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ATA DA DÉCIMA SÉTIMA (173
) SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO (2°) ANO I 

LEGISLATIVO DA DÉCIMA SÉTIMA (173
) LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PIQUETE. Aos cinco (05) dias do mês de novembro do ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, de dois mil e dezoito (20 18), 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. Em 
seguida o Sr. Presidente pediu a Senhora Secretária que fizesse a leitura dos documentos constantes j 

do Expediente, os quais foram os seguintes: 1) Of. GAB no 354/18, de autoria do Executivo 
Municipal, que encaminha o balancete da receita e despesa da Prefeitura Municipal relativo ao mês 
de setembro de 2018 (Arquivar); 2) Of. GAB no 356/18, de autoria do Executivo Municipal, 
respondendo ao Requerimento n° 56/18 do Ver. Heloizio dos Marins (Arquivar); 3) Of. GAB n° I 
357/18, de autoria do Executivo Municipal, respondendo às Indicações nos 45 e 46/18, do Ver. 
Heloizio dos Marins (Arquivar); 4) Of. GAB n° 359/18, de autoria do Executivo Municipal, 

solicitando seja marcada Audiência Pública no dia 29 de outubro de 2018 (Arquivar); 5) Of. GAB i 
n° 362/18, de autoria do Executivo Municipal, comunicando o número de decreto a ser utilizado I 
pela Contabilidade dessa Casa (Arquivar); 6) Of. GAB no 365/18, de autoria da Senhora Prefeita 
Ana Maria de Gouvêa, informa que de 31110 a 13/11/2018 estará de férias fora do País (Arquivar); I 
7) Of. GAB n° 366/18, de autoria do Executivo Municipal, encaminha para apreciação e votação o 
Projeto de Lei Complementar n° 15/18, dispondo sobre a criação da ouvidoria geral do município de 
Piquete e dá outras providências (À Comissão de Justiça e Redação); 8) Of. n° 27/18, de autoria da 
Secretária Municipal de Educação e Cultura, Adelaide Godoy, respondendo ao Requerimento no 
54/18, do Ver. Heloizio dos Marins (Arquivar); 9) Convite do Rotary Club de Piquete para 
comemorar o cinquentenário daquela entidade (Arquivar); 10) Of. s/n°, de autoria do Sr. Agnaldo I 
Almeida Mendes, Vice-Prefeito de Piquete, comunicando que no período de 05 a 1511112018 estará 
viajando para fora do País (Arquivar); 11) Of. Esp. de autoria do Ver. Rômulo, comunicando sua 
saída do Bloco Parlamentar naquela data. O Senhor Presidente usando da palavra disse; "Nobre , 
Vereador antes de eu encaminhar para o arquivo quero dizer a Vossa Excelência que vosso pedido 
toma-se sem efeito em virtude do senhor não pertencer mais ao Solidariedade e sim ao PCdoB. 

1 Então tá sem efeito. (Arquivar); 12) Of. Esp. de autoria do Ver. Christian, comunicando sua saída 
do Bloco Parlamentar naquela data. Usando da palavra o Senhor Presidente disse:"Vereador, 
referente ao vosso oficio, Vossa Excelência está se desligando do Solidariedade, do PSD? Então eu 
vou indeferir o pedido de Vossa Excelência em virtude da falta de consulta à Provisória do Partido. 
Então após a reunião da Provisória aí sim a gente define com relação a esse posionamento, ok?" O 
Vereador Christian respondeu: "Sem problema" (Arquivar); 13) Parecer n° 44/18, da Comissão de 
Justiça e Redação e Parecer n° 19118, da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, ambas 
favoráveis ao Projeto de Lei Ordinária n° 13118, de autoria do Poder Executivo Municipal, que 
altera a Lei Ordinária 2029, de 31105/2016 e autoriza o Executivo Municipal a firmar convênio com 
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I 
termos aditivos com a entidade denominada Berço Redenção para auxilia nas despesas com a I 
manutenção de crianças de ambos os sexos e que necessitam de abrigo, com as emendas 
apresentadas pela referida Comissão de Justiça e Redação (Para a ordem do dia); 14) Parecer n° 

45/18, da Comissão de Justiça e Redação, favorável ao veto apresentado ao Projeto de Lei Ordinária 
CM n° 05/18, de autoria da Vereador Malu, que dispõe sobre a comunicação prévia da interrupção 
ou suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica e de água e dá outras providências 

(Para a ordem do dia); 15) Parecer n° 46/18, da Comissão de Justiça e Redação e Parecer n° 20/18, 

de autoria da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, ambas favoráveis ao Projeto de Lei 
Complementar no 12118, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação de seis 
cargos de motorista, referência 3, na Administração Pública Municipal, com a ressalva apresentada 
pelo Relator da Comissão de Justiça e Redação (Para a ordem do dia); 16) Parecer no 47/18, da 
Comissão de Justiça e Redação e Parecer n° 21/18, ambos desfavoráveis a aprovação do Projeto de 
Lei Complementar n° 13/18, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre as obrigações 

acessórias relativas ao ISSQN, prevê a aplicação de multas para o caso de descumprimento e dá 
outras providências (Para a ordem do dia); 17) Parecer n° 48/18, da Comissão de Justiça e Redação 
e Parecer n° 22/18, da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, ambos favoráveis ao 
Projeto de Lei Complementar n° 14118, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a 
criação de dois cargos de Operador de Máquina, referência 17, na Administração Pública 
Municipal, com a ressalva apresentada pela Comissão de Justiça e Redação (Para a ordem do dia); 

18) Requerimento n° 57/18, de autoria do Vereador Santana (Para a ordem do dia); 19) 
Requerimento n° 58/18, e autoria do Vereador Claudinei (Para a ordem do dia); 20) Requerimento 
n° 59/18, de autoria do Vereador Claudinei (Para a ordem do dia); 21) Requerimento no 60/18 de 

autoria do Vereador Santana (Para a ordem do dia); 22) Requerimento no 61/18 de autoria do 

Vereador Rômulo (Para a ordem do dia); 23) Requerimento n° 62/18, de autoria do Vereador 
Santana (Para a ordem do dia); 24) Indicação n° 48118, de autoria do Vereador Santana, sobre a 
necessidade de tomar providências necessárias pra que se promova a limpeza do mato localizado no 
prédio situado em frente ao posto de saúde do centro, nas proximidades da Igreja Matriz de São 

Miguel, prédio da antiga Telesp, determinando, se o caso, que a empresa responsável pelo local 

providencie a respectiva limpeza (À consideração da Sra. Prefeita); 25) Indicação n° 49/18, de 
autoria do Vereador Heloizio dos Marins, sobre a necessidade de determinar a pintura da faixa de 

pedestres localizada próxima à quitanda da V era (À consideração da Sra. Prefeita); 26) Indicação no 
50/18, de autoria do Vereador Heloizio dos Marins, sobre a necessidade de recolocar os bancos que 
foram tirados da Praça do Jambeiro (À consideração da Sra. Prefeita); 27) Indicação n° 51118, de 

autoria do Vereador Heloizio dos Marins, sobre a necessidade de realizar limpeza da Rua Madre 
Maria Mazarello, na Caixa D'Água (À consideração da Sra. Prefeita); 28) Indicação n° 52/18, de 
autoria do Vereador Heloizio dos Marins, sobre a necessidade de trocar a lâmpada existente na 

Estrada do Curiaco, em frente a casa do Tarcísio (À consideração da Sra. Prefeita); 29) Moção 
n°43/18, de autoria do Vereador Santana (Para a ordem do dia); 30) Moções n°S 44, 45e 46/18, 

