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1 

LEGISLATIVO DA DÉCIMA SÉTIMA (17ª) LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 1 

I PIQUETE. Aos dezenove (19) dias do mês de novembro 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 1 

da Câmara Municipal de Piquete, invocando a proteção de Deus para todos os presentes, declarou 1 

aberta a sessão e convidou os Senhores Vereados a ficarem em pé para entoarem o Hino de Piquete. ! 
Em seguida o Senhor Presidente solicitou a Senhora Secretária que fizesse a leitura da ata da 13ª 
Sessão Ordinária realizada dia 03/09/2018. O Sr. Presidente col~cou em única discussão a ata da 1

1 13ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Piquete e como não houvesse quem desejasse 
1 apresentar emendas a referida ata, a mesma foi colocada em única votação, aprovada por 

1 

1 

unanimidade e assinada pelos Senhores Edis. Dando continuidade aos trabalhos, o Sr. Presidente 
pediu a Senhora Secretária que fizesse a leitura dos documentos constantes do Expediente, os quais 

1 

1 

foram os seguintes: 1) Of nº 31/18 do SAAEP, respondendo ao Of. nº 02/18, da CEI nº 01/18 
(Arquivar); 2) Convite da CM de Guaratinguetá, para Sessão Solene de Título de Cidadania Emérita 
ao Dr. Fábio Gilson Cavalca Pinto (Arquivar); 3) Of CGCDER 2885/18, do TCESP. Encaminha 
cópia de processos cujo acórdão foi publicado do Diário Oficial do Estado de SP (Arquivar); 4) 
Convite da CM de Tremembé, para Sessão Solene em comemoração aos 122 anos do aniversário da 

· cidade (Arquivar); 5) Balancete Sintético da Receita de outubro da Câmara Municipal de Piquete 
1 (Arquivar); 6) Projeto de Lei Ordinária CM nº 07/18, de autoria do Ver. Claudinei, que institui o 
! Dia da Consciência Negra 02 de novembro como feriado municipal (À Comissão de Justiça e 
Redação); 7) Projeto de Resolução nº 06/18, de autoria da Mesa da Câmara, dispondo sobre a 
fixação de gratificação pelo exercício de função de controle interno no âmbito do Poder Legislativo 

'I Municipal e dá outras providências. Usando da palavra pela ordem, o Ver. Rodrigo pediu que 1 

aquele projeto de lei fosse considerado em regime de Urgência Especial naquela sessão. O Sr. J 

Presidente colocou em única votação o pedido de Regime de Urgência Especial feito pelo Ver. I 
Claudinei, o qual foi aprovado por unanimidade de votos. O Sr. Presidente comunicou que após a 
leitura dos documentos daria o intervalo para elaboração dos pareceres. 8) Parecer nº 49/18, da 

1 Comissão de Justiça e Redação favorável ao Projeto de Lei Ordinária nº 15/18, de autoria do Poder 
1 Executivo, que dispõe sobre o programa de fomento à economia criativa no município de Piquete e 1 

dá outras providências (Para a ordem do dia); 9) Requerimento nº 63, 64, 65, 66, 67, 68/18, todos de 1 

autoria do Ver. Santana (Para a ordem do dia); 10) Requerimento nº 69/18, de autoria do Ver. 
Heloizio dos Marins (Para a ordem do dia); 11) Indicação nº 53/18, de autoria do Ver. Christian, 
sobre serem adotadas providências necessárias para a promoção de estudos de viabilidade no 
fomento de atividades que sejam destinadas a efetivar em nosso município um melhor atendimento 
aos cidadãos que se encontram na fase denominada 3ª idade, editando lei que crie um projeto que 

1 trate de modo efetivo o acompanhamento através de profissionais capacitados que tratem de nossos 
idosos (À consideração da Sra. Prefeito); 12) Indicação nº 54/18, de autoria do Ver. Christian, para 
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que sejam adotadas as providências necessárias para a promoção de estudos de viabilidade para a 

implantação do cartão material escolar em fa.vo.r dos alunos da rede munic.ipal de ensino, conforme 

previsto no modelo de lei em anexo (À consideração da Sra. Prefeita); 13) Indicação nº 55/18, de 
autoria do Ver. Christian, sobre a necessidade urgente de fazer a limpeza no Cemitério Municipal 

(À consideração da Sra. Prefeita): 14) Moção nº 47/18, de autoria do Ver. Santana (Para a ordem do 
dia); 15) Moção nº 48/18, de autoria do Ver. Claudinei (Para a ordem do dia). Usando da palavra o 
Senhor Presídente dísse: ' 'Antes de eu suspender a sessão para que seja exarado o parecer do regíme 
de urgência especial solicitado pelo Ver. Claudinei Luiz de Moraes, eu quero deixar registrado e 

também para que todos os pares tomem ciência, que encontra-se na Casa assistindo à sessão os 
Exmos. Senhores José Benedito, Vice..:Prefeíto de Lavrínhas, bem como o Vereador José Cleber, 
seiam hem vindos .a esta Casa Encontra..,se susnensa a sessão nor cinco minutos" _ Decorrido o _,- . . . ,. . . - . 1 1 

tempo necessário o Senhor Presidente reabriu e solicitou que fosse a feita à leitura do Parecer. 16) 

Parecer nº 50/18, da Comissão de Justiça e Redação e Parecer nº 23/18 da Comissão de Finanças, 

Orçamento e Fiscalização. ambas favoráveis ao Projeto de Resolução nº 06/18. dispondo sobre a 
fixação de gratificação pelo exercício de função de controle interno no âmbito do Poder Legislativo 

Municipal e dá outras providências. (Para a ordem do dia). Em seguida o Senhor Presidente disse: 
"Passamos agora para o segundo momento da sessão onde os Vereadores que foram inscritos para o 
uso da tribuna que sejam chamados pela Senhora Secretária". Inscrito para falar o Ver. Santana 

cumprimentou a Presídência, demais Vereadores, ouvintes da Rádio Natureza, ínternautas, na 
pessoa do Sr_ Benedito Vice-Prefeito de Lavrinhas cumprimentou a todos os presentes e iniciou 

suas palavras dizendo: "O assunto que hoje me traz a essa Tribuna é o fato público e notório, que 

todos nós sabemos a respeito, a princípio eu respeito profundamente o Poder Judiciário. Toda e 
qualquer decisão que são tomadas a gente tem que cumprir, porém não concordo, Eu não concordo 
com a liminar que foi concedida a atual Prefeita que a reconduziu ao cargo. Muito embora os 
desembargadores não foram unânimes, com a votação por 2 a l, então ela foi reconduzida ao cargo 

e isso trouxe ao nosso município um atraso novamente. Infelizmente a cidade voltou a ficar 
abandonada, voltou ao caos, já está imperando o autoritarismo novamente, funcionário sendo 
maltratado. Os funcionários da parte da corja, que tem beneficíos estão fazendo barbaridades. Eu 

estive essa semana visitando um estabelecimento escolar do município e eu fiquei horrorizado com 
o que deparei e vou mostrar aos senhores aqui. A nossa Prefeita, ela demonstrou que ela pouco se 
importa com q~em a conduziu ao cargo, ou seja, com os eleitores que confiaram a ela um novo 
mandato. Ela pura e simplesmente, ela não queria voltar senhoras e senhores? Ela não tava 

desesperada pra voltar? Ela recorreu à Justiça. Pra mim, volto a frisar, volto a frisar, não concordo 

com a decisão que foi tomada, até porque esse desenibargador Ià em Sào Paulo, no TríbunaI de 

Justiça que concederam lá por 2 votos a 1 a recondução dela ao cargo, eles ficam numa salinha com 

ar condicionado e não estão vivenciando o problema aqui. Muito pelo contrário. Ministério Público, 

Ministério Público foi favorável à permanência dela afastada do cargo e lá em São Paulo, ela 
conseguiu, sabe-se lá como. Mas, no meu entendimento é inaceitável. Porque no nosso município 
voltou a sujeira, voltou ao caos e ela assim que voltou foi viajar, foi pro exterior, ficou 14 dias fora 
da cidade. Ela quer mais que a cidade se acabe em ruínas. Tá tudo atrasado, tá sujeira pra tudo 
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quanto é lugar de novo. Já tá aparecendo novamente escorpião. Senhoras e senhores pelo amor de 
Deus Vereador Christian, eu estive lá. na ponte que dá acesso ao Pomp.ilho, no Bairro Sa.nto 
Antônio ali, Josefina. Aquela ponte cedeu. Cadê a defesa civil do município? Em aparte o Vereador 

Christian disse: "A qualquer momento aquela ponte vai cair". Dando continuidade o Vereador 

Santana disse: "Vai cair. Vai cair e ela quer mais que se dane. E que rode tudo. Que rode tudo! Que 
j a cidade se acabe. Ela não tá nem aí, ela quer sim, ela quer perpetuar no cargo. Ela quer fazer o 
i novo Prefeíto, a nova .Prefeita, seí lá. Mas ela quer naquela política velha, sangrenta, maldita, na 
1 qual a pessoa quer o poder a todo custo pra poder se beneficiar, dando carta e jogando de mão. Isso 
é inaceitável. Eu não concordo com a decisão que foi tomada até porque se os poderes são 
constítuídos deveria o poder judiciário então respeitar a decisão que a Câmara tomou. Mas já que 

, teve desembargadores lá que foram favoráveis,. paciência. Agora, é lamentável o que foi feito. Ela 
J pura e simplesmente sai pra viagem sabendo, tendo ciência que o vice também já estava 
1 programada a viagem dele. Ela pura e simplesmente saiu na frente, deu as costas pro município e 
deixou sei lá quem encarregado de responder pela cidade. Graças a Deus nosso município é 
abençoado sim, acho que São Miguel Arcanjo nos protege grandemente porque não aconteceu nada. 
Essa ponte ela cedeu um pouco mas não rodou. Agora vamos ver, vamos ver até quando. Por 
gentileza vai passando os vídeos pra mim. Senhores eu estive La na escolinha Maria Auxiliadora. 

