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ATA DA NONA(~) SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO (2°) ANO LEGISLATIVO 

DA DÉCIMA SÉTIMA ( 173
) LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PIQUETE. Aos quatro (04) dias do mês de junho 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 solicitou a V e~. Maria Luiza 
Moreira Neta Ribeiro, 1 a Secretária, que fizesse a leitura da ata da 53 Sessão Ordinária 
realizada no dia 02/04/2018. O Sr. Presidente colocou em única discussão a ata da 53 sessão 
ordinária, realizada dia 02/04/2018 e como não houvesse quem desejasse apresentar 
emendas a referida ata, a mesma foi colocada em única votação, aprovada por unanimidade 
e assinada pelos Senhores Edis. Em seguida o Sr. Presidente pediu a Senhora Secretária que 
fizesse a leitura dos documentos constantes do Expediente, os quais foram os seguintes: 1) 
Of GAB n° 190, 191 e 192/18, todos de autoria da Prefeita Municipal de Piquete, 
respondendo ao contido nas proposituras de diversos Vereadores daquela Legislatura 
(Arquivar); 2) Of GAB n° 204/18, comunicando o sancionamento do Projeto de Lei no 
03118, de autoria do Executivo Municipal, qual recebeu o n° 2051 da Leis Ordinárias 
(Arquivar); 3) Oficio n° 075/18, da Secretaria de Desenvolvimento Social, respondendo ao 
Requerimento n° 42/18, de autoria do Ver. Heloizio dos Marins (Arquivar); 4) Oficio SMEC 
n<f 17/18, de autoria da Srt. Cléa Maria Gouveia de Miranda, Secretária Municipal de 
Educação de Cultura, respondendo ao Requerimento n° 41/18, de autoria da Ver. Malu 
(Arquivar); 5) Oficio Circular n° 06/2018, da CM de Bastos, que comunica manifestação 
favorável ao Projeto de Lei n° 7289/2017, de autoria do Dep. Fed. Cap. Augusto, que 
confere o título de Capital Nacional do OVo ~to municfpio de BMtos - SP (Arquivar); 6) 
Requerimento n° 1209118, de autoria do Sr. Dep. Cel. Telhada. Parabenizando Piquete pelo 
seu aniversário (Arquivar); 7) Oficio n° 18400/18, do DNIT, informando a data da 
interdição da Rodovia BR 459 (Lorena!Itajubá) (Arquivar); 8) Balancete da Câmara 
Municipal de Piquete referente a abril de 2048 (Arquivar); 9) Projeto de Lei Ordinária CM 
n° 03/18, que dispõe sobre a fixação de adesivos com mensagens à população nos ônibus e 
micro-ônibus que prestam o serviço de transporte público local de passageiros e dá outras 
providências (À Comissão de Justiça e Redação). Usando da palavra pela ordem, o Ver. 
Christian pediu que aquele projeto de lei fosse considerado em regime de Urgência Especial 
naquela sessão. Usando da palavra pela ordem o Ver. Claudinei perguntou de quem era à 
autoria do Projeto. O Sr. Presidente disse que era do Ver. Rômulo. Como o Ver. Rômulo 
estivesse ausente naquele momento o Ver. Claudinei disse: "É que por causa da ausência, 
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então vamos aguardar a presença". O Ver. Rômulo assumiu seu lugar na Mesa e o Ver. 
Claudinei continuou sua fala dizendo: "Eu só queria saber Vereador se já foi verificado 
quanto à constitucionalidade desse projeto, tudo certinho, pra gente evitar de aprovar um 
projeto em regime de urgência e depois ser pego de surpresa aí com veto da Prefeita aí e 
com justificativas que menosprezem a Casa de Leis". Usando da palavra o Ver. Rômulo 
I disse: "Boa noite Vereador, boa noite Presidente. Esse projeto eu elaborei hoje no período 
da tarde e quando eu fiz esse projeto eu fui até a Prefeitura, conversei com o Advogado 
André e ele leu todo o projeto e viu que não tem vício de inconstitucionalidade porque ele 
não traz imposto". O Ver. Claudinei perguntou se não trazia nem vício de iniciativa ao que o 
Ver. Rômulo respondeu que não. O Sr. Presidente colocou em discussão e votação o pedido 
de Regime de Urgência Especial feito pelo Ver. Christian, o qual foi aprovado por 
unanimidade. O Sr. Presidente disse que posteriormente, ao término da leitura dos 
documentos do expediente daria um intervalo para que fosse exarado parecer. 1 O) Parecer n° 
25/18, da Comissão de Justiça e Redação e Parecer no 02118, da Comissão de Urbanismo e 
Infraestrutura Municipal, ambos favoráveis pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária n° 

1 

02/18, datado de 16/04/2018, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre alteração 
da Lei Ordinária n° 2050, de 03/04/2018, que autoriza o recebimento pelo município de 
Piquete de doação de imóveis realizada pela Indústria de Material Bélico do Brasil -
IMBEL (Para a ordem do dia); 11) Parecer n° 24/18, da Comissão de Justiça e Redação, 
favorável a manutenção veto integral aposto pela Exma. Sra. Prefeita de Piquete ao Projeto 
de Lei Ordinária CM n° 02118, que dispõe sobre a revisão geral anual das remunerações dos 
agentes políticos da Câmara Municipal de Piquete, de que trata o artigo 37, inciso X, da 
Constituição Federal (Para a ordem do dia); 12) Parecer n° 26/18, da Comissão de Justiça e 
Redação e Parecer n° 09/18, da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, ambos 
desfavoráveis a aprovação do Projeto de Lei Complementar n° 07/18, de autoria do Poder 1

1 
Executivo Municipal que dispõe sobre a criação de quatro cargos de auxiliar de 
desenvolvimento infantil, referência 3 na Administração Pública Municipal (Para a ordem 
do dia); 13) Parecer n° 27118, da Comissão de Justiça e Redação e Parecer n° 10/18, da 

