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ATA DA DÉCIMA SEXTA (16ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO (2°) ANO 
LEGISLATIVO DA DÉCIMA SÉTIMA (17ª) LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PIQUETE. Aos quinze (15) dias do mês de outubro do ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, de dois mil e dezoito (2018), as dezenove (19) horas, realizou-se a sessão acima anunciada. 
Constatando pelo livro de presenças a existência de "quorum" regimental, com a presença de todos 
os Senhores Vereadores, o Senhor Ver. Mário éelso 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 Senhor Presidente solicitou a Ver. Maria Luiza Moreira Neta Ribeiro, 1ª Secretária, que 
fizesse a leitura da ata da 12ª Sessão Ordinária realizada no dia 20/08/2018. O Sr. Presidente 
colocou em única discussão a ata da 12ª 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 341/18, de autoria do 
Executivo Municipal que encaminha em obediência ao que dispõe a Lei Orgânica do Município 
para apreciação e votação o Projeto de Lei que dispõe sobre o Orçamento do Município para o 
exercício de 2018 (À Comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento); 2) Of GAB nº 
344/18, de autoria do Executivo Municipal, encaminha para apreciação e votação o Projeto de Lei 
Ordinária nº 15/ 18, dispondo sobre a instituição do programa de fomento à economia criativa do 
município e dando outras providências (À Comissão de Justiça e Redação); 3) Of GAB nº 349/18, 
de autoria do Executivo Municipal responde ao Oficio nº 251/18, desta Casa de Leis (Arquivar); 4) 
Of. nº 549/18, do TJESP, comunica a concessão de aposentadoria para a Sra. Denise Maria 
Gonçalves Maduro Ramos (Arquivar); 5) Requerimento nº 56/18, de autoria do Ver. Heloizio dos 
Marins (Para a ordem do dia); 6) Of. s/nº, do Senado Federal. Responde ao Of. nº 192/18 desta Casa 
de Leis a respeito de recursos para educação especial. (Arquivar); 7) Indicação nº 45/18, de autoria 
do Ver. Heloizio dos Marins, sobre a necessidade de ser colocado asfalto antes da estrada que dá 
acesso à Fazenda Santa Lídia no local onde está localizada a caçamba de um caminhão betoneira (À 
consideração da Sra. Prefeita); 8) Indicação nº 46/18, de autoria do Ver. Heloizio dos Marins, sobre 
a necessidade de passar a plainadeira e jogar cascalho na estrada que dá acesso ao Morro Vermelho, 
próximo ao Sítio da Dona Chica (À consideração da Sra. Prefeita); 9) Indicação nº 47/18, de autoria 
do Ver. Santana, sobre a necessidade de serem colocadas placas com a respectiva denominação 
atribuída ao Conjunto Habitacional "Sídio Benedito Marcondes'', nos termos do que preceitua a Lei 
Ordinária 1962 de 2012 (À consideração da Sra. Prefeita); 10) Moção nº 41/18, de autoria do Ver. 
Heloizio dos Marins (Para a ordem do dia); 11) Moção nº 42/18, de autoria do Ver. Santana (Para a 
ordem do dia). Usando da palavra o Senhor Presidente disse: "Antes de passar para o segundo 
momento da sessão para o uso da Tribuna, peço aos pares a compreensão e quero fazer os 
