, acrescentando que eram as pessoas que retiraram da Praça do Jambeiro e 
agora estavam na Rodoviária. Disse que, a seu ver, e como várias pessoas também concordam, tinha 
que ter um funcionário da Prefeitura vigiando e até mesmo cobrando caso fosse preciso, no 
banheiro da Rodoviária, mantendo sempre limpo e cheirosinho. Em aparte, o Ver. Claudinei disse 
que não era somente a taxa de embarque, a Taxa Rodoviária, pois a Prefeitura recebia também o 
aluguel daqueles boxes, recursos financeiros que a Prefeita deveria aplicar em melhorias no próprio 
Tenninal Rodoviário. O Ver. Prof. Doni teceu outros comentários sobre o assunto e, em seguida, 
em nome da sua amiga Prof1 Lúcia Serafim presente naquela noite parabenizou e cumprimentou 
todas as mulheres de Piquete pelo Dia Internacional da Mulher, que era comemorado todo dia 08 de 
março, parabenizando em especial a sua esposa e as suas duas filhas. O Ver. Prof. Doni para 
encerrar o seu discurso, leu uma belíssima mensagem falando sobre as mulheres. A seguir, o Sr. 
Presidente disse que tempos atrás parabenizou o Ver. Heloizio pela Emenda Parlamentar que ele 
conseguiu através do seu Deputado Arnaldo Faria de Sá, acrescentando esperar que a mesma fosse 
liberada o mais rápido possível e sem problemas. A seguir, disse que naquela semana recebeu um e
mail da Assessora do seu Deputado dizendo que a sua Emenda Parlamentar estava com cláusula 
suspensiva por faltava documentação, acrescentando que por maldade para impedir a liberação da 
referida verba, estavam fazendo de tudo para perder o prazo da sua liberação. Disse também que 
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não estava enganando os moradores, estava falando a verdade e deixou bem claro que se perderem a 
referida Emenda não era por incompetência daquele Edil e sim por maldade e falta de interesse da 
Prefeita. O Ver. Santana teceu outros comentários sobre o assunto e, em seguida, 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 Vet1. Malu, 1ª Secretária que fizesse a leitura 
dos documentos constantes da Ordem do Dia, a saber: 1) Parecer nº 03/18, datado de 05/03/2018, da 
Comissão de Justiça e Redação e Parecer nº 02/18, datado de 05/03/2018, da Comissão de Finanças, 
Orçamento e Fiscalização, ambos favoráveis pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 
05/2018, de autoria do Executivo Municipal, dispondo sobre a concessão de anistia de multas e 
juros sobre o IPTU, ISSQN, taxas de contribuições de melhorias e débitos de outras naturezas, para 
pagamento à vista ou em parcelas e dá outras providências. Como não houvesse quem desejasse 
falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário 
por unanimidade. 2) Parecer nº 02/18, datado de 19/02/18, da Comissão de Justiça e Redação, 
favorável pela aprovação do Projeto de Resolução nº 01/18, de autoria da Mesa do Legislativo 
Piquetense, dispondo sobre o repasse de bens móveis do Legislativo Piquetense para a Prefeitura 
Municipal (automóvel Ronda CIVIC Sedan LX-MT). Como não houvesse quem desejasse falar 
sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por 
unanimidade. 3) Parecer nº 01/18, datado de 19/02/2018, da Comissão de Justiça e Redação, 
favorável pela aprovação do Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 001/18, datado de 02/02/2018, de 
autoria dos Vereadores Claudinei Luiz de Moraes, Maria Luiza Neta Ribeiro e Mário Celso de 
Santana, que altera o caput do artigo 26 da Lei Orgânica do Município de Piquete, para definir o 
período da sessão legislativa anual. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida 
propositura, a mesma foi colocada em primeira votação e aprovada pelo Plenário por sete (7) votos 
favoráveis e um (1) voto contrário. A seguir, o Sr. Presidente comunicou que de acordo com as 
normas regimentais, aquele Projeto seria encaminhado para a Ordem do Dia da próxima sessão para 
segunda discussão e votação. 4) Requerimento nº 15/18, do Ver. Santana, para que seja oficiado a 
Exma. Prefeita Municipal de Piquete, para que preste informação sobre o valor gasto com a 
manutenção e conserto de veículos da Prefeitura Municipal, especificando o nome e o CNPJ da(s) 
oficina(s) mecânica(s) que usualmente prestam estes serviços, encaminhando o processo de 
licitação que deu sustentação a esta contratação e as notas fiscais emitidas desde o início do 
exercício de 2017 até a data do atendimento 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. 5) Requerimento nº 16118, do Ver. Santana, para que seja oficiado a 
Ex.ma. Prefeita Municipal de Piquete, para que preste informação sobre a reforma realizada na Praça 
Nove de Julho, principalmente para esclarecer e informar o nome e o CNPJ da empresa que realizou 
o serviço, valor que lhe foi pago pelo serviço, o encaminhamento de cópia do procedimento de 
licitação ou sua dispensa, cópia do contrato e das notas fiscais emitidas, empenhadas e pagas. 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 17/18, do Ver. Claudinei, 
para que seja oficiado a faana. Prefeita Municipal de Piquete, para que informe a esta Casa de Leis 
se esta Prefeitura Municipal adquiriu o imóvel pertencente à empresa J. Armando, antiga instalação 
da Fábrica de Plásticos, bem como, se procedente a informação, qual o valor foi efetivamente pago, 
a forma de pagamento, a fonte utilizada e o procedimento adotado para esta aquisição. 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 18/18, do Ver. Santana, para que 
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seja oficiado a Exma. Prefeita Municipal de Piquete, para que preste informação sobre a reforma 1 

realizada do campo do Estrela, principalmente para esclarecer e informar o nome e o CNPJ da 
empresa que realizou o serviço, valor que lhe foi pago pelo serviço, o encaminhamento de cópia do 
procedimento de licitação ou sua dispensa, cópia do contrato e das notas fiscais emitidas, 
empenhadas e pagas. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a 
mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. Como nada mais 
houvesse para ser tratado naquela sessão, o Senhor Presidente invocando a proteção de Deus, 
agradeceu a presença de todos os munícipes dando por encerrada a sessão e para constar foi lavrada 
a presente ata que, depois de lida e discutida for julgada conforme, será aprovada e assinada pelos 
Senhores Vereadores. Piquete, 05 de março de 2018. Centésimo nonagésimo quinto (195º) ano da 
Independência, centésimo vigésimo oitavo ( 128°) ano da República e centésimo vigésimo sexto 
(126º) ano da Emancipação Político-Administrativa Piquete.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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LO KAZIMIERZ LUSZCZYNSKI (ROMINHO) 

IRA NETA RIBEIRO (MALU) 

VER CLAUDINEI LUIZ DE MORAES "\ 
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VER JOAQUIM ALVES DA SILVA JUNIOR (JUNHO) 

LOIZIO DA SILVA (HELOIZIO DOS MARINS) 
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