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CÂMARA MUNICIPAL DE PIQUETE 

Ata da 20ª Sessão ORDINÁRIA Realizada em 17/12/2018 
< 

' ATA J?A VIGÉ~IMA (20') SESSÃO ORDINÁRIA J?O SEGUNDO (2") ANO LEGISLATIVO 1 

DA DECIMA SETIMA (17ª) LEGISLATURA DA CAMARA MUNICIPAL DE PIQUETE. Aos · 

1 
dezessete (17) dias do mês de dezembro do ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de 1 

1 dois mil e dezoito (2018), as dezenove (19) horas, realizou-se a sessão acima anunciada. \ 
Constatando pelo livro de presenças a existência de "quorum" regimental, com a presença de todos 
os Senhores Vereadores, o Senhor Ver. Mário Celso de Santana, DD. Presidente da Câmara 
Municipal de Piquete, convidou os Senhores Vereados a ficarem em pé para entoarem o Hino de 

1 

Piquete. Em seguida o Senhor Presidente disse as seguintes palavras: "Em atendimento ao Ofício do 
Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo nº 3038/2018, firmado pelo Exmo. Sr. Vítor Cambasi 
Pereira, Juiz Assessor da Presidência do TRE de São Paulo, chamo o Sr. Marcos Guilherme Alves 
da Silva, para que venha tomar posse de seu mandato de Vereador, tome o seu assento por 

1 gentileza, pelo Partido Solidariedade, em substituição ao Ex-Vereador Rômulo Kazimierz 
Luszczynski, que teve a decretação de perda do seu mandato pelo Egrégio Tribunal Regional 
Eleitoral por decisão do nobre efeito nos autos do processo 0600559-46.2018.6.26.0000. Peço a 
Senhora Secretária que faça o Termo de Juramento e Posse ao Vereador Marcos Guilherme". 
Dando continuidade aos trabalhos a Senhora Secretária disse: "'Eu peço que Vossa Excelência repita 
o juramento. Cada parte que eu falar o senhor repita por gentileza. 'Prometo guardar a Constituição 
Federal, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica do Município e as Leis, desempenhar fiel e 

! lealmente o mandato de Vereador que o povo me conferiu, promovendo o bem geral do município'. 
•O Senhor Marcos Guilherme repetiu parte por parte o referido juramento: 'Prometo guardar a 

1 Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica do Município e as Leis, desempenhar 
I fiel e lealmente o mandato de Vereador que o povo me conferiu, promovendo o bem geral do 

1 

município' . Em seguida o Senhor Presidente declarou o Senhor Marcos Guílhenne Alves da Silva 
devidamente empossado para o cargo de Vereador no biênio 2019/2020. Pela ordem o Senhor 

1 

Vereador empossado solicitou ao Senhor Presidente o uso da palavra, que prontamente lhe foi 

1 
concedida. O Senhor Vereador Marcos Guilhenne usando da palavra disse: «Quero agradecer na I 

1

. pessoa do Senhor Presidente, cumprimentar a todos os Vereadores e a Vereadora Malu, na pessoa 1 

da minha mãe Claudia cumprimentar ao público presente e também os ouvintes da Rádio Natureza 
1 e os intemautas que estão nos assistindo. Quero primeiramente agradecer a Deus e a São Miguel 

1 Arcanjo por essa oportunidade que estou tendo, agradecer também a minha família e aos meus 
amigos que sempre me apoiaram e também os piquetenses que depositaram em mim o voto, seu 1 

voto de confiança em 2016. Estou muito feliz e também muito animado com essa chance de estar 
como Vereador da nossa cidade. Isso pra mim é um sonho que está sendo realizado. Estive como 
primeiro suplente da coligação e confesso que nunca passou pela minha cabeça que poderia vir a 
ocupar a vaga de Vereador ainda nesse mandato e ainda mais dessa forma como tudo ocorreu. O 
Ex-Vereador Rômulo saindo do Partido. Mas, ele sabia dos riscos, sabia o que era melhor pra ele e 
não sei se os objetivos dele foram atingidos. Eu espero que ele tenha conseguido e aproveito pra 

1 desejar a ele uma, toda sorte do mundo, pois é uma pessoa batalhadora. É uma honra estar aqui, 
fazendo parte desta Casa e representando o povo. Sei que sou jovem, sou pouco experiente, mas 
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quero dizer aos meus eleitores e a toda população que não vai faltar empenho, dedicação e trabalho 
da minha parte para podermos melhorar a nossa cidade. Conheço sim os problemas do município. 
Sei que são difíceis de se resolver. Alguns. Mas tem outros que são mais fáceis e dependem apenas 
de boa vontade. Quero dizer também que as minhas decisões serão tomadas voltadas para o bem da 
nossa cidade, para o bem de Piquete. E, principalmente para o povo. Vou saber ouvir as pessoas, 
tenho humildade para ouvir e receber bons conselhos. Espero contar com a ajuda de todos os 
Vereadores pra eu adquirir essa experiência. Hoje estou assumindo a cadeira que é do Partido 
Solidariedade e essa cadeira faz parte do bloco parlamentar e que hoje eu continuo fazendo parte 
desse bloco pra deixar claro, pra futura eleição do Presidente. E não vou me alongar mais. Quero 
aproveitar também já que é a última sessão deste ano, agradecer, já agradeci a Deus pela 
oportunidade e desejar a todos os piquetenses um feliz natal, um 2019 de muita paz, saúde e 
conquista e que nós juntos consigamos fazer de Piquete uma cidade melhor nesses se Deus quiser, 
2019/2020. Uma boa noite''. Em seguida o Senhor Presidente disse: "Desculpa, então diante do que 
foi dito por Vossa Excelência, eu o declaro empossado e invocando a proteção de Deus declaro 
também aberta 20ª Sessão Ordinária do segundo ano da décima sétima legislatura da Câmara 
Municipal de Piquete. Por gentileza nobre Vereador peço a Vossa Excelência que se dirija a 
Secretaria para assinar o termo de posse junto à Primeira Secretária. Em seguida o Senhor 
Presidente solicitou a Primeira Secretária que fizesse a leitura do termo de posse. A Senhora 
Secretária então passou a ler o referido documento nos seguintes termos: "Termo de Posse de 
Vereador. Aos dezessete dias do mês de dezembro de 2018, nesta cidade de Piquete Estado de São 
Paulo, no Edifício da Câmara Municipal de Piquete, na vigésima Sessão Ordinária com a presença 
de todos os senhores Vereadores, o Senhor Presidente Mário Celso de Santana solicitou ao senhor 
Marcos Guilherme Alves da Silva que prestasse compromisso e tomasse posse do cargo de 
Vereador Municipal de Piquete. Após as formalidades regimentais, fez a afirmação solene de bem 
servir ao cargo no qual é investido nesse momento, prestando em voz alta o seguinte compromisso: 
'Prometo guardar a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica do Município e as 
Leis, desempenhar fiel e lealmente o mandato de Vereador que o povo me conferiu, promovendo o 
bem geral do município'. A seguir o Presidente da Câmara em exercício declarou legalmente 
empossado o Vereador do município de Piquete o cidadão Marcos Guilherme Alves da Silva. Para 
constar eu, Maria Luiza Moreira Neta Ribeiro, Primeira Secretária, mandei lavrar o presente termo 
que depois de lido em sessão ordinária vai ser assinado pelo Vereador empossado, pelo Presidente 
da Câmara e pelos Vereadores presentes. Piquete, 17 de dezembro de 2018". O Senhor Presidente 
disse: "Declaro então Vossa Excelência empossado como Vereador. Nos termos do artigo 9º do 

Regimento Interno desta Casa, a eleição para a renovação da Mesa realizar-se-á sempre na última 
sessão que é o nosso caso hoje, para o novo biênio em curso 19 e 20, considerando-se 
automaticamente empossados e eleitos no dia primeiro de janeiro do ano subsequente. Observo que 
nos termos do parágrafo único deste mesmo artigo 9° o mandato da Mesa será de dois anos 
permitida à reeleição de qualquer de seus membros para o mesmo cargo. Algum Vereador possui 
questão de ordem a ser manifestada? O Vereador Rodrigo pediu a palavra: "'Nas sessões anteriores 
eu não coloquei o meu nome à disposição, mas gostaria de oficializar e que se registre em ata que 
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neste momento eu coloco o meu nome à disposição como candidato à Presidência desta Casa". O 
senhor Presidente disse: "Então encontra-se inscrito para concorrer a eleição da Presidência desta 
Casa, o Vereador Santana e o Vereador Rodrigo Nunes. Mais algum Vereador?". Usando a palavra 
pela o ordem o Vereador Claudinei disse: "Senhor Presidente eu solicito a Vossa Excelência que 

peça a Secretária pra fazer a leitura do Ofício que foi protocolado nessa Casa no último dia 13, onde 
o PR está aderindo ao Bloco Parlamentar". O senhor Presidente disse: "Por gentileza senhora 
Secretária que faça o atendimento ao ilustre Vereador Claudinei". A senhora Secretária então 
passou a leitura do documento em questão: "Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Piquete. 
O Partido da República através da Comissão Provisória Municipal vem a Vossa Excelência 
manifestar a sua adesão ao Bloco Parlamentar Unidos por Piquete, criado nesta Casa em data de 1° 
de janeiro de 2017 e composto pelos partidos PSD - Partido Socialista Democrático, PTB - Partido 
Trabalhista Brasileiro e SD - Solidariedade. Com essa adesão o referido bloco será composto pelos 
partidos PSD - Partido Socialista Democrático, PTB - Partido Trabalhista Brasileiro, SD -

Solidariedade e PR - Partido da República. Obsevo que essa adesão foi previamente comunicada à 
liderança do referido bloco parlamentar. Vereador Mário Celso de Santana conta com a anuência de 
seus membros. Atenciosamente. Piquete, 12 de dezembro de 2018. Claudinei Luiz de Moraes, 
Presidente da Comissão Provisória, Vereador e líder da bancada do PR, José Carlos Correa Lima, 
Vice-Presidente, Silvana Monteiro Lourenço Moraes, Tesoureira, José Donizetti Ribeiro da Silva, 
Secretário da Comissão Provisória e Vereador, Cleber Mateus Tomazzi de Oliveira, membro". Em 
seguida o senhor Presidente disse: "Diante do que já foi lido portanto, Vereador, por gentileza". 
Usando da palavra pela ordem o Vereador Claudinei disse: "Eu só quero que consigne que apesar 
de estar o nome do Vereador José Donizetti, ele não assinou a adesão, então, pra evitar qualquer 
coisa". Em continuidade o senhor Presidente disse: "Será consignado em ata senhor Vereador. 
Obrigado". Em seguida o Vereador Christian pediu a palavra. O Senhor Presidente respondeu: 
"Vereador, baseado em qual disposto do Regimento Interno Vossa Excelência está solicitando a 
palavra?" O Vereador Christian respondeu: "Peço a palavra com respeito a minha candidatura nessa 
Casa, então no momento eu retiro a". Interrompendo o Senhor Presidente disse: "Vereador, por 
gentileza eu gostaria que Vossa Excelência acrescentasse pra mim antes da vossa fala, qual 
dispositivo do Regimento Interno no qual Vossa Excelência está pedindo a palavra". O Vereador 