todas de autoria do Vereador Rodrigo Nunes (Para a ordem do dia). Em seguida o Senhor 
Presidente disse: "Passamos neste momento para o uso da Tribuna Livre. Eu gostaria então de 
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chamar o cidadão Professor Ronaldo de Souza Oliveira, inscrito para usar a Tribuna, por gentileza. I 
Solicito a Senhora Secretária que faça a leitura da Resolução que regulamenta o uso da Tribuna ao 
Senhor Ronaldo". A Senhora Secretária informou: "Senhor Ronaldo eu vou ler o artigo 3° da 
Resolução só pra você ter ciência". Após a leitura do referido artigo o Senhor Ronaldo iniciou sua 
fala dizendo: "Bem, primeiro eu quero agradecer a oportunidade da Casa de estar dando essa 
abertura aqui. Dar boa noite ao Presidente da Câmara, aos ilustres Vereadores, ao público presente e 
todos os ouvintes. E primeiro eu vou me apresentar. Pra quem não me conhece meu nome é 
Ronaldo, Ronaldo de Souza, eu sou Professor, na modalidade, de magistério na modalidade normal, 
sou graduado em Educação Física, especialista em Educação Física Escolar e recreação. Eu moro 
em Piquete há cinco anos e o tema que eu vou falar é a respeito da importância e a obrigatoriedade 
da Educação Física na Educação escolar e em toda a Educação Básica. Por que eu resolvi abordar 
esse tema e trazer ele aqui pra que os ilustres Vereadores possam tomar conhecimento. Porque eu 
dei aula aqui em Piquete no ano de 2017 como professor regente de turma e eu pude constatar que 
Piquete é uma das cidades do Vale do Paraíba que não tem professor de Educação Física na 
Educação Básica, na Educação Infantil e nem no Fundamental nas séries iniciais. Então, eu como 
educador eu tenho que dar o primeiro passo pra que o município possa alcançar esse objetivo que é 
de sumária importância pra todos os educandos e pra que os cidadãos de Piquete não possam ser 
prejudicados em relação a isso. Eu dividi o tema em dois tópicos e eu vou iniciar com a importância 
da Educação Física Escolar. Aqui é de conhecimento de todos que a atividade física é importante 
não só pra criança, mas pra adultos, pra idosos, pra qualquer pessoa e essa conscientização da 
importância do esporte, da atividade física, do estar ativo, ela se inicia na tenra idade. Ela se 
trabalha nas escolas públicas com a educação infantil e aliando essa atividade física, a educação 
moral e intelectual para que o ser humano possa ser educado como um todo, integral. Então é essa a 
proposta de todos os municípios. Eu trabalho aqui, hoje eu trabalho na Prefeitura de Guaratinguetá, 
eu atendo por volta de 400 crianças de 7 a 11 anos de idade e eu observo que não só em 
Guaratinguetá, mas em todas as outras Prefeituras que eu já trabalhei, todos os gestores tem essa 
preocupação em tratar a Educação Física como conteúdo de conhecimento. Um conteúdo que pode 
formar cidadãos com caráter, formar cidadãos dignos e que possa exercer o direito dele na 
sociedade de maneira crítica, de maneira consciente. Então hoje a Educação Física ela é uma 
disciplina de conteúdo, de conhecimento. Então eu fiz esse pequeno discurso aqui, eu to um pouco 

nervoso, é natural, eu nunca falei assim em nenhuma Câmara de Vereadores, e o que eu quero falar 
também é sobre o que é Educação Física Escolar para que as pessoas, vocês, tanto os ouvintes 
quanto os Vereadores aqui presentes possam entender. Eu fiz um pequeno rascunho. A Educação 
Física é uma disciplina muito significativa, porém, por diversas vezes pouco valorizada na grade 
curricular. Ela insere e incorpora no aluno saber corporal de movimento. Sua função é formar o 
cidadão que irá produzi-la, reproduzi-la, transformá-la, qualificando para desfrutar dos jogos, os 
esportes, as danças, as lutas, as ginásticas e as partes de aptidão física. Então o que ele quis dizer 
com isso? Ele quis dizer que quando se inicia desde a tenra idade essa atividade física, essa 
educação física escolar nas escolas de educação infantil, faz com que tenhamos cidadãos mais 
íntegros, mais capacitados, mais, como é que eu posso dizer, mais, to um pouco nervoso, pra que o 
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cidadão ele tenha essa visão crítica, essa preocupação com o bem estar, com a qualidade de vida. 
Isso é importante que a gente carregue isso pro resto da vida. A gente tenha isso, não só como um 
adolescente. Porque às vezes tem muito ... Hoje eu fico observando o fundamental dois nas escolas 
públicas, eles não dão, os alunos não dão a devida importância que se deve dar às práticas 
esportivas. Por quê? Porque ele foi alijado lá no fundamental um. Cidades que não colocou o 
professor de Educação Física especializado pra ministrar as aulas. Porque aqui em Piquete ela tem 
Educação Física na grade curricular, porque é lei. A Lei de Diretrizes e Bases estabelece que a 
Educação Física conteúdo, até trouxe aqui a Lei de Diretrizes e Bases estabelece que a Educação 
Física faz parte de um processo pedagógico da escola. Ela tem que estar na grade curricular porque 
na verdade aqui só funciona na teoria, na prática os professores que dão aula de Educação Física 
aqui eles são agentes de turma e eu acho isso muito desgastante pro professor. Agora imagine 
vocês, um professor ficar de sete da manhã até as onze e cinquenta com uma turma de 25 alunos 
dentro de uma sala de aula. E aí quando tem aula de Educação Física o professor simplesmente não 
sabe o que fazer, porque ele não é especializado naquela disciplina. E isso gera um grande prejuízo 
pro aluno. Por quê? O professor simplesmente vai lá e vai reproduzir os jogos e as brincadeiras que 
os alunos já trazem de casa. Porque todo aluno brinca, toda criança ela brinca na rua. Então ele já 
traz de casa essa reprodução e o professor simplesmente vai ficar lá o que, servindo com um 
apartador pra não, uma pessoa que oriente, mas que não deixe brigar, que não deixe entrar em 
divergência um com o outro. Já a Educação Física, o professor especializado em Educação Física, 
ele já tem um procedimento, um planejamento, um sistema que ele vai introduzir ao longo do ano, 
um planejamento que tenha ... eu iniciei aqui, quando ta v a em 2017 aqui na Maria Auxiliadora, eu 
entrei como professor substituto num processo seletivo. E aí, eu de comum acordo com o Diretor da 
Escola, é, o professor substituto funciona dessa forma, ele fica na escola no stand by e quando o 
professor regente da turma ele tem que faltar o professor substituto ocupa a sala de aula. Como eu 
ficava a maioria das vezes de stand by na escola eu propus ao Diretor da escola o Gil pra que eu 
desse as aulas de Educação Física pros meninos e iniciei um processo. Teve chamada, fiz diário, foi 
uma coisa nova pras crianças. Elas ficaram deslumbradas com tudo isso, por quê? Porque há muito 
tempo não existe um professor especialista, especializado em Educação Física no município que 
possa ministrar essas aulas. Então isso é um grande prejuízo, por quê? Porque o município de 
Piquete tem uma estrutura física boa. Todas as escolas que tem aqui em Piquete ela tem uma quadra 
de esportes. Eu quando cheguei na Maria Auxiliadora existia alguns materiais esportivos que eu 
utilizava e que tá lá ocioso até hoje, não sei se até hoje, mas eu acho que isso gera um grande 
prejuízo pras crianças. E, vou falar do segundo tópico. O tópico, o segundo tópico é a 
obrigatoriedade da Educação Física. Essa obrigatoriedade, é, eu espero que esse rascunho que eu fiz 
aqui possa apresentar uma reflexão não só para os Vereadores aqui presentes mas também o 
Executivo. Eu não estou aqui em oposição a ninguém, eu não to aqui levando nada pessoal, eu estou 
aqui estabelecendo um direito meu de cidadão. Eu sou um cidadão piquetense. Eu voto aqui, eu 
pago os meus impostos aqui. Então eu vim aqui nesse sentido. Eu to aqui pra contribuir, eu não to 
aqui pra fazer oposição a ninguém. Então, a obrigatoriedade dessa disciplina ela vem amparada 
I tanto um direito constitucional, como na LDB, como no ECA Então, a Educação Física como 
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direito constitucional está amparada no capítulo 3 do artigo 217 da Constituição Federal que é o 
direito ao desporto, ela tá amparada, prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente o ECA, no 
capítulo 4, artigo 53. Sua aplicação na Educação está regulamentada na Lei n° 9394 de 95, Lei que 
estabelece as Diretrizes e Bases da Educação. E aí tem alguns doutrinadores que falam sobre isso. 
Aí eu aproveitei a oportunidade, to vendo que o meu tempo já tá meio escasso ali, e eu vou falar 
também de alguns outros projetos que ampara essa obrigatoriedade da Educação Física que é no 
caso, o Projeto de Lei do Senado no 249 de 2012. Esse projeto altera a Lei 9394 de 20/12/96 que 
estabelece as Diretrizes de Base da Educação o que diz: O Congresso Nacional decreta. Artigo 1 o -
O parágrafo 3° do artigo 26 da Lei 9394 passa a vigorar com a seguinte redação: A Educação Física 
integrada a proposta pedagógica da escola é componente curricular obrigatório da Educação Básica, 
com carga horária mínima de 2 horas semanais. Então, aqui em Piquete além de não respeitar a 
Educação Física na prática e na teoria tem, na teoria tem sim. Se vocês amanhã forem em qualquer 
escola e pedir a proposta pedagógica da escola tem lá Educação Física, mas é uma hora. Então tem 
esse Decreto do Senado Federal, que estabelece que a jornada mínima tem que ser de duas horas e 
não de uma hora. Piquete além de não fornecer o professor de Educação ... " Neste momento o Sr. 
Ronaldo foi interrompido pelo Senhor Presidente: "Senhor Ronaldo, infelizmente o tempo do 
senhor já está vencido". Encerrando suas palavras o senhor Ronaldo disse: "Eu quero agradecer a 
todos, desejar uma boa noite e espero que esse discurso que eu fiz aqui, eu fiquei um pouco 
nervoso, mas que sirva de reflexão pra que os Vereadores possam estar juntos ao Executivo 
cobrando, porque é uma matéria de suma importância e vai trazer inúmeros beneficios, não a curto 
prazo, mas a longo prazo pra cidade de Piquete. Então quero agradecer a todos, a Câmara, boa noite 
a todos". O Senhor Presidente disse: "Eu que agradeço. Passamos nesse momento para o uso da 
Tribuna, solicito a Senhora Vereadora que faça a chamada dos Vereadores inscritos para o uso da 
Tribuna". Inscrito para falar o Vereador Rodrigo Nunes cumprimentou a Presidência, demais 
Vereadores, ouvintes da Rádio Natureza, intemautas e o público presente e iniciou suas palavras 
dizendo: "Primeiramente quero parabenizar pelo uso da Tribuna Livre o Professor Ronaldo que 
aqui esteve e que compartilhou conosco do conhecimento que é de sua especialidade. Faço, integro 
a Comissão de Educação nesta Casa, juntamente com o Vereador Doni e Vereador Rômulo e quero 
colocar à disposição pra conversarmos e posteriormente cobramos do Executivo a legalização disso, 
uma vez que em tese, como o senhor disse, está por uma questão burocrática legalizado, mas não se 
executa, não se coloca em prática, não existe de fato, não ficou realmente algo que nós poderíamos 
dizer no velho ditado 'pra inglês ver', não acontece. Então parabenizo pelas palavras, por 
compartilhar desse conhecimento conosco e já me colocando à disposição pra isso. Quero também, 
na sessão passada, quando fiz o uso da tribuna eu antecipei meus agradecimentos a todos a respeito 
da gestação de minha esposa, da gravidez, uma vez que o carinho recebido por nós foi e é muito 
grande, dos munícipes, dos amigos, dos familiares, de todos aqueles que acompanham a nossa 
história de vida. Estendi os agradecimentos a esta Casa, como reitero os meus agradecimentos uma 
vez que a minha filha nasceu e hoje eu tenho a grata felicidade de vir a esta Tribuna, estando na 
qualidade de Vereador e dizer que Deus não somente nos abençoou em ter, em receber um presente 
pós 1 O anos de casados e com 3 filhos adotivos, mas também por eu, por nós podermos presenciar a 
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comentei aqui, eu comentei a questão da venda dos direitos autorais. Esse foi um passo do processo. 