I 
Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, ambos desfavoráveis a aprovação do 

1 

Projeto de Lei Complementar n° 08118, de autoria do Poder Executivo Municipal, que 
dispõe sobre a criação de quatro cargos de motorista - Referência 3, na Administração 
Pública Municipal (Para a ordem do dia); 14) Parecer n° 28/18, da Comissão de Justiça e 
Redação e Parecer n° 11/18, da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, ambos 
desfavoráveis a aprovação do Projeto de Lei Complementar n° 09/18, de autoria do Poder 
Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação de dois cargos de operador de máquina -
Referência 17, na Administração Pública Municipal (Para a ordem do dia); 15) Indicação n° 
30/18, de autoria do Ver. Santana, indicando que sejam adotadas as providências necessárias 
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para que seja estudado e providenciado a elaboração de projeto de lei que viabilize a isençllo 
de tributos no âmbito municipal em favor das pessoas que sofrem ao Mal de Alzheimer, 
estendendo os beneficios às famílias que tenham pessoas nestas condições em sua residência 
(À consideração da Sra. Prefeita); 16) Moção n° 23/18, de autoria do Ver. Claudinei (Para a 
ordem do dia); 17) Moção n° 24/18, de autoria do Ver. Santana (Para a ordem do dia); 18) 
Moção n° 25/18, de autoria do Ver. Rômulo (Para a ordem do dia); 19) Moção n° 26118, de 
autoria do Ver. Rômulo (Para a ordem do dia). Em seguida o Sr. Presidente disse que em 
virtude do regime de urgência especial solicitado pelo Ver. Christian ao Projeto de Lei 
Ordinária n° 03118~ a sessão foi suspensa por 5 minutos para que fosse exarado o Parecer. 
Decorrido o tempo necessário o Sr. Presidente reabriu a sessão e solicitou a Sra. 1 a 

Secretária que fizesse a leitura do Parecer a saber: Parecer n° 29/18, da Comissão de Justiça 

e Redação favorável pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária CM n° 03118, dispondo I 
sobre a fixação de adesivos com mensagens à população nos ônibus e micro-ônibus que 
prestam o serviço de transporte público local de passageiros e dá outras providências (Para a 

ordem do dia). Como houvesse terminado a leitura dos documentos constantes daquela 
pauta, o Senhor Presidente solicitou a senhora Secretária que fizesse a chamada dos 
Vereadores inscritos para o uso da Tribuna. Inscrito para falar o Ver. Santana cumprimentou 
a Presidência, demais Vereadores, ouvintes da Rádio Natureza, intemautas, público presente 
e na pessoa dos senhores ex-vereadores João Inácio dos Santos e Sebastião de Paula 
cumprimentou os demais e fez o seguinte pronunciamento: "Muito me honra hoje a 

presença do meu ilustre amigo Paulo Henrique. É um prazer imenso tê-los aqui. Vou iniciar 
minha fala hoje na tríbuna referente aí ao que já foí lido pela Secretária no tocante as obras 
iniciais da BR 459. Eu recebi esse oficio oriundo da Superintendência Regional do DNIT, 
no qual ficou bem claro que no dia 06 de junho quarta-feira próxima a estrada será 
bloqueada e voltará 06 de outubro, será num sábado. Então pra que todos tomem 

conhecimento e se dMá inicio então essas obras. É público e notório o fato que está 
acontecendo em nosso município, o desaparecimento de duas pessoas na mata aí. Segundo 
consta pode ser que estejam hoje nas proximidades da mata da IMBEL. Estive lá juntamente 

com o Vereador Claudinei assim que tomei conhecimento durante esse final de semana e eu 

faço um apelo não somente a quem aqui se encontra mas todos que nos assistem e que 
amanhã estarão ouvindo através da Rádio, um apelo a cidade de Piquete. Porque trata-se de 
duas vidas ou dois seres humanos que estão perdidos nesta mata já há uma semana e 
atrelado a isso tem vários profissionais da área de segurança pública que foram deslocados 
de São Paulo, do Comando de Operações Especiais - COE,. Corpo de Bombeiros e grupos 

conhecedores de trilhas aí, voluntários que estão ali empenhados juntamente com familiares 
nas buscas. Nós encontramos uma dificuldade com relação ao mesmo falto ocorrido lá com 
o sumiço do francês. Muito embora lá também se estendeu o prazo, o tempo e a procura e 
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acabou infelizmente ele localizado sem vida mas ali houve empenho maciço também dos t 
profissionais e de lá houve também o apoio e o empenho da Polícia Militar de Minas Gerais 

1 

e aqui não. Aqui trata-se somente da Polícia de São Paulo. Esse final de semana quando 
tomei conhecimento, fui até o local juntamente com o Vereador Claudinei, nós de antemão 
providenciamos uma pequena alimentação para quem estava lá na mata, infelizmente não 
foi suficiente e agora eles estão sem nada. Hoje pela manhã antes de vir pra Câmara estive 
lá, fiz contato com o novo grupamento do COE, pra minha surpresa os componentes do 
Corpo de Bombeiros já haviam adentrado à mata às 5 horas da manhã, eu cheguei por volta 
de 8, fiz o primeiro contato~ o Claudinei estava lá também e eu fiquei preocupado com a 
situação, deixei o local, peguei a BR 459 e fui até próximo ao KM O, e eu vi a dificuldade, o 
frio, as condições climáticas que não favorecem em nada. Eu tive a iniciativa, fiz contato 
com Padre Fernando, o Padre Fernando se disponibilizou em ajudar, ele e o Padre Anderson 
irão ajudar com alimentação, irão doar alguns utensílios. Então eu peço aos ouvintes e aos 1 