Christian respondeu: "Não entendia pergunta Senhor Presidente". O Senhor Presidente continuou: 
"Consta no Regimento Interno Senhor Vereador, para o uso da palavra ou para questão de ordem, 

temos no Regimento Interno os artigos que devem ser respeitados. Então gostaria que Vossa 
Excelência declinasse qual artigo do Regimento Interno no qual Vossa Excelência está pedindo a 

palavra". O Vereador Christian respondeu: "Infelizmente Senhor Presidente eu não gravei, eu não 
marquei no papel aqui, não sei dizer ao senhor". O Senhor Presidente disse: "Então Vossa 
Excelência me perdoe mas eu não poderei conceder a palavra". O Vereador Christian respondeu: 
"Sem problemas". Continuando os trabalhos o Senhor Presidente disse: "Portanto, diante do que foi 
dito pelo Vereador Claudinei, bem como da pretensão do Vereador Rodrigo Nunes. Todos os pares 
tem conhecimento que o bloco parlamentar unidos por Piquete está composto por este parlamento 
ou seja, contendo o Partido Social Democrata, Partido Trabalhista Brasileiro e bem como do 
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i Solidariedade e hoje com adesão do Partido da República. Portanto neste momento eu suspendo a 1 

1 sessão 5 minutos, solicito aos membros composto do bloco parlamentar para que a gente faça uma 1 

1 reunião para então escolhermos os supostos candidatos. Por gentileza. A sessão está suspensa por 
1 

cinco minutos". Decorrido o tempo necessário, o Senhor Presidente reabriu os trabalhos e disse: 
"Eu quero deixar esclarecido a todos os presentes bem como aos Vereadores que baseado no artigo 
8°, parágrafo 6°, inciso I do Regimento Interno a bancada partidária ou bloco parlamentar que 
contar com maioria absoluta terá direito ao cargo de Presidente e Primeiro Secretário para os seus ) 
integrantes. Portanto, pelo bloco parlamentar foram apresentados os nomes do Vereador Mário 1 

Celso de Santana para ocupar o cargo de Presidente e da Vereadora Maria Luiza Moreira Neta 1 

Ribeiro para o cargo de Primeira Secretária. Na sequência observando-se o disposto no inciso III, 
parágrafo 6º do artigo 8°, a segunda secretaria será definida pela segunda maior bancada na Casa. 
Neste caso o Vereador Rodrigo Nunes que é do PHS que foi o mais votado ou então o Vereador 

1 Joaquim Alves da Silva Júnior". Usando da palavra o Vereador Rodrigo Nunes disse: "Abro mão". I 

Indagado pelo Vereador Joaquim o mesmo respondeu: "Abro mão também senhor Presidente". O 
Senhor Presidente então continuou: "Diante da recusa eu peço que fique consignado em ata a recusa 
de ambos os Vereadores da minoria e se o bloco parlamentar concordar, eu indico para ocupar o 
cargo de Segundo Secretário da Mesa já que voltou para o bloco, o Exmo. Sr. Vereador Marcos / 
Guilherme. Vossa Excelência aceita ocupar o cargo?" O Vereador Marcos Guilherme respondeu: 1 

"Aceito Senhor Presidente". Continuando os trabalhos o Senhor Presidente disse: "Os demais 

1 

componentes do bloco estão de acordo?". Vereador Claudinei disse: "Eu estou de acordo". 
Vereadora Malu disse: "Também estou de acordo". O Senhor Presidente indagou o Vereador 
Donizetti. O mesmo respondeu: "Sim". O Vereador José Heloizio disse: "Estou de acordo também 
Senhor Presidente". Perguntou ao Vereador Christian que respondeu: "Sim". O Senhor Presidente 
então disse: "Bom, diante do que foi dito, então Vossa Excelência ocupará a Segunda Secretaria. 
Neste momento então passamos a eleição da Vice-Presidência. Algum Vereador deseja concorrer ao 

1 cargo?" O Vereador Claudinei se manifestou: "Senhor Presidente eu coloco o meu nome pra Vice-
1 Presidente". O Senhor Presidente indagou: "Mais algum outro Vereador? Todos os Vereadores 1 

então estão de acordo. Então ficamos constituída a Mesa: Vereador Mário Celso de Santana como 1 

Presidente da Câmara, Vereadora Maria Luiza Moreira Neta Ribeiro como 1ª Secretária, Vereador , 

1 Claudinei Luiz ,d~ Moraes como V~c~-Presidente e Veread~ Marcos Guilherme ~~ves da Silva 
i como 2° Secretano, correto? Eu sohc1to neste momento então que a nobre Secretána que faça a 
1 

leitura dos documentos constantes do Expediente. Faça por gentileza Vereadora a leitura da ata". O 
Sr. Presidente colocou em única discussão a ata da 15ª sessão ordinária da Câmara Municipal de 

Piquete e como não houvesse quem desejasse apresentar emendas a referida ata, a mesma foi 
colocada em única votação, aprovada por unanimidade e assinada pelos Senhores Edis. Dando 
continuidade aos trabalhos, o Sr. Presidente pediu a Senhora Secretária que fizesse a leitura dos 
documentos constantes do Expediente, os quais foram os seguintes: 1) Of GAB nº 392, 393, 
394/18, todos de autoria do Executivo Municipal, respondendo ao contido nas proposituras de 

j diversos Vereadores daquela Legislatura (Arquivar); 2) Of GAB nº 397/18, de autoria da Prefeitura 
1 Mtmicipal respondendo à diversas Indicações de autoria do Ver. Christian (Arquivar); 3) Of. GAB 
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nº 398/18, comunicando o sancionamento do Projeto de Lei Ordinária nº 15/18, o qual recebeu o nº 
2067 das Leis Ordinárias (Arquivar); 4) Of GAB nº 402/18, de autoria do Executivo Municipal 

que encaminha para apreciação e votação o Projeto de Lei Complementar nº 16118, altera artigo do 

Código Tributário Municipal - Lei Complementar nº 275/18 (À Comissão de Justiça e Redação, e 

de Finanças, Orçamento e Fiscalização); 5) Of s/nº, de autoria do Presidente do Solidariedade 
Carlos Ávila, solicitando as dependências desta Casa para reunião daquele partido (Arquivar); 6) 
Of. Esp. de autoria do Sr. Vice-Prefeito Agnaldo Almeida Mendes, respondendo ao Requerimento 
nº 67/18 (Arquivar); 7) Of. s/nº, Da EDP Transmissão SP-MG S.A. Linha de transmissão 500 kV 

SE Estreito - SE Cachoeira Paulista (Cl e C2), estudo de impacto ambiental e relatório de impacto 
ambiental (Arquivar); 8) Do Partido da República. Manifesta adesão ao Bloco Parlamentar -
Unidos por Piquete (Arquivar); 9) Of. nº 216/18, de autoria da Sra. Promotora de Justiça Renata 

Galhardo, comunicando a instauração do Inquérito Civil MP 14.0379.0000243/2018-7, Patrimônio 

Público (Arquivar); 10) Of s/nº de autoria da Coordenadora do SAMU Adriana Ferreira Oliveira 
Galdino, solicitando a concessão de aumento de salário a todos os funcionários daquele serviço, 
bem como melhores condições de trabalho (Arquivar); 11) Of. nº 3038/18, do Tribunal Regional 

Eleitoral de São Paulo que encaminha acórdão sobre perda de mandato eletivo por infidelidade 
partidária (Arquivar); 12) Projeto de Resolução nº 07/18, de autoria da Mesa da Câmara, que 

disciplina a concessão de abono natalino aos servidores ativos (efetivos e comissionados) da 
Câmara Municipal de Piquete. Usando da palavra pela ordem, o Ver. Claudinei solicitou que aquele 

projeto de lei fosse considerado em regime de Urgência Especial naquela sessão e acrescentou: 
"Uma vez que se esse projeto não for discutido e votado hoje acaba a sua eficácia". O Sr. Presidente 
colocou em única votação o pedido de Regime de Urgência Especial feito pelo Ver. Claudinei o 
qual foi aprovado por unanimidade de votos. O Sr. Presidente comunicou que após a leitura dos 
documentos daria o intervalo para elaboração dos pareceres. 13) Parecer nº 25/18, da Comissão de 
Finanças, Orçamento e Fiscalização, favorável ao Projeto de Lei Ordinária nº 14118, Lei 

Orçamentária Anual para o exercício de 2019 (Para a ordem do dia)~ 14) Requerimento nº 71/18, de 

autoria do Vereador Heloizio dos Marins (Para a ordem do dia); 15) Requerimento nº 72/18, de 
autoria do Vereador Heloizio dos Marins (Para a ordem do dia); 16) Requerimento nº 73118, de 
autoria da Vereadora Malu (Para a ordem do dia); 17) Indicação nº 58/18, de autoria do Vereador 
Claudíneí, sobre a necessidade de realizar limpeza, cortar o mato e pintar o escadão localizado na 
Praça da Bandeira e que dá acesso à Rua Madre Maria Mazarello na Caixa D' Água (À consideração 
da Sra. Prefeita); 18) Indicação nº 59/18, de autoria do Vereador Claudinei, sobre a necessidade de 

determinar a retirada do entulho localizado na Praça João Pessoa na Vila Célia, bem como a 
colocação de uma placa "Proibido jogar lixo" (À consideração da Sra. Prefeita); 19) Indicação nº 
60/18, de autoria do Vereador Claudinei, sobre a necessidade de determinar a revisão do calçamento 
da Rua Madre Maria Mazarello no trecho que dá acesso a BR 459 (À consideração da Sra. Prefeita); 
20) Indicação nº 61/18, de autoria do Vereador Claudinei, sobre a necessidade de identificar através 

de pintura do nome da Secretaria de Esporte e Lazer, bem corno a do Terminal Rodoviário (À 
consideração da Sra. Prefeita); 21) Indicação nº 62118, de autoria do Vereador Heloizio dos Marins, 
sobre a necessidade de serem distribuídos unifonnes aos funcionários que fazem a coleta de lixo (À 
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duas Comissões, correto? Eu solicito a nobre Secretária que faça então a leitura do Parecer do 
Projeto de Resolução, por gentileza". A Senhora Secretária prosseguiu a leitura: "Parecer nº 53/18, 
da Comissão de Justiça e Redação e Parecer nº 26/18 da Comissão de Finanças, Orçamento e 
Fiscalização, ambos favoráveis ao Projeto de Resolução nº 07/18, datado de 14/12/2018, de autoria 

da Mesa da Câmara Municipal, que disciplina a concessão de abono natalino aos servidores ativos, 
efetivos e comissionados da Câmara Municipal de Piquete (Para a ordem do dia)". Em seguida o 
Senhor Presidente disse: "Passamos agora para o segundo momento da sessão onde os Vereadores 

foram inscritos para o uso da Tribuna. Solicito a Senhora Secretária que faça a chamada dos 
Vereadores". Inscrito para falar o Vereador Santana cumprimentou a Presidência, demais 
Vereadores, ouvintes da Rádio Natureza, intemautas, público presente e na pessoa do Venerável 
Mestre da Loja Maçônica São Miguel Capitão Paulo César Alvarenga, bem como do Sargento 