O segundo passo era essa aprovação ANCINE. Precisávamos da aprovação da ANCINE para 
captação de recursos pra realização e agora no final de outubro sai o diário oficial a aprovação da 
ANCINE pra realização do filme Operação Marins, que provavelmente em 2019 o planejamento já 
está sendo feito na captação de recursos e início aí, a previsão da Produtora é 2020, começo de 
2020, início de gravações, elenco e etc. Estive também a semana passada na Rua Major Carlos 
Ribeiro, eu fui atender moradores que reclamavam de um esgoto, logo ali no início dela, frente ao 
salão de barbearia do Jarbas onde eu descobri uma manilha. Ali foi fechada uma boca de lobo e 
ficou uma manilha que passa por debaixo de uma residência, era uma antiga rede fluvial que foi 
desativada. Tamparam a manilha, foi desativada. O problema é que o encanamento da residência 
está todo a parte, é paralelo a essa ligação, a essa manilha e dessa manilha está minando esgoto 
provavelmente das residências ali. Então eu fui até o local, constatei, vi um problema sério porque 
pode até já ter comprometido o alicerce da casa, fui até o SAAEP, porque moradores ali já haviam 
procurado a empresa Águas Piquete, funcionários da empresa teriam ido ao local e não teriam dado 
retomo, não teriam dado a devida atenção. Então eu estive lá e fui ao SAAEP, conversei com o 
Ulisses, no dia seguinte já foi um técnico lá olhar o problema e já está então, um retomo que eu 
estou dando à população a respeito desse problema, porque já está na ordem de serviço da própria 
empresa que é de responsabilidade dela resolver o problema. Dia 29 de outubro foi o Dia Nacional 
do Livro. E como o projeto aqui nesta Casa de minha autoria institui a semana municipal de 
incentivo à leitura, eu já fiz uma cobrança informal, eu não fiz requerimento, eu não fiz 
formalmente a esta Casa, eu fiz informalmente solicitando o registro das atividades realizadas 
durante a semana municipal de incentivo à leitura, pra que eu tenha em mãos e possa também 
divulgar aqui o que se foi feito durante a semana nas escolas. Eu fui procurado pelo Projeto Guri, 
quero até parabenizar a Professora Ana Lúcia Guedes porque me procurou pra que eu pudesse 
compartilhar com os alunos, bater um papo sobre a importância da leitura, mas eu já tinha um 
compromisso previamente agendado e não pude comparecer no Projeto Guri, mas sei que eles 
também realizaram atividades nesse sentido. Eu quero agradecer também ao colégio do Carmo em 
Guaratinguetá que é do grupo Salesianos que me fez o convite também pra palestrar lá com os 
alunos sobre a importância da leitura. E por fim, registrar aqui que essa semana eu já tomei as 
primeiras iniciativas para a instalação da 3n geladeiroteca lá no Bairro Santa Isabel. Então já temos 
duas e já está encaminhada a 3a pra ser instalada lá no Bairro Santa Isabel. Muito obrigado e boa 
noite a todos". Inscrito para falar o Vereador Christian em nome do Vereador Doni cumprimentou 
todos os Vereadores presentes, em nome da Vereadora Malu cumprimentou toda a Mesa, em nome 
do Ferreira Filho cumprimentou todos os ouvintes da Rádio Natureza 107,9, intemautas, em nome 
da Dona Lúcia e do seu amigo Ronaldo, amigo Fernando cumprimentou todo o povo presente e 
iniciou sua fala dizendo: "Primeiramente eu gostaria de estar agradecendo ao grande Ferreira Filho 
da Rádio Natureza 107,9 que nessa sexta-feira passada agora pode conceder a divulgação do 
campeonato que a gente vem fazendo há 3 domingos já na cidade, de grande visibilidade, muita 
gente acompanhando. Informar a todos que semana que vem teremos as semifinais, parabenizando 
também os quatro times que ficaram para as semifinais, no outro domingo teremos a final. Também 
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gostaria de parabenizar o professor Ronaldo pelas palavras aqui, tudo o que for com o intuito de 
esporte, 'tamo junto parceiro', pode contar comigo também. E algumas pessoas me perguntaram a 
respeito de um campeonato veterano que tão vendo a molecada lá e viu que deu certo, muita gente 
acompanhando, muita gente assistindo. Eu quero informar a todos agora também que acabando esse 
campeonato daqui a duas semanas, amador, começaremos um veterano pra você que gosta se já 
quiser montar seu time, já vai preparando aí parceiro, já deu certo e vai continuar dando. E, na 
próxima sessão também, era pra estar entrando hoje uma indicação minha, mas não deu tempo, mas 
pra próxima sessão estarei entrando com uma indicação também à Prefeita pra um projeto chamado 
academia da melhor idade, pra quem não conhece ainda é uma academia voltada para aquelas 
pessoas acima dos 45, 50, que vem com acompanhamento médico, fisioterapeuta e assim vai. Isso 
aí será muito importante pras pessoas aqui da região, do município. Então é isso que eu queria 
passar hoje, a minha tribuna é rapidinha, eu passo só o que eu acho que tenho que passar, muito 
obrigado, boa noite a todos". Inscrito para falar o Vereador Claudinei cumprimentou a Presidência, 
Vereadora Malu, demais Vereadores, internautas, ouvintes da Radio Natureza FM, em nome do ex
companheiro de bancada Claudinei de Barros Magalhães cumprimentou a todos e iniciou seu 
pronunciamento dizendo: "Vereador Rodrigo Nunes, quero parabenizar Vossa Excelência pelo 
nascimento da sua filha, embora a gente que tem filhos biológicos, o senhor adotados e eu acolhi 
quando me separei e me casei com outra pessoa que havia, já tinha dois filhos. A gente é pai de 
qualquer forma tanto pro adotado com pro que veio no meu caso e pelos meus filhos de sangue. Só 
cresce cada vez mais a obrigação, a responsabilidade nossa como pai. E eu parabenizo Vossa 
Excelência que a gente sabe da luta que foi e como Vossa Excelência e sua esposa desejavam esse 
filho. Essa questão do registro, fica aqui um alerta as nossas autoridades do Executivo. Nós temos 
que entender que todo pré-natal além de ser acompanhado por um médico do município, também 
deve ser acompanhado pela psicóloga do município, pela assistente social do hospital para que não 
ocorra o que vem ocorrendo. Muitas das pessoas do nosso município são leigas e não tem 
conhecimento. E às vezes ela chegando lá após o nascimento do seu filho, a primeira coisa que ela 
pensa 'eu preciso registrar'. Ela não vai lembra que ela tem uma lei que te ampara pra vir registrar 
esse filho aqui. Mas se ela tivesse acompanhamento desde o início, através da Assistente Social do 
hospital, acompanhando o pré-natal dessa criança. E quando marcada essa cirurgia que geralmente 
hoje 90% são cesarianas que esse assistente social ou esteja presente no dia ou mande alguém 
representando o município pra que não ocorra o registro dessas nossas crianças em outro município 
e sim no nosso município. Porque nós sabemos o quanto nos custa à diminuição per capita pra nós 
piquetenses. Mas, mais uma vez parabéns. Quero também convidar os senhores na próxima quarta
feira estaremos recebendo o Governador do Rotary em nosso município e ocorrerá às 20 horas 
como tá aí o nosso convite, uma reunião festiva, tanto de visita do Governador como do aniversário 
do Club, 50 anos de Club em Piquete. E a gente pede a presença das autoridades que isso é 
importante. Nós autoridades temos que valorizar tudo aquilo que é feito no município em prol dos 
munícipes. Ronaldo parabéns pela atitude de vir aqui. Quando o senhor estava aqui usando a 
Tribuna embora eu estivesse mexendo ali, talvez o senhor tenha percebido isso, mas eu tava 
procurando o que eu já tenho em mãos com respeito a Educação Física, que já foi discutido esse 
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I assunto e eu já conversei com o senhor não só na questão da Educação Física como a questão da I' 