Constatei lá uma obra sendo realizada em pleno funcionamento da escola ou seja, crianças jogadas 
j no meío de poeira, correndo risco e sem atenção nenhuma, sem a devida atenção. Pode esquecer, 
1 oode ir oassando. Isso aí ó. Olha o risco. Aauela betoneira lümda nróxima a essa noca d'á2:ua. 
I lndaguet do Diretor ele não soube me explicar. .Olha a fiação aí, ~u fui .até a betoneira ; ti;ei, pode ir 

passando. Aí ó, a vigilância sanitária cadê? Porque é órgão público tudo pode? A betoneira. Esse aí, 

1 

para aí. esse aí é uma das salas que se encontravam fechadas. Ali tinha. aqui como nós temos dois 
vereadores que são professores, . ali tinha vários livros, lápis escolares, borrachas, tá tudo aí, tudo 

1 acumuiado, guardado, às escondidas e não foi distribuído. Ai gente isso aí pra mim foi inaceitável. 
Isso aí pra mim deplorável. Eu indaguei dele o porquê, porque isso estava lá nessa sala fechada. 
'Não, é que vai ser distribuído pros alunos no horário de recreio'. Ah senhoras e senhores pelo amor 
de Deus. Pelo amor de Deus. Que desculpa esfarrapada. Será que se tivesse o filho dele ou de 
aualauer outro membro da Prefeitura, ao alto escalão. será oue seria submetido a essa situacão? 

1

, Êntã~ eu deixo um recado aqui aos pais de alunos naq~ele esÚibelecimento escolar. Vocês não, são 

obrigados a deixar seus filhos correndo risco de vida não. A governanta ela tem por obrigação de 
dar uma melhor qualidade de vida, não só pra nós munícipes, mas principalmente pras crianças. 
Onde já se viu ficar nessa situação? Aí o cidadão vem e não consegue, não consegue dar 

explicações. Olha só gente. Em pleno funcionamento. ÀÍ ó. Olha a fiação ali aí vao falar pra mim 
que tava tudo cercado que a criançada não tava passando por ali. A gente sabe. Essa aí é a sala que 
tava fechada, tava trancada a sete chaves. Volta um pouquinho só. Mais um pouquinho, lá naquela 
sala de aula aberta. Tem uma sala de aula que estava, olha lá, olha lá. Tava em pleno funcionamento 
a obra e a escola também e professor ali submetido a essa situação vexatória. Pode continuar. Aí 
senhores, tá vendo? Tá lá. Isso é cuidar do município? O Donana toma vergonha na sua cara 
Donana. Pelo amor de Deus, mais uma vez venho a essa tribuna e venho falar, a senhora tá 
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querendo enganar quem? Fala pra mim. A cidade não é propriedade da senhora não. Isso aqui não é, 

nã.Q pode ser julg~.do como .o quintal da sua .casa que it senhon:t deita e rola e. faz o que quer nã.o A 
senhora tem que respeitar. Eu espero em Deus, espero em Deus, que alguém tome consciência do 

que tá sendo realizado no nosso município. Porque não dá mais pra aguentar. Aí ela vem falar que a 

Educação é prjoridade no governo dela? Ela vem dizer que a educação atingiu o ápice da 
moralidade dentro do estado? Ah pelo amor de Deus. Toma vergonha na cara ô Ana Maria. A 

senhora não quis voltar pro poder, por que a senhora abandonou o munícipío? Por que deíxou o 

caos? E quem é que ficou respondendo? Quem é que assinou decreto? Isso aí eu quero saber. Já vai 

ser lido na ordem do dia. Eu vou querer informações sobre isso. Inclusive, vou questionar também o 
Diretor dessa escola. Que eu quero explicações. E assim que chegar as explicações aqui pra mim, 

podem ficar tranquilos? Ministério Público será mais uma vez acionado doa a quem doeL Eu não 
tenho medo, eu não vou segurar rojão de ninguém, eu não vou esconder nada. Eu fui eleito pra 

trabalhar e fiscalizar. Então, não quero nem saber. Procure fazer o que é certo e não deixe o rabo na 

minha frente não que eu pego mesmo. Pode dar sequência por favoL Olha aí gente. Aí ó. Olha a 
betoneira ligada lá na escola, no meio da rua. E se uma criança sai e mete a mão nessa fiação como 

é que fica? Aí quem é cuipado? Somos nós? Somos nós Vereadores os culpados? Tenha a santa 

paciência. Aí, para aí. Agora sim. Agora chegou aonde eu mais quero. Quero deixar bem claro pra 

toda população do município e pra que a dona Ana tenha um pouquinho mais de consideração com 
seus conterrâneos. Porque desde o início do nosso mandato ela mandou recadinho pra nós 

Vereadores que a gente tinha que estudar mais~ que a gente tinha que buscar recursos junto aos 
Deputados, pra que ela pudesse executar algo. Não sei se é porque eu, eu consegui. Não sei o que 

ela tem comigo, mas tudo bem, não tem problema. Eu quero deixar claro pra todos os pares e pra 

quem está nos ouvindo. pra população em geral. Já falei na sessão anterior relacionado à emenda 
parlamentar a reforma da Avenida Tancredo Neves no qual ela deixou os incompetentes no desvio 

de cargo, de função, pra administrar, pra apresentar documentações e essa documentação não foi 

apresentada até o presente momento e é bem provável que se perca essa emenda. E agora pra minha 
decepção, hoje pela manhã fiz contato com o comandante do batalhão e ele me disse que não tem 

nada dísso. Tá alí ó. No entanto em contato com a Polícía Mílítar do Estado de São Paulo 23° BPM
I visando uma possível parceria, fomos informados pelo porte do município, não dispõe de recursos 

humanos para desenvolver as atividades. Quando da solicitação dos recursos a esse ministério para 

aquisição de equipamentos de videomonitoramento, desconhecia-se o teor e a complexidade para 
adesão ao programa que extrapola para tal as condições do município. Senhoras e senhores tá aí. A 

cidade de Piquete vai perder esse recurso do videomonitoramento. Não é culpa minha. Entrei em 

contado hoje com o comandante do bataihão, indaguei a respeito do que acabei de ler, ele me disse 
que pelo contrário não foi falado isso pra ela, ela pura e simplesmente mandou esse documento pra 
Brasília, pro Ministério da Justiça, praticamente ela tá abrindo mão desse recurso. Era um beneficio 
que traria o Vereador Claudinei bem sabe, que traria uma coisa moderna pra nossa cidade, iria nos 

ajudar e muito na área de segurança pública em virtude de termos um efetivo pequeno da polícia 
militar aqui, da nossa polícia civil também não dispor de funcionários pra poder dar aos munícipes 

uma segurança adequada, isso aí seria de grande valia. Foi um assunto no qual eu sempre pautei 
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1 aqui dentro dessa Casa em virtude de eu ter urna aproximação muito boa junto ao major Olímpio, na 
j época de campanha eu falei a respeito disso e pra minha decepção essa ditadora mais uma vez virou 
1 as costas pra nossa cidade. Não é pra mim não. Se ela tá pensando que ela vai me atingir 
politicamente fazendo com que todos os recursos que eu conquiste venha por água abaixo ela tá 
enganada. Até porque eu venho a essa tribuna e eu vou apresentar ao povo o que ela tá fazendo. 
Então a culpa não é minha. Eu lutei, batalhei, fiz os contatos necessários pra que fosse 

' disponibilizado e tá aí. Taí nossa resposta. Isso, ísso sím o desembargador deveria ter consciência 
antes dele dar a canetada fazendo com que uma ditadora volte ao poder pra continuar sangrando a 
nossa cidade. Gente, chega, chega. Pra quem tá nos ouvindo eu to cansado de pedir aqui. População, 

l se manífeste por favor. A maníf estação ordeira não dói pra ninguém. A gente não pode continuar de 
1 braços cruzados esperando, esperando, esperando que nada vai cair do céu. O povo põe o povo tira. 
1 Vamos parar de ficar aí na morosidade, só criticando. Eu estive em todos os locais que foram alvos 

) 
da minha denúncia que gerou a cassação dela. Ela alegou que estava tudo em perfeitas condições, 
que ela tá mantendo. Não está, mentira dela. Ela mentiu no papel, tá tudo abandonado. A gente vê 
na rede social aí, pai de crianças questionando a Câmara com relação as academias ao ar livre. Tá 
tudo enferrujado, o mato ao redor. Qualquer hora uma criança vai ser picada por uma cobra, um 

li escorpião, vai sofrer ferimentos nessas academias. E tá tudo enferrujado. Gente é fácil somente 
entrar lá e ficar cobrando. Por que não procura o Ministério Público. Por que não vai lá e faça a 

·1 reclamação direto ao Ministério Público? Ô dona Ana Maria de Gouvêa tenha um pouquinho de 
consideração com a cidade. Isso aqui não é seu. E não se esqueça~ a senhora voltou, mas a senhora 
voltou através de liminar. A qualquer momento a senhora pode cair. E eu espero em Deus que a 
senhora caia. Eu espero em Deus. Ele não vai deixar com que as coisas continuem da forma que 

l está não. Então volto a pedir à população. pare de ficar com o braço cruzado. Compareça à Câmara, 
j Venha aqui. Vem assistir a sessão. É cômodo ouvir em casa amanhã a rádio? Sim. Fica mais fácil 
acompanhar peia internet? Sim. Mas venham aqui. Se façam presentes aqui. Venha fazer uma 
manifestação aqui de forma ordeira. Venha cobrar de cada dos Vereadores que aqui se encontram 
uma atitude, uma providência pra que juntos possamos ir ao Ministério Público então. Eu encabeço, 
não tem problema, eu não tenho medo. Vamo lá. Por que senhoras e senhores o nosso Více-Prefeíto 
auando assumiu em auatro meses ele conseguiu dar um novo ar pra nossa cidade. Ele fez com aue a 