Marco Antônio de Oliveira, cumprimentou a todos os demais e iniciou suas palavras dizendo: "É 
um prazer imenso recebê-los aqui e que seja constante. O que me traz hoje a essa Tribuna, 
primeiramente eu quero agradecer a Deus pelo dom da minha vida e também fazer um 
agradecimento a todos os colegas deste parlamento pela minha reeleição para a condução dos 
trabalhos do novo biênio que se aproxima, ano de 2019/2020. Confesso a todos que é árdua a 
missão, mas Deus Ele está aos poucos me capacitando para continuar liderando o Poder Legislativo 
do nosso município. Eu agradeço imensamente aos pares que confiaram em mim essa missão que 
podem ter certeza que nós estaremos aqui trabalhando de maneira honesta, de cabeça erguida e 
honrosa em busca da melhoria do nosso município e para os mais necessitados. Podem ter certeza 
disso e de antemão já estendo meus cumprimentos a todos e meu muito obrigado. Senhor Presidente 
o que me traz hoje aqui após a leitura do expediente dessa noite, é muita indignação. Estou 
extremamente indignado porque, não desmerecendo os Pares, mas eu observei muito bem ali as 
indicações e lamentavelmente eu sei que ela não irá atender porque a cidade está jogada às traças. É 
mato pra tudo quanto é canto, animais peçonhentos aparecendo, é lagarto, é cobra, escorpião. Sei 
que serei criticado, já usei a tribuna, já falei sobre esse assunto, vou ser repetitivo, mas não tem 
como me calar. Eu sei que os adeptos da atual Prefeita jamais irão concordar com que eu falo aqui. 
Porém, é inadmissível, inaceitável, a cidade estar na situação que está. Um matagal, uma sujeira, 
ruas todas esburacadas, funcionário público ganhando mal, pessimamente atendido, todo mundo 
humilhado e essa Prefeita batendo no peito e gastando dinheiro público com enfeite de natal, que 

vergonha. A ponte lá no Pompilho tá na eminência de rodar. O que que a Defesa Civil fez? Escorou 
com terra. É esse o trabalho que nossa cidade merece? As ambulâncias do nosso muniçípio estão 
socorrendo doentes, Vereador Heloizio, o pneu pura e simplesmente fura na estrada porque está 
careca. Que vergonha. E se acontecer um acidente na Dutra e matar alguém como no passado 
ocorreu aqui no trevo de Lorena caminho da garagem do Luciano. Estão esperando morrer mais 
alguém de novo? Então Donana, toma vergonha na sua cara, se a senhora não tem condições de 
administrar, se a senhora é realmente uma péssima administradora, vai embora, vai embora. Passa o 
bastão. O Vereador Claudinei já falou isso aqui e eu também já cansei de repetir essas mesmas 
palavras. Porque é inadmissível ficar na situação que está a nossa cidade. Não dá mais pra suportar. 
Espero em Deus que o Ministério Público esteja acompanhando, porque eu não sei, ela gastou aí se 
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[ eu tiver enganado que alguém me corrija, cerca de quase 60 mil com esses enfeites de natal, acho 1

1 

1 que ela deve estar esperando sair os duendes dos matos, é só isso que tá faltando. Por que ela não 
1 deixou quem está colocando esses enfeites fica lá na cidade dele. E por incrível que pareça, todo 
ano é repetitivo. A mesma pessoa ganha a licitação e leva o dinheiro da nossa cidade, enquanto isso, , 
ficamos aqui no caos. Isso chama-se senhoras e senhores, nada mais, nada menos, no meu modo de 
ver uma imunização cognitiva ou seja, isso é natural dos esquerdistas. É natural, é do Partido dos 

· Trabalhadores no qual a Prefeita foi lançada, e não vem dizer que ela mudou de partido, ela 
1 representa uma outra sigla mas ela tá do lado dos esquerdistas. Então a tendência é essa, ou seja, ela 
quer aplicar uma injeção no município, para que todos nós não vejamos as coisas erradas. Ela / 

, insiste em deixar a cidade de qualquer maneira. Está aqui, esse documento que a enfermeira do \ 
SAMU enviou pro município, pra Câmara, eu estarei elaborando um oficio muito embora a título de I 

. orientação a Sra. Adriana Galdino. O Vereador não tem poder de dar aumento. Pode ter certeza 
1 

1 

disso. Encaminharei um oficio anexando esse pedido da enfermeira e automaticamente vou enviar 1 

cópias ao Ministério Público devido à gravidade da denúncia na qual ela narrou aqui e todos os 
senhores ouviram. Ou seja, a ambulância do SAMU que presta socorro em nosso município, sem o 
aparelho desfibrilador. É inaceitável essa situação, enquanto tem um aparelho novo guardado a sete 
chaves. Tá aqui. A denúncia é dela não é minha. Estarei encaminhando ao Ministério Público. 1 

Gente, conforme eu acabei de frisar, essa hipócrita dessa nossa Prefeita, encaminhou pra Câmara 

1 

um oficio dizendo a respeito da viagem que ela fez pro exterior, e também eu, esses dois 
requerimentos que foi de minha autoria, eu também pedi ao Vice esclarecimentos. Então está aqui, 

1 

percebe-se que há uma mentira, ela mentiu e pra minha surpresa Vereador Claudinei, ela tá 
parecendo que ela tá fazendo vídeo conferência. Ela se ausenta do município, vai pra outro País, ela 
pura e simplesmente delega funções ao Secretariado dela, coloca a irmã dela pra responder na 
Prefeitura, não dá ciência, deixa de ser hipócrita, porque tá aqui a resposta do Vice-Prefeito, e ela tá 
com total hipocrisia aqui nesse ofício, pra mim ela não passa disso, uma verdadeira hipócrita, 

1 
.

1

I porque é mentira o que ela pôs aqui nesse papel, dizendo que ela havia dado ciência ao Vice
Prefeito. Eu espero que na primeira sessão do ano que vem, o nosso Vice-Prefeito que ele 1 

compareça nesta Casa, que ele faça uso da Tribuna e esclareça essa informação. Isso aqui também 1 

estarei enviando ao Ministério Público. Inclusive o Vice-Prefeito ele é categórico aqui dizendo que, 1 

1 
a senhora Prefeita Municipal não me infonnou que iria viajar por um período de 14 dias ou mais. E 

J não houve qualquer convocação pra representar o município nesse período. Então tá aqui. Não sou j 

eu que estou inventando. Eu espero que o Ministério Público se atente, porque isso aqui também é 

grave pro município. Ô Dona Teca eu quero também, não era bem isso que eu pedi não. A senhora 
tá achando que vai me enganar. Não vai. Não vai. Eu quero a cópia das passagens aéreas. E não é 
esse tipo só de informação que eu queria não. A senhora vai ter que encaminhar pra cá cópia das 
passagens aéreas. Se não me enviar eu vou buscar junto à Polícia Federal. A senhora tá escondendo 
o quê? Por que a senhora não me enviou até agora? E o melhor está aqui. O Ministério Público 
Estadual com a Dra. Renata e o Dr. Carlos Augusto que é o auxiliar da Dra. Renata, pra ciência de 

) todos os presentes bem como dos nossos ouvintes e internautas. O Ministério Público ele ajuizou o 
I Inquérito Cívil Público por improbidade administrativa contra a senhora Ana Maria de Gouvêa. O 
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prejuízo ao erário público baseado no artigo 10 da Lei de improbidade e bem como no artigo 11, ou 
seja, referente aos bens públicos. Isso aqui já foi debatido aqui nesta Casa, é referente à aquisição 
do imóvel da antiga fábrica de plástico J. Armando, na qual ela negociou junto ao Ministério do 
Trabalho a compra daquele imóvel que não tem utilidade nenhuma pro município, no valor de 745 
mil. Ela deu 125 mil de entrada e parcelou o restante. Envolve, acabou também notificando o Vice
Prefeito durante o período o qual ele chefiou a Prefeitura Municipal e também ao Juiz da Vara do 
Trabalho que concedeu essa negociação sem autorização da Câmara Municipal. Então somente para 
esclarecer a todos é, chegou pra mim, para que eu me manifestasse: 'Notifique-se o representante 
pessoa física o senhor Mário Celso de Santana comunicando-se a instauração desse feito, artigo 19, 
parágrafo 4º do Ato Normativo 484 de 2006. Com cópia da presente portaria solicitando eventuais 
esclarecimentos complementar que porventura considerar pertinentes. Prazo de 30 dias'. Então, ou 
seja, somente para que todos tomem ciência eu já encaminhei toda a documentação que encontra-se 
na Secretaria desta Casa cientificando o Ministério Público e eu espero em Deus que realmente 
aquele órgão faça com que seja cumprida a Lei nessa cidade, chega de ficar submisso a essa pessoa 
que se acha uma semideusa, que faz o que quer com a nossa cidade, que administra da maneira que 
ela quer. Ela põe quem ela quer lá, põe os parentes dela, isso pra mim também é um ato 
vergonhoso. Ela deveria tomar um pouquinho de vergonha na cara e ser um pouquinho mais 
honesta com a população que ajudou a elegê-la. Os bairros carentes aí, diga-se de passagem, como 
sempre né, não só todo o município, mas ela nem visita. Então isso pra mim é vergonhoso. O que 
tinha pra falar é isso Senhor Presidente, e aproveito a oportunidade também para desejar a todos 
feliz natal, um ano novo repleto de muita paz, saúde e que se Deus quiser juntos, a gente consiga 
fazer com que o nosso município seja um pouquinho mais justo e melhor pra todos nós com 
qualidade de vida. Muito obrigado a todos". Inscrito para falar o Vereador Rodrigo Nunes 
cumprimentou a Presidência, demais Vereadores, público presente, internautas, ouvintes da Rádio e 
iniciou sua fala dizendo: "Inicialmente quero dar as boas vindas ao Vereador recém empossado 
Guilherme, cujo suplente da mesma coligação a qual eu pertenço e também me coloco à disposição 
já de Vossa Excelência pra que possa conforme a pouca experiência que aqui tenho conhecimento 
adquirido, contribuir em algo de alguma forma na sua jornada no Legislativo. Também não posso 
deixar aqui de desejar sorte ao Vereador afastado Vereador Rômulo, que nós parlamentares eleitos e 
empossados em janeiro de 2017, podemos acompanhar o trabalho do Vereador e sabemos bem o 