I 
que puderem, nós agora estamos necessitando de voluntários para cozinhar, porque os 
Policiais Militares e os voluntários que lá se encontram, quando retornam da mata voltam 
cansados e sem alimento nenhum. Então já que as igrejas eles disponibilizaram uma ajuda, 
eu peço encarecidamente ao povo de Piquete que puder de maneira voluntária comparecer lá ' 
e ajudar no cozimento desses alimentos para quem ao retornar ter alguma coisa para se 
alimentar, porque eles voltam, descansam e retornam novamente. São várias equipes. Então 

I lá consta eu acredito que se Deus quiser irão aparecer pessoas que de maneira voluntária vão 
ajudar também nessa situação. Porque são profissionais da área de Segurança Pública que 
são deslocados de São Paulo, de Guaratínguetá, estão deixando seus lares, estão aqui em 
busca de duas pessoas que estão perdidas na mata. Agora eu espero que haja bom senso do 
povo e contribua porque lá na divisa com Minas Gerais eu vi o empenho, o afinco do povo 

. de Minas Gerais também colaborando. Então agora cabe a nós piquetenses mostrarmos a 
nossa brilhante garra que eu tenho certeza. Porque não custava nada o Poder Executivo 
utilizar as dependências Já da cozinha piloto, fazer o alimento e fornecer lá para os Policiais 

I Militares, bem como a portaria da IMBEL. Não custava também nada ao Coronel abrir o 
I 
rancho e liberar. Que aqueles que se encontram lá nas buscas pudessem fazer a alimentação. 
Mas, aí vai da consciência de cada um. Então eu volto a frisar e a pedir colaboração 
daqueles que puderem. Vamos agora a alguns assuntos. Eu não poderia deixar de esta aqui e 
deixar de mencionar. Eu estive em visita ao nosso asilo e lá nas dependências eu tomei 
conhecimento de que a defesa civil municipal por lá passa, cobra e exige. É uma entidade 
que todos nós sabemos que tem uma dificuldade. Mas eles não querem saber. Mas é uma 
incoerência tão grande referente à cobrança que lá fizeram. Exigiram que se fechasse o 
acesso no qual os funcionários tem, eu gostaria de quem puder, aqueles que já conhecem 
sabe perfeitamente onde eu estou comentando. É ao lado da lavanderia. Eles fecharam o 
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1 acesso dos dois lados e do outro lado fica os botijões de gás. Então se houver algum I 
I 

vazamento de gás ali o funcionário tem dificuldade porque ele vai ter que entrar pela 
casinha ali dos moradores e se tiver fechado tem que arrombar, estourar as portas pra poder 
ir lá e sanar o problema. É uma situação que eu fiquei admirado, mas em contra partida essa 
semana eu indaguei de um funcionário da Prefeitura uma resposta com relação à Rua 1° de 
Maio na qual tem ali desmoronamento de terra desde o ano passado e a defesa civil do 
município na qual um integrante dela faz parte da vigilância sanitária esteve lá o asilo e 
exigiu melhorias no asilo, ele não foi capaz, ele não tem a competência de brigar junto a 
defesa civil estadual para que seja solucionado o problema ali na 1° de Maio. Está esperando 
o que? Está esperando cair as casas ali? Cadê a senhora Donana? O que que a senhora tá 
fazendo? E esse aspones da senhora, só exige as coisas de pobre? É assim que é sua 
administração? Depois acha ruim, depois fala que eu sou perseguidor. Mas toma vergonha 
na cara, eu to cansado de falar isso aqui ô Prefeita. Até quando vai isso? Vai esperar morrer 
alguém? A hora que morrer alguém a senhora vai vir com a imprensa aqui e culpar o 
vereador? Esses aspones da senhora que aqui estiveram dando depoimento e que coisa 
horrível, que vergonha. É aberto ao público viu? O depoimento no qual a senhora foi dar na 
Prefeitura Municipal, a senhora deveria tomar vergonha na cara e não mandar comunicado 
pra secretariado nenhum para lotar lá pra não deixar o munícipe participar e ouvir o que a 
senhora tinha de falar. E a senhora põe esses capachos para vir ser ouvido aqui na Câmara e 
todo mundo mentindo, que vergonha! Vocês não tem capacidade. Tem de ficar pendurado 
na teta municipal. Isso vai até vocês levarem o pé no traseiro porque só assim vocês tomarão 
vergonha na cara. Eu teria vergonha de vir aquí e mentir da forma que foi mentido aqui, foi 
descarado e infelizmente, infelizmente o povo não compareceu. A porta da Câmara estava 
aberta, totalmente diferente de lá. Esta Casa não mandou comunicado pra ninguém quase 
que obrigando de forma ditatorial que foi feito, só faltou ameaçar funcionário. Aliás, 
falando em funcionário, o seu funcionário também, ele tem que ter mais um pouquinho de 
dignidade e a senhora também viu Donana antes de punir funcionário que está correto, que 
procura o Vereador e reclama a senhora põe de castigo, desconta e pune, o que a senhora 
está fazendo é um roubo ao erário público. Horário de expediente o descarado do seu 
Secretário pegar o seu carrinho e entrar na fila para abastecimento do seu veículo particular. 
ô Prefeita, que vergonha hein Prefeita? E esse sem vergonha desse funcionário no horário 
de expediente onerando o cofre público. É isso senhores vereadores. O negócio é sério. Mas 
aqui infelizmente essa ditadura, essa ditadora dessa Ana Maria de Gouvêa ela pensa que isso 
aqui é dela, mas não é." Em aparte o Vereador Claudinei disse: "Interessante que deu uma 
pressa agora pra tapar o buraco ali na Praça Duque de Caxias". O Sr. Presidente disse: "Eu 
já vou entrar nesse assunto". Continuando seu aparte o Vereador Claudinei disse: "Ela foi lá 
verificar, foi fiscalizar. Passar um meio fio, pintar o meio fio. Aquilo lá recebe tinta uma vez 
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por ano, só na véspera do aniversário da cidade. Já taparam, não sei o que fizeram lá por I 
baixo lá. Espero que tenham feito uma coisa decente, pra não ser pior a situação quando ' 
vierem as águas. Mas foi uma rapidez pra tapar aquele buraco, meu Deus do céu, ficou lá 
mais de dois meses aberto. Agora, aniversário da cidade, rapaz foi interessante, que 1 