Arte em nosso município. E eu tava procurando ali que eu sabia que eu tinha e localizei. 
'Regulamentação e importância da Educação Física. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da 

I 
Educação, a organização do ensino no Brasil deve ser dividida nas seguintes etapas, são elas'. Não 
sei se ainda, se houve alguma alteração. 'Educação infantil, creche de O a 3 anos é gratuita, mas não 

! é obrigatória e pré-escola de 4 a 5 anos gratuita. Ensino fundamental de 1 o ao 5° e de 6° ao 9° é 
obrigatório e gratuito' . Aí tem uns tópicos aqui que eu peguei e eu achei interessante: 'Educação 
fisica escolar. A LDB, lei das diretrizes e bases da educação de 20/12/96 tomou obrigatório o 
ensino da Educação Física escolar nas escolas de ensino básico, educação infantil, ensino ' 
fundamental e ensino médio. Antes era obrigatório apenas a partir do ensino fundamental dois, 6° ao 
9° ano e ensino médio, porém essa falta de obrigatoriedade não respeitava o estatuto da criança e do 
adolescente. Mais um tópico. É esse poder legal representado por leis e decretos que confere à 

I Educação Física o status de disciplina obrigatória do currículo escolar da educação básica, 
permitindo que a sua ação pedagógica se exerça com autoridade e legitimidade ainda que construída 
sobre o conceito estereotipados e comprometidos com interesses capitalistas. É importante, pois 
educa pelo movimento o indivíduo por completo, por isso a Educação Física não educa o fisico , 
educa o movimento que o corpo realiza. Através da Educação Física escolar o indivíduo poderá se J' 

tomar capaz de pensar, sentir e realizar os movimentos. Poderá ser capaz de criar meios para 
satisfazer-se de maneiras prazerosas em seus momentos de lazer. Por isso também a Educação I 
Física é educação. Desta forma considera-se que a educação fisica escolar está na formação das 

' crianças, principalmente enfatizando o quanto pode ser importante à motricidade para o 
desenvolvimento da inteligência, dos sentimentos e das relações sociais. Além disso, o Conselho 
Federal de Educação Física, junto com o Conselho Regional de Educação Física diz em seu estatuto 
que as atividades fisicas devem ser dadas por profissionais graduados em Educação Física 
considerando ser exercício legal da profissão quando ministrada por não profissionais da área. 
Deixa claro em seu capítulo 2, artigo 8° as atribuições do profissional de Educação Física. Compete 

, exclusivamente ao profissional de Educação Física coordenar, planejar, programar, prescrever, 
supervisionar, dinamizar, dirigir, organizar, orientar, ensinar, conduzir, treinar, administrar, 
implantar, implementar, ministrar, analisar, avaliar e executar trabalhos, programas, planos e , 
projetos, bem como prestar serviços de auditoria, consultoria e assessoria. Realizar treinamentos 
especializados, participar de equipes multidisciplinares e interdisciplinares e elaborar informes 
técnicos científicos pedagógicos todos na área da Educação Física. Então tá aí o quanto é 
importante pros nossos alunos a Educação Física. E nós sabemos que em Piquete infelizmente não 
são profissionais fonnados em Educação Física que algumas vezes ministram essas aulas, que na 
verdade não ministra a aula de educação fisica. Ele ocupa o tempo pra educação física de uma 
forma, como o senhor mesmo disse fazer uma brincadeira, fazer alguma coisa que o aluno já faz em 
casa, já faz no seu dia a dia. E não se pensa como é grande a importância da educação física no dia a 

, dia de uma criança. Depois disso, também fui ali mexer e eu sabia que eu tinha as respostas. 
1 
Quando eu falei aqui do professor de Arte, da importância também do professor de arte, eu ainda I 
brinquei nessa tribuna que não deveria mais existir curso ou faculdade ou sei lá o que pra professor 

9 



" CAMARA MUNICIPAL DE PIQUETE 

Ata da 17a Sessão ORDINÁRIA Realizada em 05/1112018 Fl n.0 

de arte. Pra quê? Se alguns mandatários de mandato de Prefeito acha que não deve contratar I 
professor de arte. Aí eu vou ler pros senhores quando eu indaguei da possibilidade da contratação 1 
de professor de arte no nosso município, olha a resposta que eu tive do Executivo. 'Piquete, 11 de I 
dezembro de 2017. Assunto: professor de arte. Senhor Presidente, em atendimento ao solicitado por 
Vossa Excelência em oficio no 458/17, informo que a matriz curricular das escolas de educação 
infantil e ensino fundamental I da rede municipal de ensino de Piquete, assim como nas matrizes 
curriculares de todas as escolas do Brasil, consta o componente curricular Arte. Existe lá no 
currículo Arte. Olha a que ponto nós chegamos, o quanto se valoriza no município um professor de 
Arte. E que os professores de ensino fundamental I e educação infantil são legalmente habilitados I 
para ministrá-la. Não havendo portanto, motivo para contratação de professores para este fim'. Essa 
foi uma resposta que eu recebi da secretária Cléa Maria Gouveia de Miranda, quando eu indaguei a 
respeito de se ministrar Arte no nosso município. Segundo ela está amparada por lei, que não é 
necessário se colocar uma professora que foi formada pra dar aula de arte na sala de aula, porque os 
outros professores podem dar essa aula. Agora o que é isso? É valorizar esses professores que estão 
dando aula de arte ou desvalorizar quem estudou pra um dia chegar numa escola e ministrar uma 
aula de arte. Infelizmente é o que eu vi nessa resposta. E a mentalidade continua a mesma. Não 
muda. E depois a gente tem que ouvir que fez muito pela Educação no nosso município. Mas, eu 
não quero entrar nesse detalhe. Então, Ronaldo, se é que eu posso chamá-lo pela amizade que tenho 
por você. A gente entende a sua preocupação, nós aqui temos também essa preocupação, temos aqui 
dois, três professores. O Vereador Rômulo formou em Educação Física já ou não? Mas não fez? Ah 
tá Direito. E dá aula de Educação Física, Educação Física não, mas Personal Trainer. Então, dois 
professores vamos lá, formados, Professor Doni e Professor Rodrigo. Tenho certeza absoluta que 
eles se sentiriam desvalorizados um dia quando estivessem numa sala de aula ou em algum 
município que alguém falasse 'ó na sua matéria eu não vou te contratar porque o outro professor 
pode dar aula no seu lugar' . Depois de tudo o que os senhores fizeram pra se formar. Porque a gente 
sabe que não é fácil. Eu não tenho nível superior. Eu fiz só um curso técnico. Mas eu sei o quanto 
foi difícil pra mim. Me formar técnico em Química. Embora depois não tenha atuado na área. Só fiz 
estágio e resolvi ir pra área da segurança e fui feliz de passar num concurso público. Mas é difícil. É 
difícil e eu não tenho vergonha de dizer. Pra que eu pudesse me formar técnico eu precisei da ajuda 
do meu tio pra pagar pra mim uma escola porque meus pais não tinham condições de pagar. Então a 