quanto ele tem garra, o quanto ele tem vontade, o quanto ele foi e é uma pessoa que foi um 
parlamentar atuante aqui, é uma pessoa atuante no município, isso é notório à população. Eu gosto 
sempre de provocar reflexão e nesse momento que o Legislativo está passando, eu fico pensando 
um pouco sobre, me fez pensar, a atual situação me fez pensar um pouco sobre as regras do jogo. E 
refletindo eu fico pensando se realmente se as regras do jogo muitas vezes representam a 
democracia. Eu chego a conclusão que não. Por exemplo, o nosso processo eleitoral a algo que se 
chama quociente eleitoral. Pra ser eleito o Vereador entra numa coligação agora não mais, mas 
entrava numa coligação a qual essa coligação tinha que atingir um quociente eleitoral. E muitas 
pessoas não entendiam por que que aquele mais votado não entrou e o menos votado entrou. E aí a 
resposta simples, aquela coligação atingiu o quociente eleitoral. E logo atrás desse resultado sempre 
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'\ vem à pergunta, mas isso é democrático? Porque aquele que teve mais votos ele realmente foi, j 

recebeu uma confiança maior da população pra que de fato a representasse. Então no meu, isso aí é [ 
1 o meu entendimento, eu entendo que quociente eleitoral não representa democracia. Estamos anos 1

1 

luz, muito atrás pra chegarmos a uma reforma política que realmente nos dê condições de caminhar 

como Estado de Direito Democrático. A cadeira de Vereador por exemplo. Ela não pertence ao \ 

1 

Vereador. Ela pertence ao Partido. Pergunto, e aí é uma pergunta que eu faço provocando a 
reflexão, mas é wna pergunta que eu me faço. Eu quando entro eu sei da regra do jogo, eu estou 

! submisso a regra do jogo. Mas isso não me impede de questionar a regra. Isso não me impede de 
refletir sobre a regra e é o que eu to fazendo. Isso é democrático. A pergunta que eu faço. Ah mas 
quando você entrou, tudo bem. Eu sabia que era assim. Mas, vou dar o exemplo meu agora. Eu sou 
do PHS, Partido Humanista da Solidariedade. Não é novidade pra nenhum Vereador aqui que eu 
estou descontente no meu partido. Eu estou descontente desde a gestão passada, onde fui eleito pelo 
PHS, obtive 212 votos, fui o quarto mais votado na ocasião e reeleito como o mais votado, o que 

1 

não significa absolutamente nada, mas eu fico pensando em termos de relacionamento com o 
partido. Em tennos de viagem a Assembleia, em termos de representatividade no cenário nacional. 
Também não é novidade que o PHS é um partido nanico, é um partido pequeno. Mas quando você 

entrou no PHS você sabia, sabia. Mas não me impede de refletir. Eu estou descontente, mas nem 1 

por isso tomei a impulsividade, o que foi sim e o próprio Vereador afastado sabe porque eu falei a 1 

ele que foi urna atitude impulsiva da parte dele. O descontentamento não vai me fazer sair do \ 
partido agora porque eu vou ter que esperar uma janela que vai se abrir, que vai me autorizar a 

1 
mudar do partido na hora oportuna, que eu quiser mudar. Aí vem agora urna outra reflexão a 
respeito da constituição do bloco parlamentar. É, tá amparado na Lei. Tá no Regimento. Mas eu fico 
pensando e aconteceu, eu coloquei o meu nome à disposição a Presidência e aconteceu nessa noite o 
mesmo que aconteceu em janeiro de 2017. Eu coloquei o meu nome à disposição. E eu fui 
impedido, não pelo Vereador a, b, c, não fui impedido por ninguém aqui, eu fui impedido por uma 

1 

regra do jogo. Tá lá no Regimento. Que o bloco contendo maioria absoluta não tem eleição. E aí 
, indica-se o Presidente, indica-se o Primeiro Secretário. Faz-se a mesma, aliás, queria abrir um 
\ parêntese né? Eu declinei aqui naquele momento em que o Presidente fez a pergunta sobre o cargo 

1 que ficaria a minha disposição. Ali eu teria direito aquele cargo e eu declinei. Agora quanto a 1 

1 
Presidência desta Casa eu não declinei, eu fui impedido corno fui em janeiro de 2017. E aí eu fico 1 

' me questionando, fico querendo buscar respostas dentro do próprio processo democrático. Que eu 1 

entendo, eu, Vereador Rodrigo entendo que dentro de um processo democrático vamos pra eleição. 1 
1 

E se o grupo independente da constituição de bloco, se um grupo ele tem a maioria, ele tem a 1 

maioria vai pra eleição. Ele já tem a maioria. Vai pra eleição. É o que eu penso. Por isso que eu 1
1 

gostaria aqui de registrar e agradecer aos Vereadores que recentemente manifestaram apoio a minha 
candidatura. E eu só coloquei o meu nome à disposição justamente por ter recebido apoio do 
Vereador Junhô, apoio do Vereador Christian, apoio do Vereador Doni, apoio do Vereador afastado 

1 Rôrnulo. Foi por ter recebido apoio desses Vereadores, eu coloquei o meu nome à disposição. Então 
eu quero agradecer aqui a eles que não se manifestaram aqui oficialmente mas que talvez se 

1 

manifestem posteriormente ao uso de tribuna, mas já estou antecipando os meus agradecimentos. E J 
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por fim, o ano de 2018 não tenninou, está sendo um ano difícil pra mim. Tem ano que passa e não 
marca nada na vida da gente, mas tem ano que deixa marcas. Tem ano que é aquele ano que você 
vai carregar pro resto da vida, você vai lembrar pro resto da vida daquele ano. 2018 é um deles na 
minha vida. Tanto pro lado bom, tanto pro lado da felicidade, que eu estou vivendo e 
compartilhando com muitas pessoas, eu não escondo a minha felicidade de ter recebido um milagre, 
uma graça de Deus, após 10 anos de casado uma benção divina, minha filha, o nascimento dela, da 
minha família ter aumentado e hoje ser pai de 4 filhos, quanto do lado da perda, da tristeza da perda 
da minha mãe, do falecimento. Isso me faz pensar que mais uma vez, a gente sempre fecha pra 
balanço, final de ano é fechamento de balanço, ia fechando pra balanço a vida mais uma vez, vem 
aquele pensamento: 'é feita de altos e baixos, é feita de conquistas e derrotas, é feita de ganhos e 
perdas'. Mas a gente não pode deixar de viver os momentos intensamente e extrair dos momentos a 
aprendizagem. Extrair do momento da perda, do momento da dor, do momento do sofrimento a 
aprendizagem. Extrair do momento da felicidade a aprendizagem. Quero parabenizar a minha avó 
Benedita que amanhã completa 92 anos de idade e é raro isso, alguém, eu ter mna vó que está 
amanhã, 18 de dezembro completando 92 anos. E foi um ano difícil pra ela também. Quando é que 
nós vamos imaginar que a mãe de 92 vai enterrar a filha, no caso a minha mãe. Mas fica aqui os 

\ meus votos de felicidade à minha avó e por estarmos encerrando o ano fica também os meus votos 

1 

de um feliz natal, um natal abençoado, um natal, espero que seja um natal de reunião familiar. Que 
as famílias consigam realmente se reunir nesse período de natal. E um ano novo, um ano novo com 

1 muita saúde, sempre desejo sem saúde a gente não faz nada, e um ano novo com muito trabalho 
i realmente porque o trabalho ele dignifica a pessoa humana. Muito obrigado e boa noite a todos". 
J Inscrito para falar o Ver. Christian cumprimentou a Presidência, demais Vereadores, Dona Lúcia, 
1 do Moita, do Fernando do churrasquinho, Rádio Natureza FM 107.9, intemautas, público presente e 
1 iniciou sua fala dizendo: "Hoje eu vim apenas aqui para desejar um feliz natal a todos, um próspero 

1 ano novo, que esse ano de 2019 que vem chegando por aí seja muito melhor que este ano que está 
1 finalizando. Muita saúde, paz, harmonia. Também dando boas vindas ao novo Vereador empossado 
1 Marcos Guilherme. Sou novo aqui ainda, tenho dois anos de vereança não sou igual ao professor 
\pra chamar de professor, Claudinei, não é Claudinei? Caso o senhor precise de alguma coisa que 
1 esteja a minha altura pode chegar, não tem erro. Estamos juntos aqui. E um time. E quanto ao bloco 
1 parlamentar eu faço das palavras do Rodrigo as minhas palavras. Não vou repetir aqui, o senhor 
i acabou de dizer, falar na tribuna fica aquele negócio chato ficar repetindo, não dá certo. Então eu 
1 