... .&. - .... . ... 

alegria voltasse à população. Ele conseguiu limpar a cidade. Então não vamos dizer que ele 

quebrou, só falta ela falar isso. Que durante esses quatro meses que ele lá esteve ele quebrou o 
município e deixou uma herança maldita pra ela, como ela sempre fala. E agora ela não consegue 

1 

colocar a casa em ordem. E só o que falta acontecer. O que eu tinha a passar aos senhores, aproveito 
o momento pra me dirigir a Vossa Excelência Vereador Claudinei. É, inicialmente eu quero 
parabenizá-lo pela data de aniversário no qual amanhã o senhor estará completando mais um ano de 
vida, que Deus continue iluminando sua vida, de toda a sua família. O senhor além de um nobre 
guerreiro, um pai exemplar, um filho esplêndido, o senhor é um político nato. Na sua experiência o 
senhor tem nos ensinado e muito e por onde Vossa Excelência passa o senhor irradia muitas coisas 
boas. Então eu peço a Deus que continue iluminando a sua vida e que o senhor seja sempre essa 
pessoa cativante e um grande amigo que eu considero muito. Meus parabéns Vereador". O 
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Vereador Claudinei agradeceu as palavras e o Vereador Santana encerrou as suas dizendo: "Muito 
obrigado Senhor Presidente". Inscrito para falar o Vereador Claudinei cumprimentou a Presidência, 

senhora Vereadora, demais Vereadores, público presente, os colegas Vereadores visitantes, 
internautas, ouvintes da Rádio Natureza FM e iniciou seu pronunciamento dizendo: "Minhas 
palavras hoje eu começo com uma frase, acho jnteressante, prfacipalmente pra nós políticos. A 
gente no geral às vezes erra e erra muito. E a frase é a seguinte: 'O erro crucial do político 
decadente é pensar que abrindo mão de suas posições políticas conquistará mais pessoas do que as 

que o levaram ao poder. Teria mais sucesso se conquistasse aqueles que não acreditaram que era 
verdadeiro nas suas posições, mas queriam que fossem verdade'. É importante a gente trazer uma 

frase dessas porque eu não me considero um político decadente e acredito que os demais aqui 

também não, Mas a gente vê isso acontecer muito. Às vezes a gente muda, você tá vendo o 
posicionamento do político e pra ele tentar conquistar quem não votou nele, simplesmente ele se 

desvia da sua posição e tenta procurar outro caminho. Quando ele deveria provar pra aquelas 
pessoas que não estão acreditando que é verdade o posicionamento dele, provar pra aquelas pessoas 
que ele é verdadeiro naquilo que ele tá pregando e assim ele manteria aquelas pessoas que o 
seguiram e que o levaram ao poder e conquistariam maís pessoas. Mas infelizmente cada gestão que 

passa e eu posso afirmar isso com tranquilidade e porque eu já vi muito acontecer, colegas que se 
elegem com um número expressivo de voto e se esquecem da sua base e se esquecem do que ele 
tínha de posícíonamento naquele momento que ele buscou uma cadeira na Câmara Municipal. E 

quando descobre lá, vamos dar um exemplo aqui, que o eleitor do Vereador Junhô votou no Junhô 
pra agradar aquele eleitor, pra tentar trazer aquele voto até mesmo fala mal do Junhô. Ele muda o 
posicionamento dele pra conquistar o voto de outras pessoas. E com isso a gente vê o resultado 

posterior. Que além, além dele perder aquilo que ele tá tentando conquistar de fonna errada. ele 
perde também aqueles outros que ele já tinha conquistado. Prestem atenção nisso no dia a dia de 

cada um dos senhores, vocês vão ver que é a realidade. Nós já tivemos vários exemplos até aqui 
mesmo na Câmara Municipal. Então fica aí esse alerta a todos nós, porque às vezes quando a gente 
fala de posicionamento político, não é questão política partidária, é posição pessoa, o que ele 
acredíta no momento e de repente pra conquístar outro ele para de acredítar naquílo e passa a 

acreditar naquilo que não é a verdade pra ele, que não é aquilo que ele pregou, não é aquilo que ele 
faz, não é aquilo que ele vai fazer no futuro. Aí gente, a rasteira é grande. Falar o que da faana. Ana 

Maria de Gouvêa né, Prefeita Municipal. Infelizmente Vereador sem o meu voto é claro e acredito 
que sem o voto de todos os senhores aqui, porque ninguém foi eleito aqui na coligação dela. Porque 

ela não teve a capacidade nem de eleger um Vereador. Por que ela não elegeu um Vereador? Porque 
quem eia iançou candidato junto com ela, eia pegou a laço. Porque quem acreditou no primeiro 
mandato dela não quis estar mais do lado dela. Abandonou e deixou ela se virar. E ela deu a forma 
dela de se virar e foi eleita, conseguiu convencer a população que era uma ótima Prefeita e hoje nós 

estamos vendo o resultado. Ela vai viajar, comunica a Câmara, mas não comunica o seu vice. Será 
que comunicou? Nós vamos ter a resoosta. Mesmo sabendo que o vice ia viaiar ela tinha oor .... ~ - .... ... 

obrigação de comunicar que ela estava se ausentando do município para que o vice assumisse. E se 
o vice viajasse quatro, dois dias, três dias depois, ele tinha a obrigação também de comunicar que 
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ele não ia ficar porque ele já tinha uma viagem pré-estabelecida. Agora, ela ficou quatro meses 
brigando na justiça pra tentar voltar, não sentiu uma vontade de viajar, bastou assumir o poder deu 
vontade de viajar". Em aparte o Vereador Santana disse: "Acho que esses quatro meses aí ela se 
cansou de voltar pra São Paulo, se defender e quando voltou ao cargo ela estava muito cansadinha, 

precisava viajar né?" Dando continuidade o Vereador Claudinei disse: "Então infelizmente é o que 
acontece. Abandono, a gente tá cansado de ver. Com referência a escola eu recebi duas, três 

1

, reclamações de pais de alunos que os alunos estavam sofrendo com a poeira lá na reforma que tava 

1 

tendo na escola. Tá terminando o fim do ano letivo, não dava pra prorrogar essa reforma, tem que 
ser pra judiar dos alunos? Tem que judiar dos professores que ali estão também. Porque são 

1 

funcionários, também passam pelo mesmo problema. Mas não, vamos fazer com os alunos lá. 

Vamos fazer noraue os Vereadores vão lá nra Tribuna e vão reclamar. ÁQ'ora eu acredito aue 
• 1 1 ........ 1 

reclamação não é possível que venha só pra mim, só pro Vereador Santana. Porque se ele foi lá 
fiscalizar é porque ele também recebeu essa reclamação. Eu não fui porque posso garantir pros 

l senhores que aquele dia eu estava de plantão diário e aí eu não voltei lá porque depois eu tomei 

1 ~onhecimen~o a:ravés ~~ ~~rea~or ~~e el~ tinha id~ no_ local. _Aí ~ão precisava de n~vo eu ~r lá 
1 tazer uma v1stona que Jª tm.ha sido te1ta pelo Vereador. Agora, isso e constante. Os senhores talvez 

1 

não atentaram uma coisa. Eu vou passar pros senhores aqui agora o tamanho do respeito que essa 
senhora tem com o corpo de funcionários da Prefeitura. Ficou bonita a entrada da Prefeitura, com 
grade, protegeu um prédio público, parabéns. Ficou bonito aquele asfalto que ela pôs no 
estacionamento. Parabéns. Vocês já entraram no banheiro público lá? Pra população usar e pra 
funcionários que usam? Algum dos senhores alguma vez foi lá, vamos falar no rasgado aqui, sentiu 
vontade de 'mijar' e foi lá naquele banheiro, quando foi pagar seu imposto lá? Entraram lá pra ver a 

imundície que é aquilo lá? Ela tá pouco se lixando, Vai entra lá no gabinete dela e vai ver o 
banheiro dela. Foi uma das primeiras coisas que ela fez quando ela assumiu o primeiro mandato 
<leia, refonnou o banheiro inteiro, refonnou o gabinete inteiro. Entra iá no banheiro, vai iá fazer 
uma visita lá. Num sábado que você tiver na praça ali dá um pulinho no banheiro da rodoviária. 
Leva a esposa junto e pede pra ela usar o banheiro feminino. Eu não quero comparar. Eu fui na 
cidade de Guararema, precíseí ír no banheiro. Gente que espetáculo. Eu vou ser sincero pra vocês. 
Mulher que entrar num lugar daquele lá, é um vidro, é um espelho o banheiro de tão limpo que é. Se 
ela tiver de saia vai ver as paites íntimas dela. E o banheiro de homem limpo, mas limpo. Limpo, 

mais cheiroso, dava gosto de assentar, eu sentei lá, eu parecia um rei. Eu não acreditava que eu tava 
num banheiro público. Sério, eu não acreditava, na hora que eu fechei a porta, eu fali ó deve ser um 

banheiro de um restaurante cinco estrelas aí ou um hotel. Aí vim embora, passou duas semanas 
precisei ir no banheiro da rodoviária ô maraviiha rapaz. É triste, tá lá o banheiro. Vai iá, faz uma 
visita lá senhores Vereadores amanhã, entra lá, talvez ela mande limpar amanhã cedo pra você 
sentir um cheirinho de pinho, pinho sol. Aquilo quem usa a maioria das vezes são os funcionários. 
Mas ela não respeita funcionário. Mas ela não respeita funcionário. Aquilo quem usa várias vezes é 
o público que vai lá pagar o seu imposto que às vezes precisa usar o banheiro. Tá lá, ficou uma 
maravilha a entrada. Vão deixar bonita a fachada, arruma o meu gabinete e deixa aquele banheiro, 
aquele lixo lá. Tudo bem, aquilo não foi ela que fez. Vamos dizer que ela vai falar que é herança 
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maldita. Mas gente, a hora que eu assumo alguma coisa eu tenho que fazer o melhor possível. Pra 

que as pessoas que se utilizem daquilo lá, sintam-se satisfeitos, Mas não, tá lá a mesma porcaria de 
sempre. Será que nunca nenhum Prefeito usou aquele banheiro nem de emergência. Será que um 