I gente sabe da dificuldade de todos, exceto aqueles que já nascem em berço de ouro, aí, muitos deles 
nem querem estudar. Geralmente quem quer estudar é aquele que tem mais dificuldade. Então é I 
difícil você ir pra uma faculdade, pegar o seu diploma, estudar pra ter essa oportunidade, ministrar 
uma aula e depois ouvir de um Executivo num município que não tem necessidade de contratar um 
professor na sua área. É difícil. Queria aqui deixar um alerta a nós todos Vereadores embora, 
embora não foram todos que votaram na época na abertura da Comissão Processante com referência 
a compra da J. Armando. Hoje eu fui indagado por um ex-funcionário da fábrica J. Armando que 
chegou ao conhecimento dele que eles não estão recebendo porque a Câmara Municipal bloqueou o 
pagamento da compra da J. Armando no nosso município. Eu expliquei pra ele, se alguém é 

J responsável por esse bloqueio é a atual Prefeita que não teve a responsabilidade de ler as leis ou 
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I 
achou que ela é soberana em tudo, quis fazer as coisas da forma dela. Aqui nós só agimos de acordo 

com o que a lei nos manda, porque nós somos legisladores. Então ela não pediu autorização da 
Câmara pra comprar. E quando foi aberto o processo aqui pra apurar isso, ela foi cassada por outro 
motivo. Acabou-se a eficácia, o que compete, encaminha-se para o Ministério Público. E o 
Ministério Público por sua vez está tomando as suas providências lá e me parece que foi bloqueado. 
Bloqueado não. Os valores estão sendo depositados e tá ficando bloqueado em juízo até que se 
apure se ela fez certo se ela fez errado ou o que ela fez. Mas já estão tentando jogar mais um pouco 
da população contra os Vereadores. Essa é a forma de se trabalhar na nossa cidade. Hoje tem dois 
requerimentos meus também, um eu to encaminhando pra Ciretran de Piquete porque eu quero 
saber se os veículos que prestam serviços à Secretaria Municipal de Educação de Piquete podem ser 
registrados em outro município. Se os veículos registrados em um determinado município podem 
ser vistoriados em município diverso de onde está registrado e receber autorização para o transporte 
escolar. Essa é pra Ciretran. E um pra Secretária pra que seja encaminhado a esta Casa de Leis a 
relação dos veículos próprios e terceirizados que são usados no transporte escolar neste município 
ou que atenda os estudantes que residem neste município com respectiva cópia do licenciamento da 
última vistoria realizada pelo órgão de trânsito. Por que eu to fazendo esse requerimento? Porque eu 
estive na Secretaria da Educação quando ainda estava como Secretária a Adelaide, antes do retomo 
da atual Prefeita. Oito veículos que estão prestando serviço na cidade não são emplacados em 
Piquete. Primeiro. Se é legal ou ilegal a gente vai saber após a resposta. Mas pra mim já é imoral. 
Por que é imoral? Porque nós temos oito veículos que prestam serviço na cidade de Piquete, que 
recebem em tomo de um milhão de reais por ano". Em aparte o Senhor Presidente disse: "É um 
milhão, cento e oitenta e quatro mil, seiscentos e quatorze reais anual". Continuando sua fala o 
Vereador Claudinei disse: "Anual, o valor do contrato é esse. E nem sequer o IPVA é recolhido pro 
município. 50%. Pra quem não sabe, todo o veículo emplacado em Piquete, 50% do valor do IPV A 
vai pro estado e 50 retoma pro município. Nem sequer isso é feito. Depois, veículos emplacados em 
Cachoeira Paulista, Lorena e Caçapava que tiveram suas autorizações da cidade de Mogi das 
Cruzes. Então esses oito veículos talvez não tiveram a chance de conseguir essa autorização aqui 
que aí vai vir a resposta, talvez seja isso que eu estou pensando, talvez o município de Piquete a 
Ciretran falou ó eu não posso, talvez, em tese, vou colocar bem assim pra depois não falarem 
besteira. Pode ter acontecido isso. Ó, nós não podemos dar autorização porque os veículos não são 
emplacados em Piquete. Talvez tenha acontecido isso. Pra pegar oito veículos que prestam serviço 
em Piquete que são emplacados Lorena, Cachoeira e Caçapava levar lá em Mogi das Cruzes pra 
pegar urna autorização pra funcionar no município de Piquete. Então, alguma coisa deve ter e a 
gente precisa verificar. Só pra concluir Senhor Presidente. Também tem aqui um oficio que eu fiz 
ao Deputado Márcio Alvino, pedindo a ele que interceda junto a Polícia Rodoviária Federal pra que 
se tome uma providência junto a Polícia Rodoviária Federal, pra que tenha fiscalização no trecho de 
serra nossa aqui . Por que o que está acontecendo? Já tá descendo Bitrem, carreta e eles não 
conseguem fazer a curva, eles estão quebrando a boca de lobo que foi feita, nova, que é de concreto. 
E já vai começar a danificar a nossa estrada, então precisa de uma fiscalização. To tentando através 
de Brasília que eu acho que é mais rápido. Também encaminhei um oficio pra ele, não fiz através de 
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requerimento, mas fiz oficio porque eu tenho essa liberdade com o Deputado, cobrando ele que I 
antes da eleição eu pedi que ele conseguisse pro nosso município um micro-ônibus pra ser utilizado 1 

na Secretaria de Esportes do nosso município. Então to aqui, já encaminhei por e-mail e vou 
encaminhar também eu acho que já foi encaminhado pelo correio também. Solicitei esse 
compromisso que ele firmou comigo e vou cobrá-lo até que ele possa cumprir. Finalizando Senhor 
Presidente, desculpa eu não posso deixar de falar fui cobrado hoje aqui que eu era o único Vereador 
que estava aqui, depois os demais fiquem à vontade pra pegar, o Sr. Celso Torino me trouxe aqui 
um recorte onde o Ministro Ricardo Lewandowski do Supremo decidiu na última terça-feira cobrar 
do Congresso uma posição a respeito da medida provisória que adiou as parcelas de aumento 
remuneratórios previstos para janeiro de 2019. É uma medida provisória eu tenho a cópia aqui, que 
está suspendendo o pagamento de aumento ao funcionalismo público federal no ano de 2019 que 
seria em tomo de 4,5 a 6,3%. Então ele pede que os Vereadores que tiverem contato em Brasília 
com o deputado que encaminhem algum pedido pra que esses deputados intercedam junto ao 
Presidente da República que reveja essa situação. Ele tá aqui em defesa do funcionalismo público 
aposentado e que ele sempre tá lutando por isso. Então tá comigo à disposição dos Vereadores, peço 
mais uma vez desculpa para os colegas por ter passado do tempo, muito obrigado". Inscrito para 
falar o Vereador Santana passou a Presidência. O Vereador Rômulo assumindo a Presidência disse: 
"Aproveitando quero constatar a presença do Vereador Naldinho de Lavrinhas, nosso parceiro da 
Faculdade FACIC, seja bem vindo". Sem seguida o Vereador Santana cumprimentou a Presidência, 
demais Vereadores, intemautas, ouvintes da Rádio Natureza, público presente. Na pessoa do 
Vereador Reinaldo Paulo Pereira do município de Lavrinhas, bem como do Ex-Vereador desta Casa 
Dr. Claudinei de Barros Magalhães, cumprimentou a todos os presentes, agradeceu pela presença e 
disse: "Esse parlamento estará sempre aberto para que vocês possam realmente acompanhar o 
andamento do município. Quero inicialmente agradecer o Professor Ronaldo pelo uso da Tribuna, 
muito bem colocadas vossas palavras. Assim como a magistratura, não digo só somente a nível 
municipal, mas estadual e federal, é muito desvalorizada, bem como a área de segurança pública. 
Espera-se em Deus que agora com a eleição do nosso Presidente eleito Jair Messias Bolsonaro no 
dia 18 de outubro, que esse País realmente tome rumo que a gente tanto espera. Inicialmente eu 
confesso aos senhores que, hoje já deu pra perceber, eu não to muito bem de saúde, to com 
problema de coluna, não viria pra Tribuna, mas não tem como. Eu ali acabei de receber viu 
Vereador Christian, um morador lá da proximidade da casa de Vossa Excelência ele acabou de 
mandar aqui: 'Boa noite. Se puder veja quem é o médico que estava de plantão hoje, que tem várias 
pessoas na emergência e o bonitão dormindo. Vim trazer uma pessoa passando mal aqui e ninguém 
sabe onde ele está' . "Vereador Rodrigo, quero parabenizar Vossa Excelência também pela chegada 
da Emanuele, que ela seja um fruto do amor de Vossa Excelência com a sua digníssima esposa, 
somando-se aos 3 filhos que o senhor já havia adotado, que ela seja um fruto de harmonia e 
felicidade não somente para o casal, mas pra todos os munícipes. E quero dizer ao senhor Vereador 
que graças a Deus o senhor não precisou desse hospital. Tá vendo a situação? É lamentável, é de dar 

1 nojo, dar raiva na gente, porque, o povo carente quando precisa, necessita, o senhor Vereador 
Junhô, o senhor trabalhou um bom tempo ali, o senhor sabe perfeitamente o que eu to dizendo. 