1 vejo hoje mais pra agradecer a presença de todos hoje, parabenizando mais mna vez o novo 
1 Vereador empossado. Feliz natal a todos e um próspero ano novo. Muita saúde a todos. Boa noite a 

i todos". Inscrito para falar o Vereador Claudinei cumprimento a Presidência, a Senhora Vereadora, 
demais Vereadores, público presente e em nome do seu amigo pessoal e de campanha Mariomar 
desejou boa noite a todos e iniciou suas palavras dizendo: "É sempre bom agradecer a quem nos faz 
bem em público, porque o triste é você falar mal em público e agradecer sozinho. Isso que é triste 
para um ser humano. E eu não posso deixar aqui de te agradecer Mariomar com muitas orientações 
nas conversas nossas no meu mandato aqui, tenho certeza que vai ser de grande valia pra você 
Guilherme. Seu pai é uma pessoa sensata demais, sabe ouvir e sabe dar as respostas certas. 
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Obrigado Mariomar. Parabenizar você Guilhenne, ou melhor, Terraninha, que tá assumindo hoje 
uma cadeira aqui, até de um forma que eu sei muito bem que pra você também não é da forma que 
você queria. Mas, a gente cumpre as leis. Se existe o suplente é pra essas situações. E você é 

primeiro suplente e tem que assumir a responsabilidade quando da situação que houve e assumir sua 

cadeira. Fico triste pela situação do Vereador Rominho. Mas eu já disse na outra sessão que foi uma 
decisão única e exclusiva dele. Ele tomou essa decisão, talvez como disse o Vereador Rodrigo 
Nunes, tempestiva, que ele não o fez e nós já conversamos a respeito disso, é um direito dele na 

época certa, na janela pra Vereadores, tomar decisão de sair do partido. Senão me faz bem dentro do 
partido eu vou esperar a minha hora pra eu poder sair. E eu com certeza que se continuar do jeito 
que está o PR eu continuo dentro do PR e tenho a satisfação de ser Presidente deste Partido aqui no 

nosso município. Reflexão. Eu acho legal quando o Vereador Rodrigo fala um pouco de reflexão. 
Eu gosto de refletir também. Só que cada um num posicionamento. Da mesma forma que ele falou 
que as vezes a gente tem que cumprir as leis e a gente tem que cumprir as leis, eu acho que a pessoa 
que rouba 1 O mil reais não deveria ter a mesma pena de quem rouba um milhão. Mas é a mesma 
pena. A Lei diz assim. Isso é democrático ou não eu não sei. Mas a Lei diz assim. A gente tem que 
cumprir o que a Lei diz. Não tem jeito da gente seguir por caminhos diferentes. Eu também não 

concordo. Eu acho que quem rouba 1 O mil devia ter uma pena menor e quem rouba um milhão uma 
pena mais grave, mais pesada. Mas, não é assim. Como acontece pra nós Vereadores aqui nessa 
Casa de Leis. A gente vai ouvindo os colegas falarem, vem aquela reflexão e eu hoje, por incrível 

que pareça, vocês podem até achar que não, mas desde a parte da tarde eu tô com uma angústia. Por 
que uma angústia? Porque o Guilherme tá assumindo a cadeira dele? Não. Parabéns pra ele. Desejo 
sucesso, quero que ele seja feliz aqui, também desejo sucesso pro Rominho, que ele continue com a 
garra dele de fazer o bem para a população. Mas eu fico com uma angústia porque é uma situação 
que ela traz um ambiente ruim pra Câmara, pra nós Vereadores. Queríamos nós que as coisas 
fluíssem muito bem até chegar no final do seu mandato. Mas eu já passei por outras situações desse 
tipo aqui. Eujá passei por duas cassações de mandato de Vereador, eu já passei por duas com essa 

agora, duas cassações de mandato de Prefeito. E tudo isso traz um peso pra Câmara. Nós somos 
cobrados lá fora porque as pessoas elas não sabem olhar o que realmente tá acontecendo. Elas 
começam generalizar. E aquilo que eu falei na tribuna na última sessão. Da forma que foi colocado 
as coisas parecia que nós Vereadores estávamos cassando a cadeira, o mandato do Vereador 

Rominho. Isso não é real. Ele decidiu na janela que era pra Deputado mudar de partido com apoio 
do partido que ele foi, com certeza com informações do jurídico daquele partido que ele poderia ter 

feito isso e depois conseguiria se manter no cargo, como poder vir um decisão futura e ele voltar pra 

Câmara. E o Guilherme tá consciente disso. Ele sabe que hoje ele tomou posse, mas de repente pode 
acontecer. Mas, só o tempo vai nos dizer o que vai e o que não vai acontecer. E quando eu falei da 
reflexão eu gosto de lembrar de algumas coisas. Realmente eu acho que não foi democrático a 
forma que foi feita pra escolher. Mas nós estamos aqui, eu estou aqui 14 anos. Se eu acho que não é 
democrático por que eu não fiz um projeto de lei pra alterar o Regimento Interno pra que não 

acontecesse isso agora. Por que eu não reuni os Vereadores e trabalhei pra isso? Por que, eu 
pergunto aos senhores quando o próprio Vereador Christian falou que ele não concorda com o 
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1 bloco, mas há dois anos atrás el~ es~ava no blo~o e participou da ~esa a~é h~je. _Então é d~1~ocracia 1 

j de um lado e do outro não? Ha seis anos atras o Vereador Rodngo foi Pnmeuo Secretáno dessa 

1 Casa de Leis de acordo ~o~ o R~gi1:1~nto dessa Casa, de acordo com o que ~á escrito no ~e~imento 
1 Interno dessa Casa. Entao e mais facil". Neste momento o Vereador Ro~ngo Nunes sohc1tou um 

aparte que foi negado pelo Vereador Claudinei que continuou sua fala: '"E mais fácil nós termos a 
consciência se nós achamos que a forma de escolher o Presidente, o Vice-Presidente, o Secretário, 

1 

quem quer que seja nessa Câmara, é mais fácil a gente se reunir e alterar o que tá falando a lei. Nós 
temos poder pra isso. Basta ter seis votos. Basta ter seis votos. É simples. É simples pra que quando 
vier uma nova votação, que de repente no próximo mandato pode ser que alguém aqui volte como 
Vereador e queira ser Presidente da Câmara, ganha ou perca ele vai falar foi democrático porque 

nós decidimos na Câmara passada que a forma de eleger o Presidente, o Vice-Presidente, o 1º 
Secretário e o 2° Secretário é da forma que nós colocamos no Regimento Interno. Então não adianta 
a gente vir agora e dizer que não é democrático. Pode não ser democrático, mas está escrito no \ 

Regimento Interno. Nós estamos aqui, nós estamos lendo o Regimento, tenho certeza que os 
Vereadores leem o Regimento Interno. Estão vendo os artigos de que forma que ele pode, que 
forma ele tá falando dessa eleição desde o dia que teve a eleição dessa Mesa que está aí. Que 

naquela época, sem citar nomes por favor, nós éramos quatro de uma coligação que éramos voto 
vencido e tínhamos decidido apoiar o Vereador Rodrigo Nunes pra Presidente. E eu mantive a 1 

minha palavra até o final. Só que os quatro viraram três no dia da eleição sem a gente saber. Aí 
piorou mais ainda a possibilidade da gente eleger o Presidente da Câmara. E nós tivemos sendo ou 1 

não, entendendo ou não se é democrático ou não, ter que engolir e aceitar a decisão. Tá no 
Regimento Interno, formação de bloco parlamentar. Gente, cada um tem o seu estatuto no seu 
partido, cada um tem o seu código de ética. É só ler. Quando houve a divergência de 1 

posicionamento meu e do Doni o que eu fiz? Eu reuni a Comissão Provisória. A decisão dele não é 
a mesma minha? Mas a gente acata o posicionamento da Comissão Provisória que decidiu aderir ao 

1 bloco parlamentar e assim fizemos. E assim aconteceu hoje. E mesmo que nós Vereador Doni não 
1 tivesse aderido ao bloco parlamentar não mudaria nada do que aconteceu aqui. Porque eles seriam 
\maioria absoluta da mesma forma. Teriam cinco Vereadores, ou melhor, 3 partidos. Bloco 

/ Parlamentar é composto por partido. Não é por Vereador. Então quem decide entrar no Bloco 1 

1 
Parlamentar ou sair, é o partido, não é o Vereador. Embora, quando se há um entendimento entre os 

i Vereadores eleitos num mesmo partido na Câmara, por decisão dos dois ou unitário corno foi no 
1 

passado, monta o bloco, participa do bloco. A não ser que a Comissão Provisória se reúna e impeça 1 

o Vereador de participar daquele bloco. Porque ele vai estar falando em nome do partido. Ele não J 

está falando no nome dele. Como esse bloco amanhã ou depois pode não existir mais. Por enquanto 1 

existe. E no passado foi assim também. Em dois mil no primeiro mandato que eu estive aqui. 
Também teve um bloco parlamentar que se reunia aqui na frente. Tinha até um escritório o bJoco 
parlamentar. E foi sendo desfeito, por decisão deles lá. Então gente a gente tem que parar de 
questionar o que tá no Regimento Interno e passar a agir que aí sim é função do Vereador. Comer 1 

esse Regimento Interno e ver o que é bom e o que não é bom e tentar alterar. Chama os colegas, 

vem cá, esse artigo aqui eu to achando que não tá legal nos dias de hoje. Vou explicar pra você o 
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1 

porquê. Por causa disso, disso, disso. Eu preciso de mais cinco pessoas, vocês votam comigo pra 1 

, gente alterar o artigo? Pronto! Resolveu o problema. Mas, seja convincent~ o s~ficiente pr~ mostrar 1 

1 que a m~dança está sendo feita pro bem da Câmara, não pra te favorecer. E assim que funcionam as 

1 

coisas. E assim que o Vereador tem que aprender a trabalhar. Eu até hoje to aprendendo, quando o 
Vereador fala Professor, eu to aprendendo até hoje Vereador. Já tomei muita lambada. E continuo 

! 
levando lambada. E to aprendendo. Mas pode ter certeza de uma coisa, talvez, alguns podem achar 1 

i que quando eu to com aquela pastinha azul lá que os senhores estão vendo, que eu ganhei da minha 
amiga Claudia que tá aí no Plenário, que ia montar a minha e ela já estava pra se aposentar e disse 
fica com a minha, tá aí atrás de você Guilherme, sua mãe que me deu. Enquanto vocês estão falando 
aqui, enquanto está se discutindo eu to lendo lá. Não to fazendo pouco caso do Vereador que tá na 
Tribuna. Eu não to fazendo pouco caso do que tá sendo lido pela Secretária. Eu to lendo pra saber o 
que eu vou usar aqui na Tribuna, o que eu vou falar e porque eu vou falar. Então gente, vamos 
começar a ser Vereador. Vamos legislar tanto pro município como pra essa Casa de Leis. Nós temos 
dois anos pra ficar aqui. Quer fazer uma revisão? Vamos sentar. Vamos marcar uma reunião com 
todos os Vereadores uma vez por semana ou de 15 em 15 dias e vamos pegar capítulo por capítulo 
do Regimento Interno e discutir se aquilo continua bem do jeito que está, bom do jeito que tá ou 
vamos melhorar ou vamos piorar ou não vamos fazer nada. É isso que a gente tem que fazer". I 
Dirigiu-se ao Vereador Rodrigo Nunes. "Vereador tem um tempo pro senhor agora. Só não dei 
aquela hora que eu não podia parar com a minha fala, O senhor tem um minuto". Em aparte o 