Prefeito vai entrar nessa cidade e vai chegar naquilo lá e vai fazer um banheiro decente pra 

população usar. Vai fazer um banheiro decente pros seus funcionários usarem? Como é triste você 
vir falar aqui dessa Prefeita. E olha que eu já apoiei ela uma vez hein? E ela perdeu a eleição. Deus 
sabe o que faz. Escreve reto por linhas tortas . .Eu quase me forrei. Foi o mandato que eu tive menos 
voto, 177 votos. Empatei com o Vereador Gato. Se eu não monto a minha equipe com condições 

pra eleger dois Vereadores eu tava pra fora naquele terceiro mandato meu. Mas Deus foi melhor pra 
mim. Ele mostrou pra mim, não, você vai ficar aí, você vai abrír a Câmara futuramente. E pior que 
aconteceu. Estamos aqui hoje. Depois ha reeleição dela ela veio atrás de mim, me convidar pra 
apoiá-la. Ela pode falar que não. Só tava eu com ela conversando. E esse último mandato também, 
ela não veio, mas mandou pessoas me procurarem. E pra felicidade dela ela recebeu a mesma 

resposta. Eu tenho convicções na política. Quando eu decido uma coisa eu sigo aquilo da melhor 
maneira possível. Tentando desviar o mínimo da minha linha, da minha trajetória. Não deixo de 
cumprir com aquilo que eu tenho como obrigação. Mas, infelizmente nem todos são assim. Nós 
estamos terminando o nosso segundo ano de mandato, já vamos entrar aí nos dois próximos anos 
que já começa a correria viu senhores Vereadores, já começa, lá em Lavrinhas também já vai 

começar. Como dizia meus amigos, o meu amigo aqui Fábio Peixoto, primo do Vereador, os 
politiqueiros de botequim já começaram. Já tão nos botecos falando mal dos Vereadores. Ele não 

vem numa sessão participar, mas ele sabe tudo o que acontece aqui dentro e pra falar mal de 
Vereador não tem igual. É igual os cavalos cara de pau. E assim vai indo. Agora, cada um se porte 

da fonna que achar que deve se portar. Eu tava vindo agora aqui eu tive que escutar na rua; 'porque 
eu gosto dela, ir pra Câmara pra quê? Vocês não fazem nada lá'. É duro você ouvir isso. Duro. 

Porque não acompanha o seu dia a dia, não sabe o que você faz, não sabe quai o seu 
posicionamento politicamente, não sabe qual a função às vezes de nós Vereadores. Escutei, falei ah 

obrigado então vou lá mais um dia pra não fazer nada. E assim vai indo. Eu vou continuar vindo 

aquí nos meus quatro anos porque eu fuí eleíto sem fazer nada. Então pra senhora Prefeíta a úníca 

coisa que eu tenho é simplesmente lamentar. Lamentar, lamentar e peço à população que não se 
engane, que as eleições logo, logo estarão aí, e já vão começar a procurar os seus pré-candidatos. 

Esse ano vai demorar um pouco mais porque agora igual na última não precisa tá um ano antes 
filiado. Você tem que ter o título de eleitor um ano antes no município, mas filiado ao partido basta 

estar a seis meses. E um mês antes desses seis meses, sete meses, é a nossa janela. Quem não tiver 

satisfeito no seu panido vai procurar outro panido pra se recandidatar aí quem for pra reeieição, ou 
quem for disputar disputar pra Prefeito, vice-prefeito, aí é... Senhor Presidente hoje, eu já cheguei 
aqui hoje e já recebi um presente e eu queria, como meu aniversário é amanhã, o presente carinhoso 

que eu recebi da Dona Lúcia eu queria passar pro senhor. Mostrar pros senhores como que é. Pros 
senhores ver como que é sofrido essa vida de corinthiano. Eu abri a latinha e tá escrito aqui 'segue o 
líder', verde. E veio junto com a latinha uma lanterninha verde. Aí vou dizer o que o Neto fala na 

televisão: 'sua cambada de ... vão jogar bola seus ... '. É duro, mas muito obrigado pela lembrança, 
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1 

fico contente, a única coisa que eu espero é não ter que guardar essa lanterninha pra passar pra 

1 
senhora ano que vem . E eu queria então aproveitar essa oportunidade como o Vereador Santana 

1 falou que amanhã eu estou aniversariando, eu queria me presentear de uma forma diferente. De que 

1 

forma eu quero me presentear. Agradecendo. 4.9. Ano que vem 50 anos, com carinha assim de 15, 

I mas, é difícil. E de que forma. Primeiramente quero agradecer a Deus. Eu acredito que na minha 
1 ~id~ Deu: sempre .escreveu corretamente tudo .ªq~ilo que. Ele q~eria pra mim. E eu ach? que eu j~ 
i talei aqui nessa tnbuna, mas eu volto a repetir. Eu nasci em Piquete. Mas, como a mmha mãe e 
j família de Lorena eu fui morar em Lorena. Morei no Industrial em Lorena, tempo que o bicho 
l pegava. Morei na CECAP em Lorena aí os colegas da Polícia que sabe muito bem como que é. Dos 

l 
meus amigos de infância dos que não morreram, um outro virou polícia e os outros estão presos. E 
poir, os filhos deles também caíram pro crime O mais triste é isso. E depois eu vim morar em 

1 Piquete com todas as dificuldades. Eu me lembro bem das dificuldades do meu pai, da minha mãe, 

1 

subir num caminhão pra vir com a mudança pra cá amarrei o cachorrinho na carroceria, aberta a 
carroceria, 'garrei' no pescoço da Baby e vim embora. Mas pra mim tudo era festa eu era moleque 

J ainda, não tinha 14 anos e com 15 anos já comecei a trabalhar e trabalho até hoje. Tive uma 
j educação exempíar por parte dos meus pais que sempre me ensinaram o que é certo e apesar das 

l 
peraltices da época de jovem o que é certo me levou pro caminho certo. Completo, completei já 
esse ano 28 anos de Polícia, ano que vem 29, mas não vou poder sair porque eu não tenho o 

1 

privilégio da polícia militar reformar com 30 anos, o meu é com 35. E também não tenho o 

1 
privilégio de ser eleito Vereador do município e reformar automaticamente. Mas, é bom porque se 

1 eu tivesse que aposentar em 2000 e não ganhasse eleição nenhuma depois, tava ferrado até hoje 
porque quem reforma, reforma com número de dias do tempo de serviço que tem. Então eu só tenho 
a agradecer. Agradeço meus pais, agradeço a população de Piquete por confiar no meu trabalho, 

1 Porque hoje eu sou uma prova viva que eu tenho a confiança da população de Piquete. Por que eu 
· tenho essa certeza? Eu fiquei 3 mandatos consecutivos. Saí um mandato que eu resolvi não ser 
candidato mais a Vereador e fui ser vice. Perdemos a eleição por mais de mil votos. Ficamos em 
segundo lugar, mas perdemos por mais de mil votos. E retomei agora nesse segundo mandato e tive 

1 

a felícidade de ter 234 votos. Ótimo pra mim. Pra quem ficou 4 anos fora? Tá ótimo. Então 
, agradecer, agradecer e agradecer. E eu quero deixar, um minuto pra eu complementar aqui, eu 
1 quero deixar bem claro aqui que a população de Piquete não tem ideia, não tem ideia do quanto eu 

J sou agradecido. Não só pelos votos. Não só pelos votos que eu consigo me eleger Vereador, mas 
! pela forma carinhosa que eu e meus filhos somos tratados no dia a dia na rua. Isso é mais 

1 importante ainda. Porque a gente como policial num município por 28 anos a gente sabe o quanto a 
1 gente tem de problemas. Então a gente só tem a agradecer. E eu quero finalizar aqui, fica pra nós 
essa frase aqui é interessante: 'Se você cansar, aprenda a descansar e não desistir'_ Obrigado Senhor 
Presidente''. O Senhor Presidente usando da palavra disse: "Antes da Secretaria chamar o próximo 

1 

Vereador eu só quero complementar as palavras de Vossa Excelência com relação ao Alto da Bela 
Vista. Essa refonna a qual a Prefeita esta fazendo lá na Santa Isabel o primeiro ato dela assim que 

1 .... ' ~ ~ 

1 ~~~t~u, s~ndo que o vice. est~va já dando ~n~dame.nto na ref~m1.a d~ Postinl~o do Alto da Bela Vista, 
jJª ma remaugurar, o pnme1ro ato dela: nao vai dar sequencia russo aqm porque eu não vou dar 