12 



A 

CAMARA MUNICIPAL DE PIQUETE 

Ata da 173 Sessão ORDINÁRIA Realizada em 05/1112018 Fl n.0 

Então é dificil, porque, parece que só acontece com o pobre, o menos favorecido. Chega-se lá, o 

médico sumiu, tomou doril. Acho que ele auto se medicou, já pedi a Secretaria da Casa, já fizeram 
contato, já levantei o nome do médico e eu vou fazer um documento pro Ministério Público pedindo 
providência contra isso. Porque é lamentável a situação que estamos chegando. Isso porque a atual 
Prefeita tá batendo no peito dizendo que ela é a melhor. Só falta agora senhoras e senhores daqui 
um, acredito eu que não vai ser a longo prazo, não, isso deve ser rápido, ela sair dizendo aí que esse 
período de afastamento dela, o Vice quebrou a Prefeitura e ela herdou uma herança maldita, nova 

herança maldita. É só o que falta daqui uns dias correr esse comentário. Porque é inadmissível a 

situação que está novamente o município já com cara de abandono, um caos. Pro senhores terem 
uma ideia eu fui procurado por moradores do Alto da Bela Vista os quais estavam felicíssimos 
porque o senhor Agnaldo Xeroso quando no exercício do Executivo ele estava com planos, 
inclusive chegou a pintar lá o Postinho, iria reativar. O primeiro ato dela qual foi? 'Fecha isso aí, 
não vou reativar porcaria nenhuma'. Então senhoras e senhores ela quer enganar quem? Eu respeito 

magistratura, eu respeito o despacho do desembargador, mas pelo amor de Deus. Ela alegou lá no 
processo que ela estava mantendo os prédios. Agora ela recém assume e já deixa no abandono de 
novo? Aí quer empurrar pra Polícia Militar, ela quer empurrar o problema pros Vereadores, nós que 

somos culpados. Então ela quer mais que o povo se lasque, a verdade é essa. Ainda tem um pessoal 

que usa a rede social pra defendê-la. Mas peraí, como eu vi esses dias reclamando do parquinho ali 
da praça, da academia ao ar livre, tá tudo abandonado de novo. E ela alegou no recurso que ela 

estava mantendo a manutenção lá. Ela quer enganar quem? Aí vem falar depois que o Vereador está 
perseguindo? Nós somos maldosos? Em aparte o Vereador Claudinei disse: "É lamentável, mas a 
gente tem que deixar bem claro pra população, que às vezes a população não tem conhecimento. Ela 

tava tão preocupada com o município em retomar como Prefeita, que ela consegui através de 
liminar, que nem bem esquentou a cadeira lá, foi fazer um passeio de 14 dias pro Chile. Então é o 
respeito que ela tem com o município". Dando continuidade o Vereador Santana disse: "Estou 

chegando. Aproveitando as palavras do Vereador Claudinei, senhoras e senhores está aqui, foi lido 
pela senhora Secretária, ela me encaminhou um oficio, no dia 29 de outubro, informando que a 

contar do dia 13 encontraria-se de férias fora do País. Beleza. Aqui ó, também foi lido. Não sei se 

Vossas Excelências observaram, o senhor Agnaldo, Vice-Prefeito também me encaminhou um 
documento. Então tá dizendo aqui, comunicar Vossa Excelência que no período de 05 a 15 de 

I novembro de 2018 ou seja, hoje, estará viajando para a Terra Santa Israel, cujo pacote de viagem foi 
adquirido no mês de fevereiro de 2018, conforme comprovante de viagem que segue e a referida 
viagem já era do conhecimento da Prefeita. Então quer dizer, ela já tinha ciência assim como todos 

nós sabemos, o Vereador Rodrigo, acredito que o Vereador Christian que também tem 
acessibilidade à igreja sabem perfeitamente que o padre, ele programou essa viagem. Então, todos 
nós sabíamos. Ela de sacanagem saiu fora antes pra queimar ele e hoje eu lá tomando soro eu fui 
indagado quem tá a frente da Prefeitura é uma das irmãs. Então vamos rogar a Deus pra que não 
aconteça nada de grave no município e que não se precise do Prefeito. Porque a nossa cidade está 

jogada ao caos. É uma vergonha o que tá acontecendo aqui mais uma vez. Então ô Ana Maria de 

Gouvêa, eu sei que a senhora vai, se a senhora não tiver ouvindo tem seus interpretes aqui que vão 
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I 
te falar. Então toma vergonha na sua cara, vamos parar de demagogia, humilhar o povo. Assim 

I 
como nós fomos eleitos pelo povo pra estarmos aqui representando cada um que confiou o voto em 
nós ela também. Então vamos deixar de ser hipócrita. Chega, o País tá sendo passado a limpo. 
Aliás, aliás, tomem cuidado. Porque esses dias a ratazana tava tudo louca aí batendo bielo aí. Já tão 
começando viu? Vocês já estão sendo investigados. Então tomem cuidado porque a casa vai cair. O 
Lula foi preso. Vocês tão achando que não vão ser presos? Ah, vão parar de demagogia. V amos 
deixar de ser hipócrita gente. Não adianta a gente ficar vindo na frente do microfone prometendo o 
mundo e o fundo pro munícipe somente com intenção de enganar. Principalmente os menos 
favorecidos, vamos parar com isso gente. Será que a cara dela não queima em ver o pessoal lá do 
Bairro São José abandonado? Do Alto da Bela Vista num completo abandono. A comunidade dos 
Marins Vereador Heloizio. Vossa Excelência sabe perfeitamente o que estou falando. Mais do que o 
senhor luta aqui. Desde o primeiro mandato. Ela tá de sacanagem. Ela tá de gozação com o 
município de Piquete. Eu espero em Deus, porque não tem nada nesse mundo que possa permanecer I 
escondido longe das vistas de Deus, não existe. Uma hora a verdade virá à tona e ela está vindo. 
Depois não adianta querer culpar os outros. Eu quero mencionar aqui também pra Comissão da CEI 
da Águas Piquete que foi instaurada uma ação civil pública pelo Ministério Público de 
Guaratinguetá contra Águas Guaratinguetá, hoje denominada, perdi o papel, uma nova, um novo, 
uma nova denominação lá é exatamente o que aconteceu aqui. Mudou-se a razão social mas é a 
mesma empresa. Tá prestando um serviço de péssima qualidade. O Ministério Público instaurou 
essa ação num valor de 245 milhões por falta da estação de tratamento de esgoto. Eu espero que a 
Comissão instaurada nesta Casa se aprofunde nesse ponto aqui, pra que a gente possa após o 
término dos trabalhos encaminhar tudo para o Ministério Público pra que também seja tomado pelo j 

Ministério Público as mesmas providências que estão sendo tornadas em Guaratinguetá. Porque 
desde quando ela assumiu que ela criticou tanto a herança maldita que foi deixada, ela tá dando 
continuidade bem corno nesse transporte escolar aí. Conforme o Vereador Heloizio pediu, chegou a 
informação, está sendo pago R$ 1.184.000,00 e o veículo nem ré tem. Que vergonha! Olha o risco. 
Olha o risco que os alunos da rede municipal estão correndo. Eu apresentei a Casa um requerimento 

1 

porque eu quero saber se tá pagando essa quantia, eu quero saber daqueles ônibus que vieram da 
União, se eles também tão dando suporte aí, que não é possível. Inclusive eu vou fiscalizar isso aí. 
Qualquer dia eu vou sair na linha aí, junto com o motorista, eu quero ver o trajeto que tá sendo 

1 feito, quantas pessoas estão sendo transportadas e de que forma está sendo feito isso. Eu quero ser 
I breve, até porque estou com um pouco de dor e deixar um esclarecimento não somente ao 
parlamento, mas eu recebi, olha o descaso que estão fazendo, não é comigo não é a população de I 
Piquete, é a população do município. Desde o início do mandato eu deixei claro aqui, graças a I 
Deus, graças a Deus o hoje ainda Deputado Federal Major Olímpio ele obteve uma votação 
expressiva em nosso município 3449 votos, ele que é o meu padrinho político, fez com que eu 
entrasse na vida política. E no início do nosso mandato ele havia feito contato comigo e anunciou 
duas emendas. Uma pra infraestrutura e a outra sobre o videomonitoramento. Então tá aqui 
senhores. Infelizmente não teve como passar no telão. Mas vou ler para os senhores: 'No dia 24 de 
outubro a assessora do Major Olímpio ela encaminhou um e-mail e depois mandou pra mim a 
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providenciando os proJetos solicitados pela Catxa, atenciosamente, a funcionária da Prefeitura 