eficiência, que dedicação ao município, a preocupação com a população de cair naquele 1 

buraco. Foi rápido demais. Foi interessante a eficácia da administração pra tapar aquele 
buraco. Ou está com vergonha de deputado que de certo vão vir agora no aniversário da 
cidade, vão vir fazer visita ao município no aniversário da cidade e ver o buraco que ela 
deixou lá. Muito obrigado Sr. Presidente". Dando continuidade ao seu pronunciamento o Sr. 
Presidente disse: "Disponha Vereador. Então, já que Vossa Excelência mencionou esse 
assunto foi dali que eu obtive o retorno que o nosso município não dispõe de verba pra 
melhorias aqui na 1° de Maio que a defesa civil não tem dinheiro. E coincidentemente eu 
estava lá no local e eu falei exatamente o que o senhor falou pro funcionário falei, nossa, 
que maravilha, eu achei que nós iríamos trazer um bolo para comemorar um ano desse 
buraco aberto aqui. A inauguração de um possível metro, quem sabe aproximando agora a 
data de aniversário do município, poderia estar presentes alguns deputados e com emenda 
deles, eles poderiam estender um metro pra Piquete. Ele falou não, mas é que nós não 
temos, é agora que solucionou o problema aqui, isso aqui é uma verbinha que tava 

I 
sobrando. T. á bom, isso aqui pra mim não passa de uma patifaria e de uma maquiagem. Pra 
minha surpresa"... Em aparte o Vereador Claudinei disse: "Só mais um minutinho, 
atrapalhando o vosso raciocino, eu adoro essa época, mês de junho, um pouquinho antes do [ 
aniversário. Vem uma pintura rapaz do trevo de Piquete pela Major Pedro, pela Major 

I 
Carlos Ribeiro, dá uma passada na praça, vem dá uma mascarada na Praça da Bandeira e 

I 
acabou. ~ fica ~o~cen~o agor~ pra copa pro povo p.intar os meio fio de. verde e .amarelo pra 
ficar mms bomtmho . Contmuando seu pronunciamento o Sr. Presidente disse: "Então 
Vereador é, naquele momento eu indaguei o seguinte do funcionário: eu falei, a chefe de f 

vocês deveria tomar vergonha na cara e não ficar maquiando as coisas. Pra minha surpresa ' 

1 
nesse exato momento chegou se aproximou e falou que não é maquiagem nenhuma que isso 
aí já é o empenho do coitado do nosso vice-prefeito. Aí eu pedi a ele e a gente acabou 
adentrando ao clube antigo Terrana e lá ainda falei pra ele o Sr. Agnaldo isso aqui não é 

1 

maquiar? Eu espero que no dia do aniversário da cidade ela tem a decência de abrir lá as 
portas e deixar o povo ver como que tá lá o interior abra as portas do antigo cinema Prefeita. 
A senhora apresentou aí fotos na minha denúncia que a senhora arrumou 48 prédios na 
cidade e veio a cambada de sem vergonha aqui mentir, tentando te defender. Que coisa 

/ ridícula, que horror. É povo, é nessa situação em que nós nos encontramos. Aqui não vai 
acabar em pizza não, não vai. Enquanto eu tiver no meu mandato eu vou exigir, eu vou 
cobrar, eu vou atrás, eu vou buscar, e eu mostro. Eu vou trazer pro povo, tem mais coisas 
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j vindo ai, pode ter certeza. Tem um rato e eu vou trazer esse rato. Eu vou ter o prazer de ter o 
rato dentro da ratoeira. E vou trazer pra cá. Vocês vão ver, eu to buscando. Se estão achando 
que me entopem com documento, que eu sou analfabeto, se enganam. Eu venho pra cá de 
manhã, não tenho hora pra ir embora, eu to lendo, eu to buscando, eu to encontrando e eu 
vou pra cima. Então, viu ô ratão fica esperto comigo viu? Eu to chegando, to chegando perto 
de você já, logo, logo, viu? É lógico que eu não entreguei pra Polícia não, ele é meu, 
particular. Eu vou por minha algema em você e eu vou te dar voz de prisão. Você sabe, você 
sabe o que eu to falando, eu to chegando bem perto. E também não poderia deixar de 
ressaltar aqui mais um ato absurdo que foi feito, e eu espero que as pessoas que 
conseguiram, foram até lá, eu não fui, mas tenho conhecimento de quem foi, que busque 
essa denúncia junto ao Ministério Público, porque as leis federais 8.176/91 e 9.605/98, elas 
estão atreladas a uma Portaria n° 116, Sr. Presidente, só mais um minuto pra concluir por 
gentileza, ela está, essa Portaria 116 da agência nacional de petróleo, ela está atrelada a essa 
duas leis federais, e lá é bem claro no tocante a proibição de se transportar e comercializar 
qualquer líquido inflamável, combustível, não é o caso da Prefeita viu? Ela não 
comercializou, mas ela armazenou de forma irregular no caminhão da Prefeitura e deixou lá 
dois enormes de dois recipientes plásticos cheios de óleo diesel. Sendo que, veículos 
oficiais, assim que chegou o abastecimento no posto estavam liberados, tanto pra Polícia, 
pra Saúde, pra Prefeitura, pra Câmara, eu também cheguei a abastecer o carro da Câmara lá. 
Então são esses absurdos viu Dona Ana. A senhora não é soberana, a senhora não é 
semideusa, a senhora não está administrando a sua casa, a senhora é gestora pública, a 
senhora está no cargo somente gerenciando. A senhora nâo é dona do mundo. Eu, só pediria 
à população que passe a acompanhar o Poder Legislativo, que cobrem, cobrem, 
I compareçam a Câmara e cobrem de quem está aqui. Porque é injusto. Eu me aborreço às 
. vezes em ver na rede social pessoas falarem mal e tentando fazer com que a nossa Câmara 
fique por baixo. Não, pelo contrário. Passe acompanhar o serviço de cada Vereador aqui, 
exija e cobre, porque eu tenho certeza absoluta, assim como eu, tem Vereador aqui nós nada 
mais nada menos somos pessoas do povo e vocês nos confiaram um mandato. E eu tenho 