1 

1 
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1 prosseguimento, não vou reinaugurar'. Então, mais um ato dela que é vergonhoso. Que ela deveria 
1 ter um pouquinho mais de consciência. Porque eu não estive lá no Alto da Bela Vista pedindo voto, 
não fui lá durante a minha campanha, mas eu ouvi comentários a respeito da campanha dela naquela 
localidade. Ela foi lá, ela prometeu mundos e fundos. Corno era um prédio que ela herdou corno 
herança maldita do ex-prefeito, ela pura e simplesmente deu as costas a um povo carente, que 
necessita, tá pedindo socorro, ela pura e simplesmente abandonou. Agora tá fazendo uma refonna lá 

i embaixo com ano letivo, com as crianças ali, com os funcionários ali também sendo submetidos à 
situação degradante, correndo risco de vida todo mundo e ela quer mais que o município se dane. 
Então mais uma vez ô Donana, toma vergonha na sua cara, joga o chapéu e sai fora. Sai fora. É a 

'! melhor coisa que a senhora vaí fazer. Próxhno Vereador por gentileza". Inscrito para falar o 
, Vereador Rodrigo cumprimentou a Presidência, demais Vereadores, ouvintes da Rádio, internautas, 
público presente e em seguida iniciou sua fala dizendo: "Eu gostaria de cumprimentar a todos. Na 
pessoa, não está mais aqui presente, mas esteve porque por alguns momentos eu a vi, na pessoa da 
Professora Cláudia Câmara que aqui esteve, eu quero cumprimentar na pessoa dela porque é 

1 responsável pela minha alfabetização. Foi a professora que me alfabetizou. E claro, depois dela, 
muitos outros professores fazem parte da minha história de vida, mas ela que me iniciou nas 
primeiras letras e ela que me apresentou ao universo das palavras. Então cumprimento a todos em 
nome da Professora que não está mais presente, mas que aqui esteve. Na tarde de hoje eu estive aqui 
no Plenário reunido, a pedido de uma profissional da área do turismo. Urna turismóloga formada e 

1 
exerce a função, atualmente cursando mestrado pela USP. Ela está em Piquete porque veio 
juntamente com o Exército Brasileiro. E o Exército está no município e ficará até o dia 25 e é 
necessário que se registre que pela primeira vez há urna profissional do Turismo junto à equipe que 

l veio para prestar esses serviços de. esses serviços sociais e de civismo a nossa cidade. E 
j conversando com ela eu fui entender um pouco o porquê da vinda de urna profissional do Turismo. 
Àté, haja vista que o cartaz que foi feito pra divuigar a ação do Exército em Piquete, coioca que eia, 
a participação de uma, de uma turisrnóloga dando palestras, compartilhando ideias a respeito de 
desenvolvimento do Turismo. E aqui em pouco tempo nós conversamos eu acredito que em tomo 
de duas horas mais ou menos. Eu pude em címa da minha experiência também como profissíonal do 
turismo que sou, não graduado, mas técnico em turismo e tendo trabalhado no setor em Piquete 
durante mais de 10 anos eu pude vivenciar e colocar pra ela um pouquinho da realidade da nossa 
cidade. E ela colocou o objetivo dela. O objetivo dela é tentar plantar alguma semente no município 
a partir da experiência vivida na cidade de São Roque. Ela é de São Roque e cursa mestrado na USP 

em São Paulo. Em São Roque ela é Presidente da Associação dos Guias de Turismo e também ela 
faz parte, integra o Conseiho Municipal de Turismo - COMTlJR. Áté eia se surpreendeu porque 
nós não ternos o COMTUR na cidade e ela queria entender por que o município aprovou o plano 
diretor. Ela queria entender por que a Câmara Municipal, o Executivo mandou pra cá o Plano 
Diretor e nós Vereadores aprovamos o Plano Diretor sem sequer que o município tenha um 
Conselho Municipal de Turismo, o COMTUR. Aí eu fui explicar a ela o motivo, porque foi 
justamente, coincidiu com aquela época do município de internsse turístico o MIT, o programa do 
Governo Estadual. E a ânsia e a pressa dos municípios em não perder essa fatia do bolo porque 
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todos os municípios querem receita pra investir no Turismo. Porque se investe em Educação, se 
investe em Saúde, são carros chefe e prioridade. Sobra o que pra Cultura? Sobra o que pro Esporte? 
Sobra o que pro Turismo? Então quando se vem uma verba específica, já é do conhecimento de 
todos que é possível um investimento na área. E aí eu expliquei isso a ela. Olha, a Câmara aprovou 

realmente, só que agora o próprio município de Piquete está com problema com relação ao MIT. 
Por que, qual é uma das exigências do MIT? As quatro últimas atas aprovadas do Conselho 
Municipal de Turismo, mas não tem. Cadê as quatro últimas atas aprovadas do Conselho Municipal 
de Turismo? Não existe. Porque não tem o Conselho Municipal formado. E ela dizendo da força do 
COMTUR em São Roque. Ela colocando que lá são 12 membros, que inclusive além da Sociedade 
Cívil que integra, é um representante da Rede Hoteleira, é um representante da Rede de 
Restaurantes, é uma cadeira da Câmara Municipal, de um parlamentar que participa. Então são 12 
cadeiras e a força com o Prefeito. É uma cidade com 80 mil habitantes, São Roque tem 80 mil 
habitantes e ela colocando que eles tiveram em pouco tempo, em coisa de 3, 4 anos, muitas 
conquistas através da organização da sociedade a partir do COMTUR e a partir de Associação de 
Turismo. Então eu to colocando esse assunto aqui na Tribuna, justamente pra deixar registrado que 
está no município essa profissional, que ela quer conhecer, é pouco tempo eu ainda coloquei pra ela, 
vocês vão embora dia 25. O que dá pra fazer até o dia 25? Não tem muita coisa. Reunir, dar uma 
palestra, juntar pessoas das redes, das pousadas, dos restaurantes, acho complicado porque a 

j desintegração do COMTUR em Piquete já ocorreu por essa íncompatíbílídade de ideias. E aqui eu 
1 ainda falei pra ela, você vai encontrar em Piquete trabalhos paralelos. Uma pessoa faz um evento 
1 aqui, a outra faz um evento lá, e nin~uém seu une, não se integra, não se junta, não se compartilha e 

1 

não se caminha na mesma direção. E isso que você vai encontrar em Piquete. Mas, aproveitando a 

vinda, é óbvio, eu me coloquei à disposição pra que, quem sabe essa semana a gente tenha algumas 
) conquistas. E já me coloquei à disposição e fiz aqui o pedido ao Ferreira da Rádio, porque eu disse 
1 a eia que o município tem wna rádio e por que não também wn bate papo, não é? Promover aí um 
1 bate papo, uma entrevista na rádio, pra falar do objetivo dela e colocar essa situação para os 
[munícipes. E quero agradecer as pessoas que me indicaram. Porque ela chegou até mim porque 

1 

algumas pessoas dísseram a ela do meu trabalho, hoje não exerço maís, do meu trabalho e do meu 
conhecimento com o turismo na cidade. Então fica aqui os meus agradecimentos, fica aqui o 

1 registro e também àqueles que quiseram aderir a essa iniciativa de dmante essa semana trabalhar em 

1 prol pra que a gente possa de repente reunir algumas pessoas interessadas no setor e ela colocar 
apenas a experiência dela. 'Olha, lá fm1ciona assim e dá certo'. Por que não em Piquete? Que é uma 

cidade do interior. Ela colocou que São Roque recebeu, e isso varia de ano pra ano hein? São Roque 
1 foi considerado estância turística porque lá é a rota do vinho. Foi considerada estància turística, 
1

1 recebeu esse ano, v. erba específica para o turismo em tomo de quatro milhões. Então quatro milhões 
destinados ao turismo de São Roque. Esse dinheiro varia de ano pra ano conforme orçamento, 

1 

conforme receita. Mas, é o caminho. Então, to aqui essa semana tentando aju~ar mais uma vez 
nesse sentido. Quero agradecer também ao SAAEP, o Serviço Autônomo de Agua e Esgoto de 

\ ~iquete, na pessoa do Sr. Ulisses, por ter cumprido uma promessa que fez de cobrar a empresa 
· Aguas Piquete, de resolver um problema de esgoto que eu já havia relatado aqui na sessão anterior 
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na Rua Major Carlos Ribeiro, ali próximo a Barbearia do Jarbas, ali quase que em frente. Eu relatei 

aqui um problema de manilha, um problema que o esgoto estava retornando, algumas residências 
estavam sendo prejudicadas e o Sr. Ulisses prontamente pelo SAAEP que é função dele, cobrou a 
agência, a empresa Águas Piquete que também foi lá e realizou o serviço. Segundo eu recebi 

retorno dos moradores, o serviço foi realizado e deixou satisfeitos os moradores daquele locat 
Então fica aqui também agradecimento por esse trabalho. Também a defesa civil na pessoa do Sr. 
Bosco, porque eu estive lá na Prefeitura, após a verificação de uma residência na Rua Dr. Gama 
Rodrigues na Vila Célia, uma das chuvas fortes que teve aqui recentemente, nós tivemos um 

problema sério numa residência onde o muro dos fundos caiu, não caiu totalmente, mas como a 
casa, a terra já está sendo comida embaixo, parte do muro desmoronou. A aí eu fui até a residência, 
verifiquei o problema, o córrego corta os fundos dessa casa, um problema muito sério porque a 
garagem da casa foi construída, a casa não está ainda comprometida porque ela está um nível acima 
da rua, a garagem sim está nivelada à rua e a qualquer momento, com qualquer chuva aí corre-se o 

risco dessa garagem também ser levada. E aí eu fui até a Prefeitura, conversei com o responsável 
pela Defesa Civil que é o Bosco, ele esteve na Casa, olhou e eu pedi que o senhor José que é o 
Engenheiro da Prefeitura, fosse até pessoahnente até o íocai pra ver porque, como o muro caiu, 