cumprimentos ao nobre Vereador Rodrigo Nunes, Prof. Doni, extensivo a minha professora de 
infiincia Dona Lúcia Helena, meus parabéns pela data de hoje. É uma profissão muito importante na 
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qual vocês são imbuídos por Deus para nos dar o ensinamento e através de vocês, vocês dois que 
hoje se encontram na ativa, vocês sabem perfeitamente a importância que têm, muito embora não 
sejam valorizados, mas os senhores são as pessoas responsáveis pra poder fazer com que as crianças 
que hoje os senhores têm na mão na educação, que os pais confiam para se tomarem um homem e 
uma mulher decentes pra um futuro melhor, meus parabéns pela data. Passo agora pro segundo 
momento da sessão onde a palavra estará liberada aos Vereadores inscritos para o uso da tribuna, 
por gentileza faça a chamada". Inscrito para falar o Vereador Rodrigo Nunes cumprimentou a 
Presidência, demais Vereadores, ouvintes da Rádio Natureza, intemautas e o público presente e 
iniciou sua fala dizendo: "Inicialmente eu quero parabenizar o Vereador Rominho pela votação que 
obteve no último pleito eleitoral na qualidade em que Vossa Excelência esteve de candidato a 
Deputado Estadual. Eu estendo as minhas congratulações ao ex-vereador desta Casa também, 
Carlos da Saúde, que colocou seu nome à disposição como candidato a Deputado Federal e também 
obteve uma votação considerável. Foi uma experiência acredito eu que interessante, tanto pra Vossa 
Excelência quanto para o ex-vereador Carlos e pro nosso município também, uma vez que tivemos 
a chance de ter candidatos da nossa terra e escolher pessoas as quais estão próximas de nós, que nós 
conhecemos. Eu, neste último pleito eleitoral para Deputado Estadual eu trabalhei para o candidato 
Toninho Colucci, aliás Federal, Toninho Colucci que é ex-prefeito de Ilha Bela e que não esteve no 
município. Não esteve em Piquete. A maior dificuldade quando um candidato não vem ao 
município, e nós que trabalhamos pra ele é essa. Encontramos essa dificuldade de pedir voto. 
Embora as pessoas confiem em nosso trabalho, as pessoas acreditam no trabalho que é realizado e 
muitas das vezes deposita a confiança por causa do pedido do Vereador, ainda assim, com toda a 
dificuldade o Toninho Colucci que foi candidato a Deputado Federal não eleito mas foi muito bem 
votado, atingindo aí a casa de mais de 25 mil votos, teve 115 votos em Piquete. Então em nome aí, 
em meu nome eu gostaria de agradecer a todos aqueles que depositaram a confiança nesse 
candidato e aos 115 votos que ele obteve em Piquete. O contrário disso né, que foi o Deputado 
Estadual Toto, para o qual eu trabalhei também, é de Lorena, esteve em Piquete por várias vezes, 
inclusive se reuniu com lideranças do nosso município e por isso acredito eu também teve uma 
votação mais expressiva na cidade com 239 votos. Então fica também as minhas palavras aqui de 
agradecimento, ambos pleiteando cargos pela primeira vez, tanto o Colucci quanto o Toto. Toto já 