1 certeza absoluta que tem vereador dentro desse parlamento que foi eleito pra trabalhar pelo 
povo. Tem vereador aqui que foi eleito pra servir o povo e não pra ser servido da forma que 
nós estamos assistindo junto ao Executivo. Meu muito obrigado Sr. Presidente". Inscrito 
para falar o Vereador Rômulo cumprimentou a Presidência, demais Vereadores, público 
presente, ouvintes, todos que acompanhavam pela internet e iniciou seu pronunciamento: 
"Bom, hoje a minha fala aqui na Tribuna vou dar uma satisfação para a população. O 
primeiro tema vai ser a respeito da verba do Raio X que algumas pessoas me procuraram 
durante esse mês pra achar informações por que até agora não chegou no município. Então 

eu vim usar a Tribuna aqui hoje pra poder orientar vocês qual é o procedimento, até quando 
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'1 vai vir, se já foi feita a licitação. Então eu acabei de publicar na rede social do Facebook, um I 

I 
texto pra falar a respeito dessa emenda. Então vou ler pra vocês aqui: 'Boa noite amigos. Há 
tempos atrás divulgamos com grande orgulho algumas conquistas para a Saúde piquetense 

I 
entre elas o Raio X há tempos necessário em nossa cidade. Hoje venho trazer até vocês 
como anda o processo de compra para o mesmo. Infelizmente os atos de compra na esfera 

I pública são cheios de burocracias até mesmo para garantir a legalidade dos atos e isso 
justifica algumas demoras. O fato é, o dinheiro para a aquisição do Raio X e demais I 
melhorias já se encontra na conta do município conforme o anexo da foto postado nesse I 
texto. E o projeto já foi elaborado pelo Secretário da Saúde e ainda esse mês provavelmente 1 

haverá licitação para então se dar por finalizada a aquisição do aparelho. Dessa forma jl 

queridos amigos não precisam se preocupar, estamos juntos nessa luta por um Piquete I 
melhor. E além de buscar conquistar, garanto o compromisso de buscar e a efetiva 
realização das ações'. "Então, conforme foi lido nesse texto, eu anexei junto ao texto, eu fiz 
um print do sistema da saúde onde o aparelho está anexado nesse papel, depois de vocês 
quiserem ver. A verba de 380 mil já se encontra no município, infelizmente tem essa 
burocracia, tem a fase licitatória. Então a semana passada eu estive em Brasília no evento 
que é a Marcha dos Vereadores e dos Prefeitos e até semana passada no entanto essa 

I emenda estava travada porque Piquete hoje no sistema da saúde do estado ele não é 
contemplado como hospital, é um pronto atendimento. Então como essa verba veio de uma 
verba federal a gente não ia conseguir aplicar aqui em Piquete por não ser um hospital. 
Então, até uma semana atrás eu pude comparecer lá no Ministério da Saúde, fui junto ao 
meu Deputado Orlando, a gente conseguiu alterar o sistema de saúde lá, a gente conseguiu 
por muita conquista lá, consegui contemplar e agora a gente já está à disposição da 
I Prefeitura para a compra do aparelho. Então é mais uma satisfação, porque às vezes a pessoa 