parte do muro caiu, ele obstruiu o córrego. Então, agora qualquer água represa ali, fica represada 
naquele lugar. E o risco é muito grande. Então a minha solicitação que ainda não foi atendida é de 
que o Engenheiro vá lá pessoalmente, peça pra que a máquina e os braçais trabalhem alí 
emergencialmente pra retirar a obstrução, porque se represar ali a casa tá correndo um risco muito 
grande, é família com crianças, é a mãe com seus três filhos correndo um risco muito grande. 
Inclusive eu to falando de um assunto aqui que foi exposto em Facebook, inclusive a própria dona 
da casa colocou isso, pedindo, porque a cada chuva ela fica rezando pro vento levar as nuvens. pra 
chuva ir embora pra na vir. Então a minha cobrança permanece aqui pra que o setor de Defesa Civil, 
pra que o Sr. José Engenheiro vá iá e veja a gravidade do problema e resolva isso. E por fim ... " Em 
aparte o Vereador Claudinei disse: "Não é a respeito disso que o senhor falou mas é a respeito do 
COMTUR. Na verdade o COMTUR já existe. O COMTUR ele existe na lei 1743/05, de agosto de 
2005. E no ano de 2018 agora, esse ano, a gente fez uma alteração no artígo 5° da composíção do 
COMTUR. Infelizmente não é um problema da Câmara. A verdade é um problema que existe é do 
Executivo de não ter colocado em prática o COMTUR. Inclusive quando a gente aprovou a lei que 

instituí o Turismo não o Plano Diretor, antes teve um projeto que a gente aprovou lá fala da 
renovação do COMTUR e a instituição do FUMTUR. Então, na verdade o COMTUR ele existe. A 

gente não aprovou uma lei sem existir o Conselho. O conselho existe por ele. Se ele está ativo ou 
não aí é probiema do Executivo. Obrigado". Continuando a sua faia o Vereador Rodrigo disse: "É 
até oportuno a sua fala Vereador e essa lembrança que Vossa Excelência faz porque nessa conversa 
com a própria turismóloga ela me relatou algo até interessante e eu como profissional da área que 
não estou exercendo a profissão no momento desconhecia e eia ainda perguntou: 'O COMTUR em 
Piquete quando existia, quando existia porque estávamos falando do passado, era um órgão 
consultivo ou era um órgão deliberativo?' "E a vida toda pelo que eu tenho conhecimento e já 
participei do COMTUR, até na gestão do Dourado quando foi Presidente, eu sei que o COMTUR é 
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órgão consultivo. E basta uma alteração segundo ela, ela com o conhecimento que tem, disse: 
'Olha, vou orientar vocês. O COMTUR pra poder selecionar essa verba que vem específica para o 

turismo, direcioná-la, essa seria a melhor palavra, direcionar pra demanda da cidade, é necessário 

que seja ou órgão deliberativo. Porque aí sim vai impedir ... , porque se for um órgão consultivo a 

Prefeitura vai consultar o COMTUR. A verba vem. Consulta lá. O COMTUR diz o seguinte: 'Não, 
nós precisamos realmente de uma Rodoviária decente porque a maior parte dos turistas estão 
descendo lá e nós não temos um banheiro decente, nós não temos isso ... ' Aí a Prefeita pode 
simplesmente, 'ah eu consultei', mas eu vou fazer o que eu quiser porque ele não é deliberativo. 

Então foi uma das coisas que eu aprendi na tarde de hoje, com ela, ela dizendo: 'Olha é necessário 
que seja deliberativo, que aí a verba vem e a Prefeitura não tem poder de desviar essa verba. Tem 

que ser investida conforme a demanda turística. E por fim, no tempo que me resta, eu quero também 

dizer aqui que essa semana eu fui procurado por muitos comerciantes da cidade, não sei se Vossas 

Excelências também foram. Há duas reclamações do município e são reclamações antigas. A 
primeira reclamação é que, a respeito de vendedores ambulantes que entram na cidade. É o 
caminhão do abacaxi, é o caminhão da laranja, é o caminhão do ovo e etc. São pais de família? São. 

Estão defendendo o direito que eles tem de trabalhar? Estão. Mas nós temos unl problema e aí eu 

vejo que é preciso regulamentar isso, porque os nossos comerciantes também sai no prejuízo. 

Porque por exemplo um supermercado, uma mercearia que vende um abacaxi perde tudo. E o 

caminhão do abacaxi passa, a concorrência é desleal, o ovo se perde, a laranja se perde, e aí tem 

municípios por aí afora que Passa Quatro é um exemplo, que tem uma placa na entrada da cidade, 
proibindo a entrada de ambulantes. Proibindo. Eu não to falando nem de proibir, eu não to falando 

de Piquete proibir. Tem municípios por aí que proíbem a entrada de vendedor ambulante. Eu tive 

um exemplo no próprio Facebook quando eu fiz mna publicação a esse respeito, uma cidadã 
piquetense que recentemente mudou pra Curitiba, que viveu do comércio em Piquete durante 

muitos anos e tentou sobreviver do comércio em Piquete, eia foi com a sua famíiia pra Curitiba, não 
sei se Curitiba, tá no Paraná, não sei qual é a cidade, Não me recordo agora. Mas enfim, chegou lá e 

presenciou uma cena. A cena de um vendedor de rede, acho que de rede que chegou pra fazer a 

venda e foí, o vendedor foí autuado pelo fiscal. E nós temos um problema sério aqui de fiscal. 

Porque não adianta a Câmara Municipal aprovar leis de regulamentação e eu não sei se até se já 

existe alguma coisa no arquivo da Câmara a respeito disso, mas não adianta trabalharmos em prol 

disso e lá na prática não acontecer. Porque daí os ambulantes vão continuar entrando, não tem a 

fiscalizayão da prática e nós vamos chover no molhado como se diz num bom português. Essa é 
uma das reclamações frequentes de comerciantes. E eles são, se a gente pensar um pouquinho, hoje 

no nosso País, pra abrir uma porta, pra vender alguma coisa, a carga tributária é muito pesada. Pra 

você manter um comércio aberto hoje, pra você ter funcionários hoje, a carga trabalhista que você 
tem nas costas pra vocês sustentar, é difícil. Então, são guerreiros sim, são valentes aqueles que 
ainda insistem, até mnn município como o nosso, onde nós temos uma economia, eu não diria uma 

economia que avança, mas uma economia praticamente estagnada. Então nós temos que pensar 

nesse sentido e a segunda reclamação é que essa semana Vossa Excelência também deve ter tido 

conhecimento de algum outro comerciante, o PROCON veio fazer autuações. E autuou muito o 
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comércio aqui. De multas, eu procuro gastar no comércio de Piquete, isso é meu, já gastei fora, 
algumas coisas eu procuro fora quando eu não acho no municipio, porque eu acho que é meu dever 
como cidadão piquetense e meu subsídio vem desse trabalho. Além da minha profissão que é 
Professor, eu recebo um subsídio aqui pra trabalhar em prol da população eu quero retornar esse 

dinheiro pra economia da cidade. Então eu faço questão de fazer minha compra do mês em Piquete, 
eu faço questão de comprar tênis, quitanda, roupa, na cidade. E aí frequentando o comércio eu 
escuto. E essa semana a reclamação foi total. Em dois dias e meio parece do PR..OCON na cidade, as 
multas e é coisa assim absurda, aí você fica pensando, o cara vai trabalhar pra pagar multa do 
PROCON. E assim, ah mas também tem o lado do comerciante que não cwnpre a sua parte, 
também tem o erro. Ah, faltou a balança por exemplo, "ah falta sua balança não está conforme, não 
está de acordo' então vai lá e autua por causa da balança. É preciso pensar algo, isso já foi, até o 
Vereador Claudinei já deve ter passado por isso aqui na cidade, na Câmara Municipal, algo na 
tentativa de trazer um PROCON pra Piquete. Isso aqui, até em 2013 nós vivemos isso, eu peço um 
minuto pra encerrar minhas palavras, já se tentou algo nesse sentido eu sei disso. Eu só não tenho 
conhecimento do por que não vingou. Mas já se tentou trazer o PROCON pra Piquete. A maioria 
dos comerciantes incíusive defende essa questão. Eles gostariam muito que nós em Piquete 
tivéssemos um polo do PROCON pra fiscalização aqui. Então fica esse questionamento aí, essa 
reflexão, pra pensarmos e eu também já faço essa voz aqui na Tribuna em defesa também dos 
nossos comerciantes. Obrigado e boa noite a todos" . Usando da palavra o Senhor Presidente disse: 
"Vereador somente acompanhando o vosso raciocínio, no tocante à fiscalização. Salvo engano, 
acredito eu que hoje o município dispõe somente de um fiscal o Halder. Então não nos esqueçamos 

que a nossa Prefeita mandou pra Casa um projeto pra que aprovássemos a criação do cargo aqui de 
ouvidor geraL Sabe-se lá quem é que ela já tá pensando em contratar com valor acredito eu de 5 mil 
reais. Por que ela não manda um projeto abrindo três ou quatro vagas pra fiscais, sabendo que o 
município tem muita gente desempregada, por que eia não abre esse concurso ao invés de por um 
ouvidor. E eu não acompanhei a fala de Vossa Excelência, eu não sei do local exato que o senhor 
falou a respeito aí do desmoronamento de terra de muro, mas deixo um alerta também a Defesa 
Cívil, porque tá público e notório em frente ao nosso tennínal Rodoviário, no muro do hospítal, tem 
uma trinca lá e tem um buraco. Então, pelo amor de Deus viu o senhor Zé que é o Secretário de 
Obras e o senhor João Basco que é da Defesa Civil, pelo amor de Deus manda arrumar aquilo antes 