Municipal'. Então, ou seja, pra que depois não venha cair o mundo sobre a minha cabeça, estou 
sendo bem claro. Fiz contato na Prefeitura, pra minha surpresa essa funcionária encontrava-se de 

j férias, a funcionária que está lá exercendo um cargo em desvio de função. Ela é tão competente que 

1 çla não sabç nad~ da árça dçla. Mas sobre esse assunto especificamente deram mil e uma de~culp2~ 1 
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auxílio junto a ele, porque o nosso município é muito carente principalmente no tocante à 
Segurança Pública. Eu não vou abrir mão disso. Agora é lamentável eles remarem ao contrário, I 

I colocar pessoas incompetentes, isso demonstra também da atual Prefeita que o governo dela é 
totalmente incompetente, pra mim não presta. Acho que se ela fosse viajar e não quisesse voltar 
seria de bom tamanho, de bom grado pra toda cidade. Agora não adianta voltar e ficar com maldade 

e depois ficar aí mandando recadinho. Então ela vá com os recadinhos dela pra bem longe de mim, I 
entendeu? Não chegue perto porque comigo o buraco é mais embaixo, eu não abro mão, eu não vou 
ficar de conversinha paralela, eu não fico de conversinha de canto, nunca vou no gabinete, não 
adianta, comigo não tem acordo. Então ela que se exploda bem longe de mim. E prepara, põe a 
barba de molho porque enquanto eu tiver exercendo o meu mandato que o povo me conferiu, vou 
sim, vasculhar, cobrar e fiscalizar. Bom, pra encerrar, eu quero dizer aos senhores que em virtude 
de estarmos aí se aproximando do final do ano e de acordo com o artigo 9°, parágrafo único do 
nosso Regimento Interno, eu coloco o meu nome à disposição pra reeleição da Presidência da 
Câmara no próximo biênio 2019/2020. Boa noite a todos, que Deus abençoe". Inscrito para falar o I 
Vereador Heloizio cumprimentou a Presidência, a Vereadora Malu, demais Vereadores, intemautas, 
ouvintes da Rádio Natureza, público presente e iniciou seu pronunciamento dizendo: "A minha 

\ vinda aqui na Tribuna, hoje é coisa rápida. Vou começar pelo projeto da Caixa D'Água aqui de 
I Piquete. Passei essa semana por ali e daí fiz uma indicação a nossa Prefeita, sobre a estrada que tá 
I um matagal. Passei duas vezes e ela que esteja ouvindo essa tribuna, essa sessão de Câmara, que 

I tome providência, que faça a limpeza. E lá nos Marins tem uma lâmpada que tá com dois meses já. 
Acende um pouquinho, daqui a pouco clareia e daí trouxe a indicação pra ela. E fui procurado tanto I 
aqui na Praça da Bandeira, como os amigos que frequentam os barzinhos ali, gente muito boa e 
pediu e em nome deles eu fiz um requerimento pedindo pra Teca, que ela tirou aquele banco lá da 
Praça do Jambeiro e quero escutar um sim dela semana que vem que vai colocar aquele banco de 
volta. Se Deus quiser quero, quero uma resposta dessa forma. E também acho que não é esse o 
caminho de tirar as pessoas que usa química naquele lugar. Eu acho que tem que fazer pra essas 
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vida dessa 1 O anos. Dez anos de sofrimento. E por que eu tenho dó dessas pessoas? A pessoa quer 

largar daquilo, mas não consegue. A pessoa é dominada por aquele vício como eu fui. Eu quando 
chegava à noite, que eu tava bem cheio de álcool, eu pensava bem na minha família, eu tinha 

sentimento, eu sabia que eu tava fazendo errado aquilo, mas eu não conseguia parar. É o que eu 
vejo nesses coitadinhos que vive essa vida por aí. E muitas vezes algumas pessoas criticam. Um dia 

eu trabalhava no Quilombo, sempre fizemos parte de uma vida religiosa junto com o Rodrigo. Um 
dia eu disse isso aí numa parte religiosa que nós estávamos fazendo sobre a vida do álcool. E tudo 

são a mesma coisa. Álcool, cigarro ou droga, tudo a pessoa depende daquilo quando o vício toma 
conta. E eu pensava na minha família. Minha mulher me dava conselho. Mas eu ouvia aqueles 
conselhos da minha mãe, mas quando chegava o outro dia cedo, o organismo pedia aquilo. E pra 
você ter um pouco de felicidade, um pouco de vida naquele dia você tinha que beber de novo. 
Depois bebia umas três tudo estava bom de novo. Agora o fato daqueles bancos serem tirados por 
esses motivos. E o que aconteceu tirando os bancos daquela, pra onde que aquelas pessoas vieram? 

Eu to vendo, vocês estão vendo. Aqui pra nossa praça mais perto e por isso to pedindo pra ela 

pessoas decentes, pessoas do bem que pediram pra fazer esse pedido a nossa Prefeita. Agora talvez 

por causa de um, todo mundo precisa pagar? Não. E volto a dizer não é esse o caminho. Que eu 

quando tomava se eu não bebesse nesse banco eu ia no outro sentava lá e continuava tomando. 
Prefeita, faça o favor, eu to pedindo e a população também. Volta esses bancos lá pras pessoas 
conversar, que tem muita gente boa que senta lá naqueles bancos. E também quantas indicações eu 

já fiz aqui sobre essas passagens de pedestres lá na V era da quitanda, faz anos que tá pedindo. E 
quando foi ontem outra pessoa pediu pra mim de novo que mora lá pertinho que trabalha na Polly's. 

Eu falei vou fazer o pedido lá o oficio e vou trazer aqui pessoalmente. Porque a gente tem que 
esclarecer os trabalhos que a gente faz. Aquilo que é o dever da gente e aquilo que é o compromisso 
do Executivo, porque é ele que executa o pedido dos Vereadores, dos munícipes, não é Vereador? 
Há umas duas sessões atrás, acho que eu deixei, passa essa folha aqui pra mim por favor, a de cá, 

essa, eu fiz um requerimento sobre a Secretaria de Transporte escolar do nosso município e daí 
chegou a resposta. Eu precisei fazer dois requerimentos pra chegar a resposta porque o primeiro 
requerimento eles não entenderam e eu pus no requerimento que eu queria saber a arrecadação dos 
carros de transporte escolar anual pra depois eu ir descendo e fazendo de parte em parte. E o que 
chegou a mim, a resposta R$ 1.184.614,00, valor por quilômetro R$ 610,00, é R$ 6,10, quilômetro 
percorrido diariamente 970 Km, por dia, por dia esses carros correm 970 Km. Dá pra ir 3 vezes, 4 
vezes em São Paulo e mais a metade de uma viagem. E o valor por dia R$ 5.613,00 que tá cobrando 
da Secretaria o carro de transporte. E o que vou fazer? Eu vou percorrer toda essa área que esses 
oito carros de transporte escolar que corre no nosso município. Que me parece que fiz umas 
continhas aqui, não sei, quero trazer o fato aqui verdadeiro, concreto. Me parece no meu 

pensamento, na minha conta de matemática aqui e de menos me que parece que não chega aos 970 
Km que percorre o dia esses carros escolares. E também sábado eu tive no Alto da Bela Vista. 

Quando o Xeroso assumiu a Prefeitura, ele tinha a boa ideia e eu concordava com aquilo, que ele 
queria reabrir, reativar, tanto o Postinho como a Escola. E uma boa coisa e tive sabendo que ia fazer 

outro posto ali embaixo. Mas pra que fazer outro posto ali embaixo? Porque daí o povo não 
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precisava subir lá em cima. Agora e o povo de cima pra descer ali embaixo. Depois não tinha que J 

subir de volta? Tinha. Agora, começar do zero e deixar o que tá pronto? E vamos pedir pra nossa 1 

Prefeita que diz que vai parar com aquilo, vamos dar continuidade na Escola, no Postinho. Eu fui 
consultado naquele postinho esses tempos atrás. No tempo do Otacílio. Agora eu sempre digo o que 
nós temos no nosso município depois tira. Aquelas pessoas daquele lugar vão achar falta. É como 
no Bairro São José. Não sei até hoje, não sei se foi no começo do ano, no fim do ano passado, que 
eu convidei o Nicholas, marquei numa segunda-feira, fui lá, conversei com todas as pessoas do 
Bairro São José, sempre pra mim quem cura é o remédio e não é prédio bonito e ele foi muito 
bacana comigo, marcamos numa segunda-feira às duas horas, ele tava lá pontual, junto comigo, 
tinha 12 pessoas atendendo e passando os pedidos deles, aquilo que o Bairro precisava, as pessoas. 
Ele atendeu até certo ponto. Eu não sei se deu seguimento e se tá até hoje. Não deu tempo de 
conferir isso ainda. Mas até amanhã e depois eu quero ver. Tinha agente de saúde depois que nós 