1 
a gente posta que conseguiu um emenda, às vezes a essa acha que é da noite pro dia e não é. 
Tem todo o trâmite legal para que isso seja contemplado. Junto a esse aparelho de Raio X, 
também fui ver a respeito do aparelho desfibrilador que foi contemplado junto com o Raio 
X. Esse aparelho também se encontra junto no projeto da Secretaria da Saúde. Ele vai vir 
junto com o aparelho Raio X, é duas conquistas, hoje eu estive com o Secretário da Saúde 
Nicholas e nessa conversa ele falou assim que a demanda do hospital o que eles precisavam 
de aparelho era exatamente esses dois aparelhos que era o desfibrilador e o aparelho Raio X. 
E graças a Deus a gente pode, eu pude maneira particular aí buscar esse recurso e poder 
trazer pra Piquete esses dois equipamentos. O terceiro tema é pra falar a respeito da Spiner 
essa verba foi, eu divulguei na rede social~ também foi falado aqui na Tribuna,. há uns 6 
meses atrás, uma verba que eu consegui com o Deputado V az de Lima, até quando ao 
Alckmin veio na cidade ele assinou o contrato pra contemplar essa emenda e esse veículo 
está programado pra chegar até sexta-feira. Já era pra ter chego, mas por causa da greve dos 
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caminhoneiros deu uma atrasada. Então essa semana a gente vai ter aí um veículo novo na 
cidade que vai ajudar muito aí na demanda dos nossos munícipes aos hospitais parceiros da 
região. Hoje vou soltar na internet, eu estou organizando um concurso, pensando na copa já, 
eu vou premiar a rua mais enfeitada em relação à copa do mundo. Então vai ser um 
concurso onde quem enfeitar a rua a gente vai fazer uma enquete na internet, a rua mais 
enfeitada vai ganhar um dia de lazer. Então no dia 17, no dia do primeiro jogo da copa, irei 
levar lá escorregador, pula-pula, cama elástica, levar DJ, colocar tendas, servir pipoca, 
algodão doce, e a gente vai fazer um evento aí para poder premiar a rua mais enfeitada. 
Então mais um evento aí pra gente levar pra população e espero que a população participe. 
É um gesto aí de poder aumentar aí a fé no hexa. Hoje também entrou um projeto, que é o 
projeto que determina a fixação de adesivos com mensagens à população nos ônibus e 
micro-ônibus que prestam serviço de transporte público local de passageiros, buscando 
trazer consciência aos utilizadores do serviço. Esse projeto é um projeto educativo, é como 
o nosso Vereador Claudinei há pouco tempo citou, eu estudei o projeto, não tem, não é 
inconstitucional, no entanto tem até jurisprudência em cidades próximas a gente que foi 
aprovado esse projeto. Hoje em Lorena esse projeto já se encontra em vigor. E aqueles dois 
projetos que entrou na última sessão também da minha autoria a respeito do corte durante o 
final de semana da água e luz, até agora a Prefeitura não deu um parecer, ela ainda se 
encontra no prazo de 15 dias úteis e vamos aguardar. Então assim, a gente até agora não 
pode responder, dia 07 agora vence o prazo da Prefeita e se ela não der um parecer a gente 
vai promulgar depois aqui na Câmara. Então é mais dois projetos de grande importância que 
vai trazer querendo ou nâo beneficio pra populaçâo de Píquete. Entâo é maís doís projetos aí 
junto com o de hoje, que está em tramitação. E por último, hoje eu apresentei uma moção de 
aplausos, vai ser votado agora no próximo período, concedido ao proprietário Eliseu, 
conhecido como Gaúcho. Semana passada, todos nós pudemos acompanhar a paralisação 
dos caminhoneiros, a luta que cada um deles buscou para tentar trazer beneficios para todo o 
nosso País, e o Eliseu proprietário do Gaúcho, ele fez um ato muito bacana de solidariedade. 
Ele vendia almoço aos caminhoneiros por 1 O reais e esse almoço de 1 O reais ele dava a janta 
e o banho pra cada um dos caminhoneiros. Então essa crise no nosso País existe, o cara teve 
bom senso e bom coração e nós do Poder Legislativo não podemos deixar passar em branco 
isso, um gesto de solidariedade sabendo da dificuldade de todos eles e fica aqui essa moção 
pela Câmara Municipal de Piquete, espero que os vereadores aprovem e pelo gesto de 
solidariedade do proprietário Gaúcho, tá bom/ Por hoje é só. Como foi dito a gente tá 
buscando recursos, amanhã, quarta-feira estarei em São Paulo com o Paulo Skaf, Paulo Skaf 
é Presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, é do MDB, inclusive hoje 
eu tàço parte do PCdoB, então mostra que hoje, independente de partido já passou aquela 
época de esquerda e direita, hoje existe pessoas, pessoas que querem o bem da cidade, 
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pessoas que querem o hem do estado, pessoas que querem o bem Pais. Não existe esquerda I 
e direita, existe pra frente. Então se você analisar todas essas emendas, graças a Deus já 
estamos passando do meio milhão de emendas pra Piquete. Para vocês verem que cada 
deputado trabalha pra um partido e com uma posição diferente. Hoje, o Vaz de Lima é 

. direita, é PSDB, contemplou com uma emenda. Hoje o Orlando é esquerda, contemplou 
com o Raio X, 380 mil, então eu não tenho o porquê de desfazer de ninguém. A gente tem 
obrigação de buscar recurso, de ir até São Paulo, até Brasília, porque quem vai ganhar com 
isso é a nossa população. Então, na próxima sessão provavelmente, eu estou sendo orientado 
pelo meu advogado e não vou entrar no mérito hoje da questão, mas é só pra falar porque 
algumas pessoas estão falando na rua que eu vou perder a minha cadeira, que eu vou ser 
cassado porque eu saí do meu partido de janela fechada. Só quero dizer a população que 

I 
fique tranquila, está tudo sob controle, tá bom? A justiça foi feita para o bem, o bom. Pessoa 
que faz o bem pra população não merece ser prejudicada. Então eu sai do meu partido, eu 
tive justificativa. Não sou bobo, tem gente que acha que eu sou bobo entendeu? Agora j 

justificativa é trabalhar em prol da população. Se eu saí do meu partido porque o meu j 

partido me prejudicou de um lado, me prejudicou não, eu sou formado em Direito, se 
prejudicou a população, eu vou buscar recurso em outro lado. Então amanhã, quarta-feira, 
estarei com o Paulo Skaf, o Paulo Skaf ele é Presidente do SENAI. Hoje o SENAI se 
encontra em Cruzeiro. Por que não uma parceria de Piquete com Cruzeiro? E a ideia é boa, a 
gente está conversando. Ideia então pra mostrar pra vocês, é daqui um tempo a gente vai vir 
aqui dar esclarecimentos de tudo mas, só pra dizer a vocês que a gente está na luta aí, se 
tíver que acontecer a minha consciência está limpa, não fiz nada de errado, estou brígando 
pelo direito do povo e eu quero dizer a todos vocês que enquanto eu estiver aqui também, 
junto aos demais vereadores a gente vai estar aí lutando e buscando recursos pra Piquete. I 
Boa noite a todos e obrigado". Usando da palavra o Sr. Presidente disse: "Vereador, antes 
I de dar o intervalo, ouvindo as pal:wras de Vossa Excelência na Tribuna, eu me recordei com j 

I todo respeito, nada contra ao trabalho que Vossa Excelência vem desempenhando no 
1 