que caia sobre a cabeça de alguma criança aquele muro que é vergonhoso na nossa cara. Já basta, 
confonne o Claudinei falou daquele banheiro fedido que está no Terminal Rodoviário, agora bem 

na cara do gol ali nosso hospital com o muro quase caindo. Muiot obrigado". Usando a palavra pela 

ordem o Vereador Claudinei disse: "Só pra concluir aqui, se o senhor me pennite, a questão do, 
primeiro essa questão do PROCON. A gente não vê o PROCON vir aqui na cidade e entrar nos 
bancos pra fiscalizar tempo de fila das pessoas, eles vem porque tem que pegar o coitado do 
comerciante que tá lutando aí, inclusive pegou uma loja ali que tá abrindo as portas, tão pintando 
ainda pro lado de fora. Como tava meia porta aberta eles chegaram e entraram. Pô, se ele tá 
começando, tá abrindo, ele não tem nada ainda correto. Ele tá começando. Não é correto, ele tem as 
coisas, mas vai chegar lá não vai estar etiquetado um produto, vai estar o que vai vender. É um 
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absurdo. Mas você não vê ninguém parar na porta dos bancos pra fiscalizar tempo de espera numa 

fila bancária. Eles vem pra prejudicar os comerciantes que estão na luta. É só pra concluir. eu 

levantei aqui Vereador, foi até bom trazer isso em pauta que a gente vai buscar. Então na verdade, a 
lei 1743, ela dispõe sobre a reformulação do Conselho Municipal de Turismo. O Conselho já existia 

até antes. E aqui fala que o COMTUR como órgão colegiado permanente. Então aqui mata o que o 
senhor disse que a gente não precisa nem alterar. De caráter deliberativo, normativo, fiscalizador e 

consultivo. Então, ele tá dentro dos padrões necessários pra prosseguimento. Basta, basta que o 

Executivo coloque em prática. Nomeie os responsáveis por isso que foi alterado de novo o artigo 5° 
agora em agosto, quem são, quem compete, quem vai ser a composição, data de governo, tudo e tem 
as pessoas que podem partíéípar. Entãó, a gente fica tranquilo, o COMTUR existe, elé é um órgão 
tanto normativo quanto deliberativo, e basta à senhora Prefeita colocar em prática. Muito obrigado 
Senhor Presidente". Inscrito para falar o Vereador Chrisitian disse: "Boa noite a todos. Em nome do 

meu grande amigo Claudinei, saiu da sala agora mas eu tinha em mente cumprimentá-lo devido ao 

aniversário, 49 anos com carinha de 20, parabéns meu amigo, que essa data se repita por muitas e 

muitas vezes na sua vida. Bom, agradecendo também ao Ferreira Filho novamente, não é uma 

repetição é mais um pedido de, um agradecimento pelo espaço que foi aberto na Rádio Natureza 
107.9, olha a propaganda hein? Que aumentou ainda mais a divulgação do nosso campeonato que 
teve fim agora no domingo com sucesso. Graças a Deus deu tudo certo, jogos emocionantes, uma 

final digna de uma final. Muitas viradas, discussões, mas isso tem no futebol, não adianta, sempre 

vai ter. Parabenizando também o PROJAC time que foi campeão lá com êxito. Vice Vila Cristiana 
que também entrou com um timaço também que fez valer a final. O terceiro lugar o bairro de Santo 

Antônio também que montou um time forte que ficou com a terceira vaga. E anunciando aqueles de 

mais idade aí, aí o senhor já quase pode participar do próximo campeonato, quarenta e nove, 
cinquentão. Próximo campeonato veterano daqui a 3 semanas''. Em aparte o Vereador Claudinei 

disse: "Mas a barriga não conta como anos de idade?" Em resposta o Vereador Christina continuou: 

"Sendo craque a barriga não atrapalha. Bem, o próximo campeonato agora veterano é daqui a 3 
semanas, a gente vai estar iniciando o campeonato, aqueles interessados que estiverem ouvindo 

agora pela Rádio Natureza, os internautas, a todos aqueles que estiverem me ouvindo já fica aí o 
recado, já vai ajeitando o seu time, se arrumando, e o campeonato com certeza vem pra rachar aí. 

Também agradecer aqui a presença da minha grande amiga Dona Lúcia, minha professora que 

sempre chega em mim na Tribuna e faz isso, faz aquilo, faz isso. Sempre me auxiliando, muito 

obrigado. E parabenizando mais urna vez o Vereador 49 aninhos, parabéns de verdade. Agora 
vamos a parte pior do negócio. Como disse o Presidente Santana que é a respeito da ponte do 

Pompiiho. Eu tive iá um dia após o problema que tiveram íá, com a ponte quase cainào, 
infelizmente é critico o problema lá. Se continuar do jeito que tá a qualquer momento vai passar 
gente, vai passar carro lá, vai morrer gente ali. Espero que tome uma atitude antes que aconteça. 
Porque Piquete infelizmente tem esse problema. As pessoas parecem que esperam acontecer o pior 
pra tomar providência. Depois não adianta mais. Depois que vidas forem tiradas ali não adianta 
mais correr atrás que não tem como. Hoje estava a tarde em casa, telefone toca era uma senhora 

desesperada lá no Santa Isabel. Aí até aproveitando o que o senhor disse Vereador Rodrigo, é quase 

IS 



" CAMARA MUNICIPAL DE PIQUETE 

Ata da 18ª Sessão ORDINÁRIA Realizada em 19/1112018 Fl n.º < 

o mesmo problema. Toda chuva que dá a casa dela, não sei se, quando cheguei lá não sabia se era 

casa ou piscina. A rede coletora de esgoto dela ao invés de jogar pra rua joga pra dentro da casa 
dela. Aí chama CAB. Cheguei lá tava reclamando e chorando. Vereador pelo amor de Deus, me 
ajuda, me ajuda, me ajuda. Gente, é muita casa com problema. E amanhã falei pra ela estarei indo 

na CBA vendo os responsáveis, conversar com o Engenheiro e pra ver o que pode ser feito naquele 
local porque eu lá, o pessoal da CAB chegou, coincidiu a minha chegada com o pessoal da CAB. 
Fizeram o que tinha que ser feito, enfiaram um feno no buraco lá pra ver se desentupia, chegou até 
a saída da rede de esgoto da rua, não resolveu o problema. Ou seja, o problema não está da casa pra 
rede de esgoto e sim na saída da rede de esgoto ou seja problema sério, problema da CAB, porque a 
conta chega e se a Cófita chega o serviço tem que ser mantido pelô amor de Deus. Então amanhã 
estarei indo lá tomar essa providência, conversar com os responsáveis, pra ver o que tá 
acontecendo. Porque chuvas vêm e virão ainda mais. Ainda não tivemos chuvas fortes ainda. 

Chuvas fortes já tivemos, mas aquelas enchente da goiaba, aquelas chuvas que vêm pra detonar 

mesmo acredito que não caíram ainda. Então tem que prevenir isso aí. Estrada da Tabuleta. 

Também tivemos um problema parecido com o da ponte do Pompílho, caindo lá, desabando, 
desmoronando. Qualquer momento também vamos ter tragédia naquele lugar. Tomei providência, 

corri atrás, Defesa Civil e assim vai. A gente vai atrás de emendas, assim como diz a Prefeita, 'Se 
quer alguma coisa vai atrás dos seus deputados e vê o que você consegue lá'. A gente consegue. A 
gente vai atrás, corre atrás, os deputados ajudam. Só que emendas não vêm da noite pro dia e nem 
todo mundo entende isso. Às vezes você pede uma emenda hoje ... Em aparte o Vereador Rômulo 

disse: "Aproveitando, terça-feira da semana passada eu estive em São Paulo, logo depois que 

ocorreu o desastre lá no Bairro do Pompilho e eu tive uma reunião junto com o pessoal da equipe da 

Leci Brandão e na minha frente foi feito um pedido da Deputada junto ao Governo do Estado. de 
um milhão de reais pra Piquete na parte de infraestrutura. Agora quinta-feira eu vou voltar pra lá, 
então conforme foi falado, ela direcionou o pedido ao governo do estado e vamos aguardar agora 

pra ver se ele contempla com essa emenda a infraestrutura pra cidade. Então, conforme Vossa 
Excelência falou a Prefeita às vezes dá desculpa que o Vereador não corre atrás, mas pra ver que 
nínguém aqui tá dormíndo. Uma semana depois que ocorreu o fato, a gente sabe da dificuldade, da 

demora de uma emenda pra chegar no município, a gente foi até São Paulo, a gente tem por 

exemplo a obra de Lorena lá peito da USP quando cedeu a ponte. Demorou mna obra mais de dois 

anos pra poder voltar ao nonnal, então isso é mais pra demonstrar a ela que aqui ninguém tá 
dormindo. Então vamos torcer que essa verba seja contemplada aí e seja empenhada e que a Prefeita 

possa usufruir do dinheiro e dar bons frutos na cidade. Obrigado". Continuando sua fala o Vereador 
Christian disse: "Então como disse o nosso grande amigo Vereador Claudinei, muita gente chega e 

reclama, porque não vem numa Câmara, numa sessão de Câmara, não procura saber o que o 
Vereador anda fazendo. É fácil apenas levantar, olhar pra cara do Vereador 'ó infelizmente vocês 

não estão fazendo nada'. Você tem que ... Você ouve aquilo, acho que não convém nenhuma 
resposta, porque você vê que é pessoa despreparada, pessoa que não tá vendo o que vem 
acontecendo". Em aparte o Vereador Claudinei disse: "Vereador, primeiro agradecer as palavras de 
Vossa Excelência me parabenizando pelo meu aniversário e também dizer que essa questão, esse 
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l tipo de emendas, se for feito através da Defesa Cívil do município e se solicitar vistoria da Defesa 