Vereador Rodrigo disse: "Só uma observação. Quando eu ocupei a primeira secretaria dessa Casa 
em janeiro de 2013, houve eleição, não houve bloco, não houve constituição de bloco, houve / 
el~ição e eu fui eleito por eleição direta nominal". Dando continuidade o Vereador Claudinei disse: j 

1 «E exatamente isso que eu to falando pro senhor. O senhor seguiu o Regimento Interno. Não 1 

interessa se houve bloco se não houve bloco. Foi através do Regimento Interno. Ele é claro. Existe 1 

um bloco parlamentar majoritário? Ele tem direito a Presidente e primeira secretaria. Segunda 

1 
/ secretaria bloco minoria ou bancada minoria. No caso aqui seria Vossa Excelência por ter sido o 

1 mais votado. O senhor abriu mão e o Vereador Junhô que seria o próximo abriu mão. Segunda J 

\ se~r~taria seria direito, já fale~, desculpa. Vice-presidência, qualque: um pode colocar o nome. Ele é 1 

1

. o unico cargo na Mesa que nao depende de bloco ou bancada na Camara. Ele pode ser votado. Mas 

1 
como só eu coloquei o meu nome, acaba-se homologando porque só tem um candidato. E ninguém 

i se manifestou contrário. Bom que se registre isso em ata. Não houve nenhum manifesto contrário 1 

J quanto às posições da Mesa da Câmara. Presidente, Vice-Presidente, Primeira Secretária e Segundo 1 

Secretário, nem em Plenário e nem na reunião do bloco parlamentar. O bloco parlamentar se você 
não está satisfeito, você tem o direito de se manifestar. Então, que se registre, por favor fique 
registrado em ata que não houve nenhuma manifestação nesse sentido. Vereador Santana já falou 
aqui mas eu queria só complementar. Guilherme não abusando da sua boa vontade, mas se você 
puder trazer meu copo de água pra eu tomar um golinho. É o mais novo, vamos aproveitar. 

i Aproveitar que ele começou hoje gente. Então tenho quatro minutos só, eu vou tentar ser breve. 
Quando a gente fala as coisas aqui no município a gente é considerado como perseguidor. Os 
senhores, eu não to falando que não tem que ter enfeite natalino no município, eu acredito que tem 1 
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1 que ter, eu acho importante ter. Mas eu acho eu assisto a Vanguarda e to vendo os enfeites natalinos 1 

1 das cidades pequenas ao nosso redor. Eu vi de Paraibuna, achei lindo. Lá é o Papai Noel rural. j 

Fizeram uma árvore de natal linda, linda. Quem tiver oportunidade vá ver. Mas, temos primo rico. 1 

Guararema gasta muito dinheiro pra fazer natal de luzes. Agora é bom os senhores saberem que 1 

1 houve uma licitação pra ter esses enfeites no nosso município. Então eu vou falar pros senhores o 1 

que foi feito em cada local e o valor que foi pago. Clube Elefante Branco, contorno de toda a sua 
1 

extensão frontal externa, superior e inferior, detalhando janelas e portas, com mangueira led 220 1 

(1). Cinema, contorno; mesma coisa. Painéis luminosos alusivo ao natal medindo 1,60 de altura por I 
3,20 de largura (3). Arvore grande de 11 metros de altura e 4 de diâmetro contendo estrela de 1 

strobo, 350 metros de mangueira luminosa led 220 w (2). Árvore de natal mangueira (30). É a 
árvore pequena, medindo 1,60 de altura por 1 de largura. Reis Magos, mangueira led 220, medindo 
2 por 10 (3). Camelo, mangueira led 220. Presépio natalino, confecção artesanal mangueira led. Isso 

i e um projeto laser 220, iluminação de fachada (6). Aquela Praça Duque de Caxias a Prefeitura 
1 pagou por aqueles enfeites a mixaria de R$ 42.500,00. Praça da Bandeira, uma árvore de natal 
grande, a Prefeitura pagou a mixaria de R$ 7.000,00. Praça 9 de Julho, mangueira led, árvore de 
natal, medindo 3,20 por 2,10, oito, mixaria de R$ 3.200,00. Árvore de natal 3,20 na Praça João 

1 Rodrigues de Carvalho, duas árvores e duas constelações de estrela, R$ 1.600,00. Praça Monte 
Castelo, não desculpa, Praça José Monteiro de Brito Júnior, árvore de natal 3,20 de altura por 2,10, 
duas, R$ 1.600,00. Então a Prefeitura pagou por esses enfeites que os senhores estão vendo aí, R$ 
55.900,00 cruzeiros, mudou agora não é mais real". O Senhor Presidente perguntou: "Qual o valor , 
Vereador?". O Vereador Claudinei respondeu: "R$ 55.900,00. Cruzeiro, vai mudar a moeda pra 1 

Piquete. Vai tirar os zeros aqui pra gente... Então gente, é bom que a população tenha 
· conhecimento, os íntemautas, os ouvintes da Rádio Natureza FM, pra saber o quanto foi pago. É 
bom saber. Porque quando o Vereador fala aqui, não entra na conversa de certas pessoas que 
querem defender, um minuto por favor, que querem defender, simplesmente pra denegrir a imagem 

1

1 

do Vereador, que o Vereador está falando demais, to cumprindo a minha função. Eu vou lá ver o 
. que está acontecendo. O quanto está gastando. É todo ano esse mesmo valor. Podem verificar as 1 

licitações anteriores." Usando da palavra o Senhor Presidente disse: "E o mesmo contemplado". O 1 

Vereador Claudinei concordou: "A mesma empresa ganhadora. Então isso aí. Daí nós que somos 
perseguidores? Os Vereadores estão falando demais? Não. E o pior. A gente pega um município 

i que quer se tornar um município de interesse turístico e não se fiscaliza a rua, não se olha como 
acontecer com uma criança, um menino cadeirante que até ficou exposto no Facebook, que uma 1 

calçada estreita plantaram uma árvore. Foi boa a intenção de plantar a árvore, mas a calçada estreita 1 

1 demais. Aí o cadeirante não consegue passar pela calçada, tem que sair na rua. A mãe se revoltou e 
colocou lá, a tia. Então gente vamos olhar mais um pouquinho pra nós e parar de reclamar dos 
outros. Senhor Presidente eu peço mais uma coisa. Por favor, desculpa Simone, mas eu preciso que 
seja registrado na íntegra a minha palavra, a palavra do Vereador Rodrigo Nunes e a palavra do 
Vereador Christian e também dos demais que usarem essa tribuna. Muito obrigado senhor 

1 

j Presidente". O Senhor Presidente disse: "Será constado senhor Vereador. Antes de chamar o 
próximo Vereador inscrito eu quero aproveitar, parabenízar Vossa Excelência Vereador Claudinei, 
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1 como sempre um grandioso mestre aqui dentro desse parlamento e completar a fala de Vossa 1 

Excelência. No tocante ao nosso município querer fazer parte do roteiro turístico do nosso Estado, 1 

J é, lamentavelmente quando a Secretária de Turismo ela faz a reunião pra que seja montada a 1 

' Comissão de Turismo, sem autorização prévia da atual, pura e simplesmente manda embora. Com 
relação aos valores os quais Vossa Excelência acabou de narrar, eu acho que o senhor esqueceu de 
mencionar os duendes que estão pra sair do meio do mato aí também que deve ter algum custo, 
porque e só o que falta. E pra que a Donana repense um pouquinho porque essa semana eu estive no · 
Bairro Santa Isabel, aquela rua de cima lá eu esqueci o nome e fui indagado por um morador na 
qual tem uma enorme de uma pedra, tá escorregando, vai cair, já desceu uma. Essa pedra ela vai 
cair na residência. Chamei o Secretário de Obras ele esteve lá comigo, vamos ver o que dá pra 
fazer. Eu não apresentei requerimento hoje porque eu estou no aguardo de ser atendido por ele, 
espero que isso ocorra, mas conforme esclareceu bem o Vereador Claudinei no uso da tribuna. É um , 
valor tão alto, o nosso município carente da forma em que está. Será que não daria pra ela pensar 1\, 

um pouquinho, pegar esse dinheiro contratar mais gente pra frente de trabalho, pelo menos limpar 
nossa cidade. O Secretário de Obras ele ficou com uma vergonha porque eu indaguei dele, ele falou 
a cidade tá assim. Eu disse é Secretário quando o Vice assumiu quatro meses limparam o município. 
E eram as mesmas pessoas que trabalhavam na Prefeitura que deram sequência no trabalho. A 
desculpa qual foi? É que agora é período de chuva. Então vamos parar de demagogia, vamos parar 
de palhaçada. Com relação à forma que foi feita a eleição dentro deste parlamento. Eu respeito 
todos os pares, porém quero deixar claro que não fui eu, não foi nenhum de nós que criamos o 
Regimento Interno, que criamos as leis do nosso município, as leis do nosso País, nem tão pouco as 
leis eleitorais. Quem discordar, com todo o respeito, vai reclamar pro Juiz. É, quando cai aqui, 
compete a mim somente cumprir o que está pré determinado e estabelecido por um Juiz de Direito. 
Eu também não estou contente com a saída do Vereador Rômulo, porém eu tenho que cumprir a 1 

, determinação judicial, que o nobre Vereador Marcos Guilherme tenha e obtenha o sucesso que eu li 

1

1 

tenho a certeza que Vossa Excelência irá buscar. O parlamento está aqui com as mãos estendidas 
. para juntos a gente possa caminhar pra melhora pro nosso município. Agora com relação a 
fonnação do bloco parlamentar confonne o Vereador Claudinei bem disse, na ocasião o Vereador 
Joaquim Junhô pertencia ao bloco. Como só existe ele no partido, ele pediu a desfiliação, foi 

I concedida. Então aqui não tá tendo sacanagem, não tá tendo perseguição, não é nada na maracutaia, 
1 fizemos as reuniões, tanto o meu partido, em virtude do Vereador Christian ter lançado o nome dele 

1 

e isso não defere com o que consta no Estatuto, na reunião foi pré-determinado, foi esclarecido, o 
Vereador muito embora não concordasse mas conforme bem disse aqui o Vereador Rodrigo, a 1 

1 cadeira pe~ence ao partido e não ao .Vereador que tá el~ito. Entã.o a ge~te ~em regras. e elas d~vem 

1

. ser cumpndas e ponto final. Quem discordar do que esta sendo dito aqm ate agora vai chorar la pro 
juiz e fim de papo". Inscrito para falar o Vereador Doni cumprimentou a Presidência, a senhora 
Vereadora, demais Vereadores, ouvintes da Rádio Natureza FM, intemautas e o público presente. 
Em seguida iniciou seu pronunciamento dizendo: "Em primeiro lugar eu quero dar as boas vindas e 

1 

parabéns ao senhor Marcos Guilherme Alves da Silva, mas vou chamá-lo pelo nome que eu sempre 1 

te trato, meu amigo Terraninha. Fico feliz com a sua presença e peço que Deus o abençoe e o j 
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i ilumine nessa nova etapa da sua vida. E também me coloco à disposição para o que precisar. 