I município, mas, será que a Prefeita não está adiantando não essa Rua aí? Porque ela esta 
I 
pintando a entrada do município somente até a Praça e na Praça lá pra minha surpresa, até a 
grama lá foi pintada. Foram pintar o meio-fio lá, erraram e pintaram até a grama. Então 1 

verde e branco talvez já está enfeitando pra copa do mundo, quem sabe ela vai concorrer ao 
prêmio de Vossa Excelência". Como não houvesse mais nenhum Edil inscrito para falar 
naquela noite, o Sr. Presidente, Ver. Santana suspendeu a sessão por quinze minutos. A 
seguir, decorrido o tempo regimental o Sr. Presidente reabriu a sessão e pediu a V e~. Malu, 
1 a Secretária que fizesse a leitura dos documentos constantes da Ordem do Dia, a saber: 1) 
Veto integral aposto pela Exma. Sra. Prefeita de Piquete ao Projeto de Lei Ordinária CM n° 
02/18, que dispõe sobre a revisão geral anual das remunerações dos agentes políticos da 
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1 Câmara Municipal de Piquete, de que trata o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. O 
Sr. Presidente solicitou a Sra. Secretária que fizesse a chamada nominal dos senhores 

Vereadores para a votação do veto. A Sra. Secretária Vefl. Malu prosseguiu a chamada: 

I 
"Mário Celso de Santana - favorável, Rômulo Kazimierz Luszczynski - favortável, Maria 
Luiza Moreira Neta Ribeiro - favorável, Christian Uchoa Pietro - favorável, Claudinei Luiz 

de Moraes - favorável, Joaquim Alves da Silva Júnior - favorável, José Donizetti Ribeiro 

da Silva - favorável, José Heloizio da Silva - favorável, Rodrigo Nunes Godoy -

favorável". Manutenção do veto aprovado por unanimidade de votos. 2) Projeto de Lei 
Ordinária n° 02/18, datado de 16/04/20 18~ de autoria do Executivo Municipal, que dispõe 
sobre alteração da Lei Ordinária n° 2050, de 03/04/2018, que autoriza o recebimento pelo 
município de Piquete, de doação de imóveis realizada pela Indústria de Material Bélico do 
Brasil - IMBEL. Usando da palavra o Ver. Claudinei disse: "Senhor Presidente, Senhores 

Vereadores, Senhora Vereadora, público presente, a Câmara já aprovou esse projeto aqui . 
Quando esse projeto veio pra cá como falei com os senhores ali, coincidentemente no dia 

seguinte eu me dirigi a Prefeitura e o projeto vinha com regime de urgência especial, mas 

como não foi pedido regime de urgência naquela época, o que que ocorreu, teve a 

tramitação normal de regime de urgência, foi aprovado e eu ouvi críticas da Sra. Prefeita 
naquele momento que chegou a dizer: 'não estou preocupada, se a Câmara não aprovar esse 
projeto ou perder o prazo, eu vou colocar na imprensa que nós perdemos os prédios por 
causa da Câmara, pela Câmara Municipal' . Eu falei pra ela no momento que a Câmara não 

tinha a intenção de reprovar o projeto e que se o prazo era tão curto ela que tivesse mandado 
antes pra Câmara. Agora pra minha, após ser aprovado o projeto, pra minha surpresa e 
surpresa da Câmara ela retoma pedindo uma alteração no projeto. Então o prazo não era tão 
curto assim. Então a falácia dela de querer gritar e falar que a Câmara é culpada por não 

atender a solicitação de regime de urgência especial dela porque nenhum vereador pediu.

1 
Não tenho culpa se ela não tem liderança dentro da Casa de Leis, se ela não interage com o 
Legislativo. Então tai a prova que não tinha necessidade daquele, daquela situação naquele 
momento. Tanto é que agora a gente tá alterando o projeto que já foi aprovado porque aí tá 
colocando correto a contrapartida por parte da Prefeitura pelo recebimento dos prédios que 

foram doados pela Prefeitura. Então, infelizmente houve falta de competência ou exagero na 

pressa ou falta de se estudar e verificar o que está sendo escrito ocasionam essas situações, 
mas vou ser favorável ao projeto, mesmo porque já fomos favorável e agora a gente tá 
fazendo meramente um alteração no projeto por erro e incompetência do Executivo 
Municipal. Muito obrigado Sr. Presidente". O Sr. Presidente continuou com a discussão do 

Projeto. Como não houvesse quem mais 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° 07/18, de autoria do Poder Executivo Municipal que dispõe sobre a 
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1 criação de quatro cargos de auxiliar de desenvolvimento infantil, referência 3 na ~ 
Administração Pública Municipal. Usando da palavra o Vereador Claudinei disse: "O 
Parecer da Comissão para fins de orientação aos Vereadores, e por não vir acompanhado de 

I 
impacto orçamentário, na criação desses cargos, acho que está bem explicado aí, a 
Comissão optou por ser desfavorável a aprovação do projeto, então eu peço aos Vereadores 

J que se entenderam da forma que a Comissão entendeu, que votem desfavorável ao projeto. 
Que a gente vai votar é o projeto. Então, eu como líder do PR meu voto é desfavorável ao 
projeto. Então só tomar cuidado na colocação de votação do projeto pra que não haja 
nenhuma falta de orientação, um erro por parte da Comissão. Muito obrigado". O Sr. 
Presidente continuou com a discussão do Projeto e o Vereador Claudinei disse que quem 
concordasse com o posicionamento da Comissão ficasse de pé. Como não houvesse quem 
mais desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e 
reprovada pelo Plenário por unanimidade. 4) Projeto de Lei Complementar n° 08/18, de 
autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação de quatro cargos de 
motorista - Referência 3, na Administração Pública Municipal. Usando da palavra o 
Vereador Claudinei disse: "Só ratificando o que eu falei anteriormente, é a mesma situação. 
Então eu peço aos Vereadores que queiram acompanhar o posicionamento da Comissão que 
fiquem de pé. Como não houvesse quem mais desejasse falar sobre a referida propositura, a 
mesma foi colocada em única votação e reprovada pelo Plenário por unanimidade. 5) 
Projeto de Lei Complementar no 09/18, de autoria do Poder Executivo Municipal, que 
dispõe sobre a criação de dois cargos de operador de máquina - Referência 1 7, na 
Administraçâo Pública Municipal. Usando a palavra o Vereador Claudínei disse: 
"Ratificando o que já falei anteriormente peço aos companheiros que entenderem da forma 
que a Comissão entendeu que fiquem de pé para reprovar o projeto". 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) Projeto de Lei Ordinária CM no 
03/18, que dispõe sobre a fixação de adesivos com mensagens à população nos ônibus e 
micro-ônibus que prestam o serviço de transporte público local de passageiros 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. 7) Moção 
n° 23/18, de autoria do Ver. Claudinei e subscrita por outros, apresentando Moção de Pesar 
deste Legislativo a Sra. Joana D'Arc Gomes, pelo falecimento do seu esposo Sr. Reinaldo 
César da Silva, ocorrido dia 24/05/2018. Usando da palavra o Vereador Claudinei disse: 
"Fiz essa moção porque na quarta-feira tomei conhecimento do falecimento desse amigo. 