1 

tinha experiências políticas, mas não ao cargo ao qual estavam pleiteando. Então, foi uma eleição 

muito difícil haja vista toda descrença que hoje impera no universo político com relação a nós 
políticos, toda descrença, toda a desconfiança, isso impera no cenário nacional, reflete no País 
inteiro e acredito que os senhores também devem ter tido um grande desafio pela frente ao levantar 
a bandeira dos candidatos dos senhores. Eu quero também agradecer, quero também parabenizar, 
elogiar o trabalho que o Padre Anderson Sousa ele vem fazendo a frente da Paróquia de Santo 
Antônio, com a ajuda de toda a comunidade é claro, mas ele nessa administração tanto espiritual 
quanto dos bens materiais da igreja, ele conseguiu e a prova disso é que a Capela de São Benedito 
reinaugurada a pouco, terminou a festa ontem, domingo, digna de aplausos deste Legislativo. Uma 
capela muito bem revitalizada, acho que esse seria o termo correto. A revitalização da capela pra 
quem passa ali fora vê que ela ganhou uma vida nova. A capela está com um ar diferente e isso pros 
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fiéis pode parecer que não, mas contribui muito, em termos não só de espaço, mas de 
confraternização espiritual. O Padre Anderson ele resgatou também a tradição. A tradição da 
cavalgada de São Benedito, a tradição da Congada, a tradição do almoço, porque quem esteve lá 
pode prestigiar esse momento. E haja vista que pretendo propor pra próxima sessão de Câmara 
Moção de Aplausos deste Legislativo ao trabalho realizado pelo Padre Anderson na reinauguração 
da capela de São Benedito. Também quero parabenizar pela realização da festa das crianças na 
Praça da Mina, eu não estive no local. Mas vi pelas publicações que é uma festa que foi muito bem 
organizada que foi muito bem realizada. E eu pude notar também que há um diferencial nessa festa. 
Pelo que eu pude ver eles trabalham com brincadeiras de rua, brincadeiras antigas. Hoje é muito 
comum a gente ver em festas de crianças o pula-pula, a cama elástica, pra atrair as crianças. E lá na 
Praça da Mina foi feito de uma forma diferente. Foi feito a corrida do saco, foi feito pula cordas, foi 
feito teatro, quer dizer, resgatando essas brincadeiras antigas de rua com muita simplicidade, mas 
com muito amor e eu quero parabenizar em nome das organizadoras, a Cristina e a Gisleide. Eu 
cumprimento pela belíssima festa, que há mais de 1 O anos, é organizada e realizada naquele Bairro. 
Então, eu também pretendo pra próxima sessão, preparar uma moção de aplausos pras 
organizadoras aí fica os cumprimentos desse Vereador pela festa das crianças. Eu quero nesse 
tempo também agradecer a todos e agora é um agradecimento particular, que nesses últimos nove 
meses acompanharam e rezaram e intercederam pela gravidez da minha esposa Michele. Desde o 
início nos foi já diagnosticado pela médica que seria uma gravidez de altíssimo risco por conta da 
idade dela e também por conta do diabetes, por conta da hipertensão, enfim, alguns problemas de 
saúde que poderiam complicar. Mas desde o começo nós começamos a experimentar o milagre de 
Deus. Não só o milagre dela ter engravidado mas como o milagre da gravidez ter evoluído sem 
complicações. E por que eu faço esse agradecimento particular nesse momento? Porque nós 
recebemos nesse tempo o carinho de muitas pessoas, que nos acompanharam, estiveram em casa, 
que mandaram um telefonema, que mandaram uma mensagem, sempre de força porque teve 
momentos de tribulação mesmo, dela passar mal, de ter que correr com ela pro hospital. Foram 
nove meses de tratamento em São Paulo a cada 15 dias, saindo daqui às duas da manhã de terça
feira pós-sessão de câmara. Chegando na terça as sete de manhã na Santa Casa de São Paulo. A 
cada quinze dias nós tínhamos que estar lá. E não fosse os amigos, os familiares, as pessoas 
cumprimentando, dando força, dando ombro, seria mais dificil com certeza. Nós temos Deus, claro 
que está conosco, nós temos a crença e a fé em Nossa Senhora que nos acompanha, mas temos 
absoluta certeza que Deus colocou nessa terra, nesse mundo pessoas pra estar próximos de nós, pra 
nos apoiar e pra nos ajudar. E nós entramos na reta final, nós entramos na semana decisiva. Então 
provavelmente na sessão seguinte que é a de novembro, se Deus quiser e abençoar, e Ele quer e já 
está abençoando, nós estaremos com a nossa filha. É uma menina que tá vindo e se Deus quiser 
estaremos com ela no colo já. E muitas pessoas acompanharam, o Vereador Heloizio que é mais, 
que está há mais tempo nesse Legislativo comigo acompanhou a luta também desse sonho nosso de 
ter um filho. E desde o nosso cadastramento no fórum pra adoção de filhos, são dez anos de casados 
que nós completaremos agora quinta-feira se Deus quiser e nesses dez anos nós não tínhamos mais 
esperança alguma dessa benção. Não tínhamos porque adotamos 3. E já estávamos vivendo a 
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paternidade e a maternidade. Mas Deus no seu tempo, na sua hora e na sua gratuidade, porque Deus 1 