1 
fizemos ele colocou um agente de saúde e eu pedia isso pra nossa Prefeita e era negativo. Eu 
sempre digo, é muito mais fácil um médico e uma enfermeira ir lá atender vinte pessoas do que as 
vinte pessoas se localizarem e vir para o postinho na cidade. É como o fato que eu disse aqui 
semana passada. Pessoa daqui do Itabaquara, pertinho, um quilômetro, indo ser atendido lá no 
Bairro dos Marins? Errado gente. Pessoas que não tem carro, vamos facilitar pras pessoas. Médico, 
enfermeira. Tem carro da Prefeitura pra ir lá. E agora aquele um que não tem carro e que tem que 
vir a pé? E também deixei de fazer um pedido que já faz quase dois meses do nosso Bairro dos 
Marins sobre a coleta de exames lá o Bairro. Não está tendo faz dois meses. E isso fica dificil gente. 
Fica difícil. Aquilo que era facilidade pro povo pegar o carro e ir lá. Muita gente vai lá tira o sangue 
e ainda volta lá tirar leite lá no Bairro dos Marins. Agora e se ele for vir aqui na cidade? Que hora I 
que ele vai voltar pra cuidar da obrigação dele lá? Será que as pessoas não tem visão? Isso aí já foi 
conversado eu já conversei sobre isso aí. Da precisão das pessoas lá. E minha fala é por aqui hoje. 
Muito obrigado a todos e uma boa noite" . Nesse momento o Senhor Presidente suspendeu a sessão 
por quinze minutos. Decorrido o tempo necessário o Senhor Presidente reabriu os trabalho e 
solicitou a Senhora Secretária que fizesse a leitura da ordem do dia que foi a seguinte: 1) Projeto de 
Lei Ordinária n° 13/18, que altera Lei Ordinária 2029 de 31/05/2016 e autoriza o Executivo j 

Municipal a firmar convênio com termos aditivos com a entidade denominada Berço Redenção para I 

auxilia nas despesas com a manutenção de crianças de ambos os sexos e que necessitam de abrigo 
Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em 

1 

única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 2) Veto apresentado ao Projeto de Lei I 
Ordinária CM no 05/18, de autoria da Vefl. Malu, que dispõe sobre a comunicação prévia da 
interrupção ou suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica e de água 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) Projeto de Lei 
Complementar n° 12/18, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação de seis 
cargos de motorista, referência 3, na Administração Pública Municipal. Como não houvesse quem 
desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo 
Plenário por unanimidade. 4) Projeto de Lei Complementar no 14118, de autoria do Executivo 
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Municipal, que dispõe sobre a criação de dois cargos de Operador de Máquina, referência 17, na 
Administração Pública Municipal. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida 
propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 5) 
Projeto de Lei Complementar no 13/18, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre as 
obrigações acessórias relativas ao ISSQN, prevê a aplicação de multas para o caso de 
descumprimento e dá outras providências. O Vereador Claudinei solicitou encaminhamento de 
votação e sendo autorização pelo Senhor Presidente disse: "Senhor Presidente, como líder do PR 
encaminho o voto do PR contrário ao Projeto entendendo que a Comissão exarou um parecer 
pertinente, então peço aos demais companheiros que votem contrário a esse projeto. Mesmo porque 
nós já reprovamos esse projeto anteriormente. Eu acho que seria incoerência da parte de nós 
Vereadores, tá muito, como posso dizer, tá num espaço de tempo que não dá pra entender direito o 
que está pra ser colocado. Principalmente o valor da multa, não sabe qual é o valor, a 5%, fica uma 
coisa meio ... então peço aos colegas que se entenderem como o PR entende e votar contrário ao 
Projeto, que votem contrário. Muito obrigado Senhor Presidente". Como não houvesse quem mais 
desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e reprovada 
pelo Plenário por unanimidade. 6) Requerimento n° 57/18, de autoria do Vereador Santana, para que 
fosse oficiado a Exma. Secretária de Educação e Cultura, para que seja encaminhado a esta Casa de 
Leis informações de quantos veículos pertencentes a frota municipal que são diariamente utilizados 
no transporte escolar, constando o nome dos seus respectivos condutores e monitores, o gasto total 
em combustível, bem como o envio de todas as rotas e trajetos percorridos diariamente por cada um 
desses veículos. Requer ainda que essas informações sejam prestadas com o quantitativo diário, 
semanal e mensal. 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 n° 
58/18, de autoria do Vereador Claudinei, para que fosse oficiado a Exma. Secretária de Educação e 
Cultura para que seja encaminhada a esta Casa de Leis a relação dos veículos próprios e 
terceirizados que são usados no transporte escolar neste município ou que atendam aos estudantes 
que residam nesse município com respectivas cópias do licenciamento e da última vistoria realizada 
pelo órgão de trânsito. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a 
mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 8) Requerimento 
n° 59/18, de autoria do Vereador Claudinei, para que fosse oficiado ao Sr. Juliano Henrique de 
Oliveira, Diretor do Ciretran de Piquete, solicitando as seguintes informações: a) Se os veículos que 
prestam serviço à Secretaria de Educação de Educação de Piquete podem ser registrados em outro 
município. b) Se os veículos registrados em um determinado município podem ser vistoriados em 
um município diverso de onde está registrado e receber autorização para realizar transporte escolar. 
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 n° 60/18, de autoria do 
Vereador Santana, para que fosse oficiado ao Sr. Superintendente do Departamento de Estradas e 
Rodagem do Estado de São Paulo, DER/SP, reiterando pela segunda vez a instalação de lombadas, 
radares e faixas de travessia de pedestres na Rodovia Christiano Alves da Rosa, próximo ao Clube 
de Campo do Quilombo. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a 
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I 
mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 10) Requerimento 

no 61/18, de autoria do Vereador Rômulo, para que fosse oficiado a Exma. Sra. Ana Maria de 
Gouvêa, Prefeita Municipal, pedindo-lhe que encaminhe a este Vereador as seguintes informações a 
respeito dos cursos de qualificação da CERT, que foram realizados na Secretaria de Promoção 
Social em 2017 até a data de hoje. 1) Qual foi a data especificada para o início da primeira turma de 
Assistente Administrativo. 2) Houve algum adiantamento para o início do curso que estava 
programado para setembro de 2017.? Qual foi o motivo do adiantamento? Quando se deu o início 
do referido curso e quantos alunos se formaram até a data de hoje? Como não houvesse quem 
desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo 
Plenário por unanimidade. 11) Requerimento n° 62/18, de autoria do Vereador Santana, para que 

fosse oficiado a Exma. Sra. Ana Maria de Gouvêa, Prefeita Municipal, para que sejam 
encaminhadas a esta Casa de Leis, informações no tocante ao quantitativo existentes no quadro de 
funcionários da Prefeitura Municipal, declinando nomes, cargos ocupados, se recebem adicional de 
insalubridade, bem como o salário percebido por cada integrante discriminadamente desde seu 
primeiro mandato ao ano de 2013 até a presente data. Como não houvesse quem desejasse falar 
sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por 
unanimidade. 12) Moção n° 43/18, de autoria do Vereador Santana, para que seja oficiado ao Cb 

PM Evandro José de Vilas Boas e o Sd PM Alex Simão da Silva, apresentando-lhes Moção de 
Aplausos deste Legislativo pelo apurado grau de profissionalismo e tirocínio policial que resultou 
na prisão de um indivíduo condenado/sentenciado da justiça, beneficiado pela "saidinha do dia das 
crianças". Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi 
colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 13) Moção no 44/18, de 
autoria do Ver. Rodrigo Nunes, para que fosse oficiado ao Padre Anderson Luiz de Sousa 
apresentando-lhe Moção de Aplausos pela reforma da Igreja São Benedito e pela realização da festa 
do referido santo resgatando a tradição. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida 
propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 14) 
Moção n° 45/18, de autoria do Ver. Rodrigo Nunes, para que fosse oficiado a Sra. Gisleide Nunes 
Caetano apresentando-lhe Moção de Aplausos pela realização da festa em comemoração ao dia das 
crianças na Praça João Pessoa evento este que ocorre há mais de 10 anos. Como não houvesse quem 
desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo 
Plenário por unanimidade. 15) Moção no 46/18, de autoria do Vereador Rodrigo Nunes, para que 
fosse oficiado a Sra. Tereza Cristina dos Santos, apresentado-lhe Moção de Aplausos pela / 
realização da festa em comemoração ao dia das crianças, na Praça João Pessoa, evento este que 

ocorre há mais de 10 anos. 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 novembro de 2018. Centésimo nonagésimo sexto (196°) ano 
da Independência, centésimo vigésimo oitavo (128°) ano da República e centésimo vigésimo sétimo 
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VER. JOAQUIM ALVES DA SILVA JÚNIOR (JUNHÔ) 
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