1 

Civil do Estado exist. em emendas ernergenciais pra isso. Esse tipo de serviço não dá pra gent~ pedir 
urna emenda pra um deputado hoje pra esperar até o ano que vem. Aí compete ao Executivo ter 

1 

co_mpetência ~ra fazer isso, só ~ue e~es pr~cisam "correr atrás. , A i~eia do ~ ereador_ é ótima, um 
milhão de rems, mas se consegmr a ltberaçao voce sabe que so vaJ consegmr a partir do ano que 

\ vem. Então o que precisa é, a Prefeitura Municipal através da sua Defesa Civil fazer os laudos 
1 competentes, encaminhar pra Defesa Civil do Estado e assim fazer a solicitação de emendas 
1 

li emergenciai.s pra solução desses problemas. Mas infelizmente é aquilo que o senhor falou, quando 

chega lá é mais fácil falar: 'ah não tem dinheiro', procura o Vereador pra pedir pro deputado do que 

1 

assumir ã responsãbilidãde que tem que ter. Obrígado". Contínuãndo a sua fala o Vereador 
Christian disse: "Com certeza. O que eu estou querendo passar aqui também é que a iniciativa que 

eu precisava ter eu tive, fui atrás da Defesa Civil, tentei tornar as providências que estavam ao meu 
alcance, que isso aí cabe a Prefeitura, corno o senhor próprio disse agora e acredito que já tenham 
tomado alguma atitude porque não pode ficar esperando acontecer o pior e inevitável. Que se deixar 

vai acontecer e depois não adianta ficar. .. depois de acontecido não adianta mais. Mas reiniciando 

as palavras que eu estava falando a respeito das pessoas que reclamam dos Vereadores, também 

essa semana tive com muitas pessoas que fizeram ao contrário. Que passaram pra mim o seguinte: 

'Essa gestão de Vereadores, desses quatro último que vocês estão ... dessa gestão agora de 

\Vereadores, é urna das gestões que eu tô vendo mais trabalhar'. Ou seja, tem gente que ainda 
enxerga, tá vendo, que ouve pela Rádio Natureza, que vê pela internet, que assisti as sessões de 

Câmara, que estão conseguindo enxergar o trabalho do Vereador. Graças a Deus ainda tem essas 

pessoas. Bom, hoje entraram 3 indicações minhas, uma a respeito do Cemitério, pelo amor de Deus 

gente. O que teve de gente na rua reclamando. Tem até defunto levantando da cova pra ligar pra 
minha casa pra reclamar lá gente, pelo amor de Deus. Cheio de mato, não dá. Ridículo lá cara, 
ridículo. Muita gente falando. Aí entrei em contato lá, nem fiz requerimento, liguei direto pra 

Prefeitura: 'Prefeita, tá acontecendo isso, isso e isso' e ela me passou que em 15 dias já tinham 

pedido pro pessoal tá limpando lá. Mas poxa, agora no dia da almas que é um dos dias mais 

frequentados do cemitérío, o que teve de gente reclamando gente, pelo amor de Deus. É coísa fácil, 

é mato, é terra, coisa simples, pelo amor de Deus. Essa aí foi urna das indicações que eu fiz. A outra 

indicação que eu fiz, o professor Roddgo deve estar ciente dessa pedido que eu fiz também que é a 

respeito do rapaz da papelaria que pediu pra que eu entrasse com um projeto do cartão do aluno que 
obriga a Prefeitura ao invé:s de ga:star pra fora com material escolar e coisas pras crianças, gastem na 
cidade gerando ICMS, assim vai, é assim que tilnciona. E o outro é a academia da melhor idade que 
eu comentei na sessão passada e hoje entrou a indicação e peço a Deus que ela veja com carinho 

essas indicações e que me ajude, me ajude não, ajude a população. Que a gente tudo o que a gente 

faz aqui não é pra nós, não é pra mim, não é pra você, são pra todos. Se beneficia a cidade inteira, o 
município, isso aí é o que eu peço a ela. Que olhe com carinho pra essas indicações e que nos ajude 

a resolver pequenos problemas e aqueles problemas que são resolvíveis. Então é isso aí. Gostaria 
também de aproveitar hoje o meu tempo de tribima aqui e anunciar aos nobres Edis meus amigos a 

minha candidatura também à Presidência desta Casa de Leis, então fica aí a minha candidatura, 
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\ muito obrigado, uma boa noite a todos, fiquem com Deus". O Senhor Presídente índagou se todos 
os Vereadores concordavam de tocar a sessão sem intervalo. Como todos concordassem o Senhor 
Presidente a Senhora Secretária que fizesse a leitura da ordem do dia que foi a seguinte: 1) Projeto 
de Lei Ordinária nº 15/18, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o programa de fomento 
à economia criativa no município de Piquete e dá outras providências. Como não houvesse quem 
desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo 
Plenário por unanimidade. 2) Projeto de Resolução nº 06/18, de autoria da Mesa da Câmara, 
dispondo sobre a fixação de gratificação pelo exercício de função de controle interno no âmbito do 
Poder Legislativo Municipal 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. 3) Requerimento nº 63/18, de autoria do Ver. Santana, para que seja oficiado a 

1 Conselho Municipal de Educação, solicitando informações sobre sua cientificação prévia pelo 
Executivo Municipal acerca de realização de obras de construção civil na Escola Maria Auxiliadora, 
localizada no Bairro Santa Isabel, durante o período de atividade escolar. 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 64/18, de autoria do Ver. Santana, para que seja 

J oficiado a Ex.ma. Prefeita Municipal de Piquete Ana Maria de Gouvêa, pra que preste informações 
1 acerca das obras realizadas na Escola Maria Auxiliadora, Bairro Santa Isabel, encaminhando o 
1 respectivo processo de licítação com a indicação da empresa vencedora, o valor total da obra, o 
respectivo prazo para a sua concretização bem como a devida justificativa que motivou a sua 
realização durante o período escolar. 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 65118. de autoria do Ver. Santana, para que seja oficiado ao Ilmo, Sr. Diretor da 
Escola Municipal Maria Auxiliadora para que preste esclarecimentos e informe a esta Casa de Leis 
se houve prévia autorização pelo Conselho Municipal de Educação para realização das obras de 
reforma na referida unidade escolar. 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 66/18, de autoria do ver. Santana, para que seja oficiado a Exma. Prefeíta 
Municipal Ana Maria de Gouvêa, para que preste infonnação sobre o cargo ou função de 
Coordenador Pedagógico existente junto a Secretaria de Educação do Município, bem como a 

quantidade de vagas e quantas estão atualmente preenchidas, qual a formação profissional 
necessária para a ocupa9ão do cargo ou funyão e o critério utilizado para nomeação cm quais 
unidades educacionais do município esses coordenadores estão sendo utilizados, quais suas 
respectivas atribuições, quais os nomes dos atuais ocupantes e especificações na nom1a legal que dá 
amparo para essas nomeações, bem como a Lei Municipal que regulamentou a criação da respectiv 
ocupação. 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 nQ 67118, 
de autoria do Ver. Santana, para que seja oficiado ao Exmo. Sr. Vice-Prefeito Municipal de Piquete 
Agnaldo Almeida Mendes, para que infom1e a esta Casa de Leis se lhe foi oficialmente dado 
conhecimento pelo Executivo Municipal de forma tempestiva, de que a senhora Prefeita Municipal 
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iria viajar para o exterior por um período de 14 dias convocando-o para representar o município 
durante esse período. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a 

mesma foi colocada em ímica votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 8) Requerimento 
nº 68/18, de autoria do Ver. Santana, para que seja oficiado a Exma. Prefeita Municipal de Piquete, 

Ana Maria de Gouvêa para que preste informações, esclarecendo e encaminhando a esta Casa de 
Leis o nome das pessoas que ficaram oficialmente responsáveis para representar o município 
durante o período em que a senhora Prefeita esteve em viagem para o exterior, bem como o 
respectivo instrumento legal que confirme essa atribuição. 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 69/18, de autoria do Ver. Heloizio dos Marins, para que seja 

oficiado a Ilma. Secretária de Educação do município, para que preste informações e encaminhe as 
respectivas rotas devidamente detalhadas percorridas diariamente pela empresa que presta serviço 

de transporte escolar no município, bem como encaminhe o contrato atualmente vigente. Corno não 
houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação 

e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 10) Moção nº 47/18, de autoria do ver. Santana, para 
que seja oficiado ao 1 º Sgt PM Saulo Moisés da Rosa, Cb PM Daniel Vieira da Cruz e Cb PM Ítalo 
Odorico Moreira, apresentando-lhes moção de aplausos deste Legislativo pelo apurado grau de 
profissionalismo e tirocínio policial que resultou na apreensão de drogas e armas nas cidades 

vizinhas de Guaratinguetá e Lorena, contribuindo de forma ímpar no combate à criminalidade. 
Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em 
única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 11) Moção nº 48/18, de autoria do Ver. 
Claudinei, para que seja oficiado ao Sr. José Rodrigues Souza Neto, apresentando-lhe moção de 
pesar deste Legislativo pelo falecimento recente de seu pai Sr. Luiz Gomes de Souza. 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, 19 
de novembro de 2018. Centésimo nonagésimo sexto (196º) ano da Independência, centésimo 
vigésimo nono (129º) ano da República e centésimo vigésimo sétimo (127°) ano da Emancipação 

Político-Administrativa de Piquete.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. -

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.·.-.-.-.-.-.-.-

VER. MÁRIO~~m~~t;". 

~~\A 
VER.RÔMULO MIERZ LUSZCZYNSKI (ROMINHO) 
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