vê isso né, o amor gratuito, Ele nos deu esse presente, nos deu esse milagre. Então eu quero deixar 
esse agradecimento aqui de coração e pedir que nessa semana decisiva aqueles que estão me 
ouvindo agora que intensifiquem as suas orações, dificil que eu me emociono um pouco e peçam aí 
pra Nossa Senhora do Bom Parto que dê tudo certo. Já deu. Já deu tudo certo. Quero também, não 
posso deixar passar isso aqui na Tribuna quero parabenizar em nome do meu colega de Câmara, 
professor há tantos anos, atuante, ainda na ativa, Professor Doni, em seu nome Professor e da minha 
esposa que também é professora do estado, eu quero parabenizar a todos os professores, todos os 
professores públicos e particulares, todos aqueles que doam a sua vida, que dedicam o seu tempo 
como bem mencionou agora a pouco o Presidente desta Casa, Vereador Santana, na construção de 
vidas. Nós, muito mais do que lidarmos com conceitos e fórmulas, Vossa Excelência é professor de 
Matemática, sabe bem do que eu estou falando, muito mais do que ensinar o Português, a 
Matemática, a Geografia, o Inglês e a História, nós tentamos trabalhar as emoções desses alunos, · 
num ambiente tão complicado, num universo tão complexo e numa educação tão desvalorizada. 
Num País como o nosso que se diz 'Pátria Educadora', hoje mesmo eu vi uma postagem no 
Facebook que dizia que os super heróis não vestem capas não, os super heróis eles tem um giz na 
mão. Os super heróis são aqueles que ensinam. Que trabalham com vidas, com sonhos. Eu sou filho 
de professora, eu sou casado com uma professora, eu sou irmão de professora e sou professor. 
Então tá no sangue. Com muito orgulho ficam aqui as minhas palavras, de congratulação por esse 
dia tão importante. Porque nós sabemos que são poucos os países no mundo e o Brasil é um deles, 1 

que não valoriza a nossa classe. Se a gente for ver aí o Japão que é sempre colocado como 
referência, o Imperador se curva diante de um professor. Porque o Imperador sabe que ele só 
chegou um dia ao cargo de Imperador porque ele precisou dos professores. Assim como médicos, 
engenheiros, advogados e por aí vai. E etc. Então fica registrado aqui nesse 15 de outubro as minhas 
palavras de parabenização, inclusive pra professora Lúcia que está presente também, que dedicou 
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toda a sua vida em prol da educação. Muito obrigado e boa noite a todos". Inscrito para falar o 
Vereador Heloizio cumprimentou a Presidência, demais Vereadores, a Vereadora Malu, intemautas, 
ouvintes da Rádio Natureza e o público presente. Em seguida iniciou seu pronunciamento dizendo: 1 

"Se sair alguma palavrinha errada porque eu estou com um nódulo aqui na garganta, eu to fazendo 
um tratamento e to sentindo muita saliva na boca e tem hora que algumas palavras saem meio 

j diferente. Mas a minha vinda hoje aqui na Tribuna é falar sobre o carro transporte escolar. Sempre, 
sempre a gente está tendo umas denúncias, umas reclamações sobre os carros velhos que estão 
'trajetando' e carregando as escolas em todas as áreas do nosso município. Até essa semana o 
Dérick me ligou, o dono da empresa, o responsável pela área de transporte escolar e daí eu fiz um 
convite pra ele aparecer aqui na Câmara que eu não conhecia ele ainda. Eu conhecia na gestão 
passada o Adalberto e todos os problemas que existia sobre os carros eu levava ao Adalberto. E daí 
eu fui até feliz, ele compareceu aqui na Câmara, até o Santana tava junto, e nós tivemos uma boa 
conversa, fiz uma boa cobrança, naquilo que sempre to batendo na mesma tecla. E sempre falo, 
cada um no seu trabalho. O que eu disse numa sessão passada, que se colocar eu lá em São Paulo 
pra guiar carro eu sou mau naquilo. Mas na minha região eu me considero um profissional. E via 
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1 que muitos dias ia pessoa dirigindo uma Kombi e não chegava lá em casa, eu via que aquilo tava ' 
1 seco. Talvez se a vaca 'mijasse' na estrada o cara já não subia. Verdade aí tudo eu coloquei pra ele 
aqui. Existem uns que tem capacidade melhor num lugar do que outros. E o que eu acho? Não pode 1 

haver perigo pras crianças. Aí fiz todas as colocações que meu filho fazendo o terceiro ano, ele tem 
um bom conhecimento de carro, e a Kombi que ia lá em casa que ele é o último do lugar, a Kombi 
sem ré. Isso eu apontei tudo pra ele aqui perto do Santana. E mais a minha preocupação é sobre o 1 