1 Confesso que, também falo a mesma coisa do Vereador Christian que o Claudinei é o nosso 

1 professor aqui. Mas, Claudinei eu não sei o nome do filósofo, posso até procurar um dia mas, posso 
1 até falar pra você depois. Este filósofo fala a seguinte coisa: 'posso até não concordar com que o 
1 

1 senhor fala, mas brigo e ~ou o direito do senhor fal.~r o que pensa'. Eu também tenho o direito de 
1 falar o que eu penso. Assim como eu expus na reuruao para o Vereador, para todos os que estavam 

1 aqui na reunião do dia 12 do nosso partido, eu também não concordo com o bloco parlamentar. Vai 
1 ficar aí muita delongas eu ficar falando. O senhor acabou de falar que tá no regimento interno, eu 
sei que tá no regimento interno no artigo 8, mas mesmo estando lá eu não concordo. O senhor falou 

1 
que a gente deve mudar o regimento interno, mas longe da minha pessoa fazer demagogia ou fazer 

1 briga, muito menos fazer tumulto, mas eu acho que uma outra hora a gente senta, a gente conversa 
1 direitinho sobre isso e até exponho pra você a ideia que eu tenho sobre isso. A gente vai fazer uma 
/ lei, a gente vai retirar essa lei, depois vão vir novas pessoas, ela vão voltar essa lei, aí vai entrar 
1
1 outras e vão tirar essa lei e vai ficar por isso mesmo. Então nos sabemos muitas vezes que algumas 
leis elas são feitas pra gente poder não concordar com elas. Assim como o senhor concorda, eu falei 

1 naquele dia, eu não concordo. Eu peço a todos, assim como eu respeito a opinião de todos, eu 
j prefiro que respeite a minha também. Nós não vamos ficar brigando, longe de mim, não quero 

1 brigar, aceito, igual eu falei naquele dia, aceito, mas não concordo. Em aparte o Vereador Claudinei 
\ disse: "Vereador, então, a lei ela é assim mesmo. Eu já fui autor aqui de alteração de lei pra que a 

1 eleição da mesa seja anual. E depois alteraram novamente. Antes podia ter reeleição, depois não 

'

, podia. Hoje pode de novo. Isso aí são coisas que cada Câmara que entrar ela vai fazer as adequações 

de acordo com que ela imagina. Agora, realmente o senhor tem razão, ninguém é obrigado a 
1 concordar com tudo com a opinião dos outros. O senhor, eu não sei quem é o filósofo que falou, que 

1 

tem essa frase, até quero que o senhor me passe depois, mas eu tenho uma frase comigo. Eu não vou 

. na igreja por causa o padre, eu vou porque eu acredito em Deus. Então a vida da gente. Eu não 
1 posso deixar de ir não igreja porque eu não gosto do padre. Cada um tem um pensamento e eu 
1 penso assim. E a gente tem que respeitar a opinião de cada um. Como eu respeito a opinião de cada 

1 um aqui. Como eu respeitei a opinião do senhor, inclusive eu constei em ata que o senhor, o voto 

1 

contrário para aderir ao bloco parlamentar. Inclusive o senhor não assinou o tenno de adesão. Como 
o senhor foi respeitado em todos os momentos dentro do PR como eu respeito cada um dos 

i Vereadores aqui, mas obrigado pelo aparte". Continuando sua fala o Vereador Doni disse: "De 
· nada, disponha. É o que eu to acabando de falar. Eu respeito a posição de cada um. Eu tenho a 

minha posição. Vou ficar até o final e se nós formos discutirmos posição nós vamos ficar, igual que 
1 falei naquele dia, a ;ida inteira e nós não vamos chegar num aparte. Com ~elação a el~ição de hoj~: 
i quero dar os parabens a toda Mesa composta, espero que os trabalhos seJam vem feitos, como Jª 

1 foram bem feitos, se precisar da minha pessoa estou à disposição, como eu acabei de falar não 
1
1 quero briga com ninguém, porque eu acho que aqui dentro em primeiro lugar nós somos todos 
, amigos, nós somos humanos, todos nós temos falhas e nós fomos eleitos pra representar o povo. 
1 

J Não pra brigarmos e~tre si. E a~é agora não teve e es~ero que não tenha. Com .relação ao Vereador, 
j ao Ex-Vereador Rommho, eu so tenho a falar uma coisa pra ele. Sucesso na vida. Ele escolheu, ele 
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1 fez, se for da Justiça pra que ele volte, que ele retorne, se for da Justiça que ele não volte, ele não 
1 vai retornar, nós não estamos aqui também pra discutir isso. Se ele tá certo, se ele tá errado, se ele 
1 fez, nós temos apenas que cumprir. A Justiça mandou, cumpra-se. Então não cabe a nós discutir 
1 esse fato. Como hoje é a última sessão do ano, quero aqui desejar a todos os Vereadores, aos 
1 

1 funcionários desta Casa, ao público presente, a todos os municipes, um feliz natal, um próximo ano 
\ novo repleto de paz e saúde a todos e que este ano que está vindo aí seja muito, mas muito melhor 
1 do que esse ano que está se findando. Vereador Rodrigo o senhor falou que todo ano fecha pra 
1 balanço e todo mundo, todo ser humano fecha pra balanço. Eu tenho uma coisa que eu falo pra todo 
1 mundo. Por pior que seja o ano, eu procuro ver nesse ano, as melhores coisas que aconteceram. 
1 Porque as coisas ruins vão estar aí pro resto da vida junto com a gente. Nós temos perdas igual o 
1 senhor acabou de falar, nós temos ganhos, mas eu procuro apenas ver o que é de bom que tem nesse 
1 ano. E o que eu retirei de bom essa ano aqui na Câmara, assim corno o ano passado eu ia comentar 
1 nem comentei, porque é o primeiro ano, nós trabalhamos aqui dois anos em plena harmonia. Nós 
1 tivemos sim as discussões aqui, às vezes árduas demais aqui, muita gente lá na rua falou: 'ah vai 
1 

! brigar, brigaram', só que quando a gente sai daqui acabou. Nós continuamos amigos do mesmo 
1 jeito. Nós respeitamos aqui o posicionamento de todos. Cada um teve o seu posicionamento, cada 
um votou da maneira que quis, não vi ninguém aqui e posso falar como muita gente já falou aqui, 
que tem Vereador aqui que forçam os outros a votarem. Eu não vi isso aqui dentro. Posso falar do 
Vereador Claudinei. Vereador nunca chegou em mim e disse: 'nós vamos votar isso dessa maneira' . 

1 Eu tenho o meu posicionamento e ele tem o posicionamento dele. E ele nunca me perguntou e eu 
' nunca perguntei pra ele qual é o posicionamento dele. Então eu espero que esse ano que vai entrar 
aí que nós continuemos da mesma maneira. Sendo os amigos que nós sempre fomos. Pra mim, 

1 política, é lugar de fazer amigos. Não lugar de fazer inimigos. Podemos até discordar, mas não 
1 brigar. Boa noite a todos". Inscrito para falar o Vereador Heloizio cwnprimentou a Presidência, a 
senhora Vereadora, demais Vereadores, intemautas, ouvintes da Rádio Natureza FM, em nome do 
Ex-Vereador Moita cumprimentou o público presente. Em seguida iniciou seu pronunciamento 
dizendo: "Também quero iniciar minhas palavras desejando um feliz natal a todos os meus 
eleitores, a todos meus companheiros Vereadores, a todo público presente e a todo povo do nosso 
município de Piquete que tenha um feliz natal e um grande 2019, cheio de alegria, cheio de 
conquistas, cheio de fé e de muita esperança. Porque sempre penso na minha vida, dia a dia, a gente 
tem que ir melhorando, tanto nos posicionamentos aqui junto com os companheiros, como na parte 
religiosa, como no social ao nosso povo de Piquete. Eu sempre venho à tribuna e dizendo ao nosso 
povo de Piquete, o fato de 3, 4 dias eu tá presente em nossa cidade esses seis anos de política de 

minha vida pública no nosso município. Quero dizer que fiz muitos amigos e deixei sinceridade da 
minha parte, porque a gente tem que ser fiel. E aqui junto da Câmara, vivi quatro anos na gestão 
passada junto com o Moita, o Rodrigo e fomos bons companheiros. E também esses dois anos que 
estamos juntos aqui, graças a Deus não tenho uma pequena vírgula com ninguém. E quero encerrar 
o meu mandato em 2020 amigos de todos corno eu cheguei. Também fico meio aborrecido o 
Rominho o que aconteceu com ele. É uma vida triste, porque tão difícil pra gente ganhar uma 
eleição, mas também se não tiver cuidado muito fácil pra perder a cadeira aqui. E o que eu digo a 
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i gente disputa como foi em 2012, em 2016, não foi wn, não foi dez, não foi vinte candidatos, foi 

1 com 180 homens, mas sim, só fica 9. Também a semana passada numa sexta-feira entrei com wn 
1 requerimento aí na Câmara e a nossa Prefeita tá sabendo desse requerimento que foi protocolado e 
l vai ser lido daqui há pouco, sobre lá no Cartório eleitoral que um primo meu tava lá e assistiu 
1 

aquele acidente de um senhor de idade que o carro bateu nele parece que a 80 km por hora. Sangrou 

a cabeça do homem, foi levado pro hospital. E eu forcei a barra nessa semana com a Teca, pra ela 
1 colocar lombadas pelo menos nos cruzamentos de via. E o que eu digo. Lá embaixo em frente à 
1 

! Polly' s tem uma lombada pequenininha, que sempre to observando, o povo respeita velocidade. 