I 
Ele, coincidentemente nós crescemos juntos na cidade de Lorena onde fui morar. Após 
nascer em Piquete eu fui morar em Lorena e morei ali no Bairro Industrial e a gente teve 

j uma convivência e depois estudamos juntos no Amolfo Azevedo. Depois eu vim embora 
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pra cá, pra Piquete, tenninei meu ensino médio no Antonio João e a gente continuou ainda 1 

com nossos contatos na cidade de Lorena. E pra minha surpresa e pra minha felicidade no 
ano de 1988, quando eu fui cumprir o serviço militar na Escola Especialista de Aeronáutica, 
ele também estava lá e a gente passou um ano junto. Era um companheiro de farda, a gente 
brincava muito com ele carinhosamente pelo apelido de Xuxa, embora ele tenha o porto do 
nosso amigo Julião aí, era forte, era um irmão de farda e eu senti muito pela morte dele. 
Quarenta e oito anos pra fazer quarenta e nove, infelizmente um problema sério de diabetes, 
um problema sério nas pernas e quando precisou fazer uma cirurgia, devido ao coração já 
não estar 100%, ele acabou não resistindo e veio a óbito. Então eu queria até que os colegas 
se puderem assinar essa moção, eu acho muito importante. É uma forma de eu mesmo agora 
não poder vê-lo mais, poder homenagear a família dele. Muito obrigado". Como não 
houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única 
votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 8) Moção n° 24/18, de autoria do Ver. 
Santana e subscrita por outros, apresentando Moção de Repúdio ao pronunciamento do 
Vereador Vagner Tarcísio do PT, que em sessão plenária da Câmara Municipal de Alfenas
MG, mencionou que "a policial PM/SO Kátia Sastre, poderia e deveria evitar o assalto e não 
ter matado o assaltante da forma que ela matou, que a ação dela não foi correta". Usando da 
palavra o Vereador Claudinei disse: "Eu só queria deixar uma situação aqui pra meditação. 
O que os senhores imaginam que esse cidadão do bem que foi lá assaltar aquelas mães que 
estavam na porta de uma escola com as crianças do lado ia fazer se, retirando a bolsa da 
mão da policial encontrasse a arma dela dentro da bolsa? Fique aí no pensamento dos 
senhores pra ver se esse Vereador embora ocupe um cargo que nós também ocupamos tem 
razão de fazer um pronunciamento daquele que ele fez. É lamentável que pessoas desse tipo 
existam pra denegrir a ação dos policiais. Tudo o que o policial faz é errado. Se ela não 
tivesse tomado àquela atitude e por um acaso, vamos falar cidadão do bem né, tivesse 
atingido quem quer que fosse ali, ela seria massacrada porque ela não tomou atitude de 
policial naquele momento. Os senhores veem como é a situação do policial. Ele sai do 
inferno pro céu e do céu pro inferno em questão de segundos. A atitude dela no meu 
entender foi corretíssima, porque ela preveniu ali uma coisa pior. E se ela não tivesse \ 
tomado aquela atitude e ele ferisse alguém ou atirasse em alguém, talvez esse Vereador do 
PT aí, estaria criticando ela por não ter tomado atitude. Muito obrigado". Usando da palavra 
o Sr. Presidente disse: "Eu concordo plenamente com Vossa Excelência, bem como, se 
realmente ele tivesse atingido alguém ali com a atitude dele e depois a imprensa viesse a 
tomar conhecimento que tinha uma policial militar lá no local~ armada e deveria tomar 
atitude, essa policial seria massacrada pela imprensa. Infelizmente a inversão de valores que 
vivenciamos no nosso País e o nobre Edil de Minas Gerais foi totalmente infeliz na sua fala 
e ele merece, merece sim receber a moção de repúdio. Espero em Deus que todos os 
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parlamentos municipais do qual conste agente de segurança pública que tome também essa 
atitude enviando essa moção de repúdio aquela Casa de Leis. Como não houvesse quem 
mais desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e 
aprovada pelo Plenário por unanimidade. 9) Moção n° 25/18, de autoria do Ver. Rômulo e 
subscrita por outros, apresentando Moção de Aplausos deste Legislativo à funcionária 
Simone Aparecida de Oliveira Gonçalves, pelos 24 anos de trabalho, amor e dedicação com 
que desempenha a função de Escriturária nesta Casa de Leis. Como não houvesse quem 
desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e 
aprovada pelo Plenário por unanimidade. 10) Moção n° 26118, de autoria do Ver. Rômulo, 
para que seja oficiado ao Sr. Eliseu Schena, apresentando moção de aplausos deste 
Legislativo, pela generosidade e respeito com que o mesmo tratou os caminhoneiros em seu 
restaurante durante a paralisação realizada pelos mesmos. 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, 04 de junho de 2018. Centésimo nonagésimo quinto (195°) 
ano da Independência, centésimo vigésimo oitavo (128°) ano da República e centésimo 
vigésimo sexto (126°) ano da Emancipação Político-Administrativa de Piquete.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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