carro que foi lá e bateu na casa de um amigo meu, rebentou o portão, coluna, tirou a coberta que 
entrava e cobria o portão e ele deixou aqui muito bem dito, o Santana viu, que ele arcou com as 
consequências de arrumar o portão e o estrago que o carro fez. Mas depois disso ainda não vi o 
proprietário da casa. Queria ver, pra eu falar com ele, pra eu trazer aqui resposta verdadeira, 
conversa verdadeira dos fatos. Mas ele propôs, Santana é testemunha que ele falou que tava tudo 
acertado com o proprietário da casa. E aí, até ainda falei pra ele se acontecer mais alguma coisa não 
vou lá falar com monitor, não vou falar com motorista, vou direto nele. E agora depois dessa fala, 
eu acho que é pra ele tomar um conhecimento e toda a semana fazer uma boa revisão nos carros, 
por que onde se viu carro sem ré? E se ele ir pra frente precisar dar uma ré ele não volta embora 
mais pra cidade. Outro carro com mau cheiro de gasolina. E são dois carros que vão lá no Marins. 
Um micro-ônibus e uma Kombi. E o que que aconteceu? Tem um menino especial que vem nessa 
Kombi e eu falei isso tudo pra ele. E A Kombi ficou longe da Igreja. Esquentou a bomba de 
gasolina, o carro não andou mais, chovendo. A tia do menino foi lá buscar, distância de um 
quilômetro o menininho a pé. E o motorista da Kombi pediu uma ajuda pro motorista escolar do 
micro-ônibus acabar de chegar com essa criança até o ponto da casa dela. Parece que esse outro 
motorista não quis fazer isso. E são motoristas da mesma empresa. Outra fala também, nossa Chefe 
chegou de volta e ela sabia e sabe do que se tratava da estrada que foi feita pela CODASP da Igreja 
até o alto que vira pra Minas Gerais. Sempre eu cobrando ela sobre pedra que tava faltando. 
Cobrando ela, cobrando o engenheiro dela que fazia e ia acompanhando as obras. Depois que o 
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Xeroso assumiu a Prefeitura, cheguei, cobrei do mesmo jeito, ele me disse que ainda vem colocar 
pedra na estrada. Quero que a Teca esteja assistindo essa sessão de câmara que foi cobrado por 
minha parte que tenho visão no trabalho das áreas rurais, que acharia que não tava pondo só terra e 1 

não tava pondo pedra. E hoje tá a verdade lá das nossas estradas. Que se chover bastante não 
I consegue virar o arco pra Marmelópolis. Já que a CODASP, pegou a responsabilidade, falou pra 

1 

eles que vem colocar mais pedra, to fazendo uma cobrança aqui pra Prefeita. Que volte a falar com 
o engenheiro da CODASP que venha o mais logo possível colocar as pedras pro povo não ficar 
sofrendo como estão. Que se der uma pequena garoa beleza, mas se chover o dia todo não sobe. 
Agora essa estrada foi feita pra que? Só pra sol, não! A estrada foi feita pro dia a dia o ano inteiro. 
Também na semana passada eu falei um pouquinho aqui sobre a Secretaria de Saúde. Que eu 
acharia que tava errado umas coisas e eu acho que algum membro da Saúde ouviu a sessão de 
Câmara. Uma foi a minha gente lá dos Marins até combateu comigo, não gostou muito de eu fazer 
alguma 'apontação' aqui, pedindo que passasse mais um pequeno trabalho pra ela, ela mesmo. Por 
que? Ela vem duas vezes por semana na cidade. Ela vir e marcar o carro pra todas as pessoas que 
precisam de uma consulta, precisam de uma operação, ou qualquer outra coisa que seja na área da 
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1 
Saúde. E até ela me disse que todas as pessoas da área da Saúde estavam meio ofendidos por 1 