1 

Aqui atrás da Barateira tem outra, você não vê ninguém correndo. Mas passo ali até o cartório 
eleitoral o povo tá acelerando com velocidade abusiva de foi o fato que aconteceu com o senhor de 

1 idade. Agora não só esse, já tem uns quatro ou cinco. Agora tive no telefone com a Prefeita e ainda 
1 falei o que custa. Não precisa fazer daquelas lombadas longas, faça uma lombada pequena, que 

1 gasta pouco dinheiro. E quem que vai passar correndo por cima pra dar um soco no carro dele. 

1 Porque muitos cidadãos, muitos motoristas tem competência naquilo da velocidade que ele tá 
1 andando. Mas muitos não. Estão acostumados a andar com velocidade acima permitida. E aí é hora 
1 

1 de acontecer um acidente. Agora o que eu disse, por que não põe pelo menos, é dinheiro pequeno, 
i pequenas lombadas nas vias de cruzamento. Lá perto da casa do Santana tem uma. Fala pra ele se o 
1 carro que vem correndo lá chega ali naquela lombada se ele passa da mesma forma que tá vindo. 
j Jamais. Vai quebrar as molas do carro dele. E por que não faz daquele tamanho, coloque em lugar 

1 mais curto. To lutando aqui, no tempo do Xeroso trouxe um Oficio sobre a coleta de exames no 
1 Bairro dos Marins, cinco meses sem ir buscar. E sempre to colocando pra Prefeita, pro Secretário, 
1 economia. Todas as pessoas que tem que fazer a coleta de sangue tem que ir lá buscar, trazer aqui 

1 na cidade e levar de volta. Não pode marcar o dia? Todas as pessoas que vão fazer coleta de sangue, 

1 ou qualquer outro exame que seja, uma enfermeira capacitada ir lá e fazer todos esses exames e 
1 trazer numa viagem só. Eu acho que falta mais de boa vontade e saber o conhecimento pra onde tem 

1 que andar. E também fiz wn pedido das roupas das coletas de lixo. Esses dias eu observei um rapaz 

1 com a luva rasgada. E aquilo é doído gente. Eu vejo o sofrimento daquelas pessoas. Pegando coisa 
\ tudo estragada, sacola tudo rasgada. Hoje eu desci dos Marins, o povo põe antes da quarta-feira e 
1 quarta-feira que é o dia do caminhão buscar. Acabou domingo o povo vai fazer festa lá pro Marins, 
1 coloca na segunda-feira os cachorros espatifam tudo, eu acho que é uma compreensão da sociedade 
1 também ajudar nessa parte. O asfalto lá no Chico Domingos tá tudo lá com sacola rasgada, litro 
1 tudo jogado, pra que isso? Vamos ajudar também numa parte. Quanto tempo também eu tive 

1 conversando com o Moita. Eu sempre jogava uma society com meus amigos ali no recinto de festas. 
1 

1 Porque eu to velho mais ainda corro atrás. Hoje parou rapaz. E o que eu digo às pessoas lá nos 
1 Marins como vinham junto comigo, pessoas que trabalham e só tem esse horário a noite, das sete 
1 horas em diante. Porque no período do dia as pessoas trabalham. E lá lotava de 40 a 50 pessoas. Eu 

1 

tinha um horário e a CAB tinha outro. Às vezes nós reuníamos e cada um brincava um pouco. E 
, hoje acabou tudo. Nossa Prefeita vai estar ouvindo. E o que falta lá naquela quadra society? A 
\ iluminação. Tão com facilidade de fazer aquilo. Também não fiz nenhum pedido, mas na gestão do 

i Xeroso aqui eu fiz e é vergonhoso você estar repetindo várias coisas a mesma coisa sobre a limpeza 
1 
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1 do nosso asfalto que vai pros Marins. Tá um matão, tá um buracão, tomando as duas laterais das 1 

1 duas pistas. É dificil. Sempre sugeri pra ela, mandei pra ela. Aí tem duas pessoas que trabalham na 
1
\ 

1 frente de trabalho e lá não é muito serviço, estão bem conservadas as valas que eles trabalham. Falei 

1 pra ela, arruma as duas roçadeiras, coloca na mão dessas duas pessoas que dá pra fazer o serviço. 1 

1 Manda gasolina e dá a gasolina dos dois que fazem esse serviço. Mas parece que tudo o que a gente 

1 fala, não escuta o que a gente fala. E pensa que tá certa. Também fiz um pedido sobre a nossa 
1 sinalização dos Marins, do asfalto que tá tudo apagado. Os olhos de gato, a separação do asfalto, as 

1 vias laterais, e é isso aí. Uma boa noite e mais uma vez um feliz natal aos nossos piquetenses e que 
Deus abençoe todas as famílias de Piquete, de todos os bairros, os nossos companheiros Vereadores 
e todos nós. Obrigado, boa noite, fiquem com Deus todo mundo". Usando da palavra o Senhor 1 

Presidente disse: "Em virtude da posse do Vereador Marcos Guilherme, não houve tempo hábil pra · 

Vossa Excelência se inscrever para o uso da Tribuna, nesse caso, vou abrir uma excepcionalidade 1 

caso Vossa Excelência desejar fazer o uso da Tribuna, fique a vontade". O Vereador Marcos 1 

Guilhenne aceitou fazer uso da Tribuna e o Senhor Presidente solicitou a Senhora Secretária que 1 

constasse o nome do Vereador no livro dos inscritos. Iniciando suas palavras o Vereador Marcos 1 

Guilherme disse: "Obrigado Senhor Presidente pela oportunidade de estar falando. Eu gostaria de 

ter falado as palavras que eu falei no começo aqui, mas eu só queria ressaltar que pra mim, como o 1 

Claudinei disse, não foi, não está sendo da maneira desejada. Eu queria ter sido eleito em 2016, 

1 queria ter entrado já em 2017, mas como ocorreu aí, o Vereador, o Ex-Vereador Rômulo, das suas 1 

1 atitudes, dos seus pensamentos, das suas ideologias, fez o que achava melhor pra ele e me apareceu 
essa oportunidade. Eu gostaria de falar para os meus eleitores, agradecer os 143 votos que tive e 
falar pro resto da população piquetense que a partir de hoje, dessa hora, da minha posse, eu estou 
aberto para ideias e pra gente estar melhorando a nossa cidade. Eu gostaria também que, de falar 
que a política nossa, não em Piquete, no Brasil também tá meio, é vergonhosa. Você pegava eleição 1 

aí era uma briga, um metendo o pau no outro, um falando mal do outro, e você não via política. Eu 

1

, queria que eu, a gente estando junto nesses dois anos, se eu for ficar os dois anos, que a gente faça 
, uma política de união, que a gente pense mais na cidade e que essa política seja muito boa e a 1 

j cidade consiga pelo menos dar um passinho, um crescimento porque, algumas pessoas que moram 1 

1 

fora, queiram ter vontade de vir a Piquete. E é isso. Agradecer a minha família, que estava presente 
mas já foi embora, tinham outros compromissos, agradecer meu pai, a minha mãe, a minha 

! namorada, ao meu filho, nenenzinho que tá dando um chorinho ali e acabando atrapalhando um 

1 

pouco, mas tá bom, ao Moita e todos que estejam presentes e era isso. Eu desejo que Deus nos 

abençoe em 2019 e que todos tenham um feliz natal e um 2019 de muita saúde. Era isso, muito 
/ ?brigado". O Senhor Presidente consultou os demais Vereadores sobre continuar os trabalhos sem 1 

1 mtervalo. Como todos concordassem ele solicitou a Senhora Secretária que fizesse a leitura da 
1 Ordem do Dia a seguir: 1) Projeto de Lei Ordinária O 14/18, de autoria do Executivo Municipal, que 
dispõe sobre o Orçamento do município para o exercício de 2019. Como não houvesse quem 
desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em segunda votação e aprovada 
pelo Plenário por unanimidade. 2) Projeto de Resolução nº 07/18, de autoria da Mesa da Câmara, ' 

1 que disciplina a concessão de abono natalino aos servidores ativos (efetivos e comissionados) da 
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Câmara Municipal de Piquete. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida 
propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 3) 
Requerimento nº 71/18, de autoria do Vereador Heloizio dos Marins para que seja oficiado a Exma. 
Sra. Ana Maria de Gouvêa, Prefeita Municipal, pedindo-lhe a gentileza de informar a este Vereador 
o motivo pelo qual a coleta de sangue realizada no Bairro dos Marins não está mais sendo feita. 
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 72/18, de autoria do 
Vereador Heloizio dos Marins, para que seja oficiado a Exma. Sra. Ana Maria de Gouvêa, Prefeita 
Municipal, solicitando a a gentileza de infonnar a este Vereador quando o Recinto de Festas Miguel 
Purcino Ferreira será devidamente iluminado. 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 73/1 &, de autoria da Vereadora Malu, para que seja oficiado a 
Exma. Sra. Prefeita Municipal de Piquete, Ana Maria de Gouvêa, solicitando a gentileza de 
informar a esta Casa de Leis por quais motivos não foi fornecido uniforme escolar aos alunos da 
rede municipal neste exercício de 2018. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida 
propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 6) 
Moção nº 49/18, de autoria do Vereador Santana para que seja oficiado ao 1º Sgt PM Otair Antônio 
de Souza, Cb PM Jeferson Lino Peres, Cb PM Adilson Claudio da Silva e Sd PM Gleison 
Nascimento Ribeiro, apresentando-lhes Moção de Aplausos deste Legislativo por terem retirado da 
sociedade piquetense traficantes que se beneficiavam e prejudicavam várias famílias, demonstrando 
um apurado grau de profissionalismo e tirocínio policial. Como não houvesse quem desejasse falar 
sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por 
unanimidade. 7) Moção nº 50/18, de autoria Vereador Santana, para que seja oficiado aos familiares 
do Sr. Márcio Raimundo Bonifácio, apresentando-lhes Moção de Pesar deste Legislativo pelo seu 
recente falecimento que tanta dor causou aos seus familiares e amigos. 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 confonne, será aprovada e assinada pelos Senhores Vereadores. Piquete, 17 de dezembro de 
2018. Centésimo nonagésimo sexto (196º) ano da Independência, centésimo vigésimo nono (129º) 
ano da República e centésimo vigésimo sétimo (127º) ano da Emancipação Político-Administrativa 
de Piquete.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. - -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -
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