minhas palavras aqui. Mas não. Eu não ofendi ninguém e minhas palavras foi dito só a ela. E 
também quero agradecer essa área de Saúde que ouviu essa conversa aqui na sessão, aqui na tribuna 
que já mudamos alguma coisa. Hoje, o que que aconteceu? Vai sair agendado da Secretaria da 
Saúde quem tem uma operação, quem tem uma consulta ou outra coisa que saia daqui pra chegar 
até nos Marins nos pacientes, vai sair agendado o carro daqui já. É uma coisa que a gente pode 
ajudar e fica melhor pro nosso povo dos Marins. Já pensou vir só agendar um carro? Quem não tem 
carro, quantas vezes eu trouxe pessoas pra só esse fim? Marcar um carro lá com dois minutos, tá 
resolvido a parada e vir daquela distância pra fazer isso. Não concordo com coisa errada. E sempre 
digo, várias pessoas fazendo cada um uma palavra, uma palavra é melhor do que a outra e vamos 
acompanhar aquela que é melhor pra toda a nossa sociedade. Outra coisa que eu to quase 
conseguindo também porque acho coisa errada e a gente vê e tomara que acate as coisas que a gente 

tá fazendo. Gente daqui do ltabaquara, um quílômetro longe do postinho nosso São Miguel, indo lá 
pro Marins sendo consultado meus amigos. E nós temos consulta de 15 em 15 dias. E nossos postos 
aqui todo o dia a semana inteira. Agora quem quer andar um quilômetro, andar dez quilômetros, pra 
deixar de andar um quilômetro só. Isso nós estamos quase resolvendo essa parada também. Eu acho 
que escutaram, ouviram com bons ouvidos, porque eu acho que tem que facilitar a vida das pessoas. 
O povo do Itabaquara também não tem carro. Já pensou ir dez quilômetros consultar e largar um 

quilômetro aqui perto da nossa cidade? Também quero dar os parabéns aos professores, porque 
admiro todos os professores, Doni, Rodrigo, Dona Lúcia. Eu não tinha a paciência que vocês têm 
pra mexer com tanta criança como vocês mexem. Dona Lúcia já não quer mais não é Dona Lúcia? 
Então, porque é difícil. Às vezes a gente tem duas, três crianças em casa já dá trabalho porque são 
filhos e você pode corrigir de uma forma mais forte e agora e os professores e as professoras com 
40, 50 alunos, gente, parabéns pra vocês viu? Também mais uma vez quero falar da Janaína, que 
depois daquela moção que eu fiz a ela, eu já sei que ela já pegou mais cachorro doente na rua e 
levou e aos cuidados dela os cachorros estão melhorando. Agora quero pedir pra nossa Prefeita J 

vamos fazer como se diz uma união. Vamos trazer um veterinário pra castrar esses cachorros da 
cidade porque cada vez vai aumentando mais. Também quero falar lá do Manoel Bastos que há uns 
dois anos atrás a Prefeitura foi lá, colocou uns pneus pra frente do Manoel Bastos, aonde o povo 1 

toma banho e hoje caiu a metade da pista. E que ela tome providência porque essa chuvarada e a 

água vem cair lá onde tá o buraco. E cada vez tá aumentando mais. Já não tem duas pistas só tem 
uma. Só a pista do lado direito descendo porque a outra já rodou. Isso vai ter que tomar providência 
rapidinho porque senão uma hora vai ficar sem estrada. Também quero agradecer aos piquetenses 
que deu uma força pros nossos deputados, pro Carlos da Saúde, o Rominho, parabéns a vocês dois, 
ótima votação meu irmão, não pode desistir vi~ que sem luta não tem vitória companheiro. E 
também quero agradecer foi pouco voto ao meu deputado estadual Campos Machado, mas se 
reelegeu com 115.580 votos, e vamos na Assembleia se Deus quiser para o ano cobrar aquilo que 
nossa cidade precisa. Uma boa noite e obrigado a todos". Inscrito para falar o Ver. Claudinei 
cumprimentou a Presidência, a Sra. Vereadora, demais Vereadores, público presente, intemautas, 
ouvintes da Rádio Natureza FM, o funcionário Julião e iniciou sua fala dizendo: "Quero hoje e não 
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poderia ser diferente, como já fiz através da rede social parabenizar em nome da Dona Lúcia, 
professora, do professor Doní, do professor Rodrigo, todos os professores do nosso município, de 
toda a rede estadual, federal, seja de que forma for que estiver lecionando. Muitos professores 
talvez que nem são reconhecidos que ministram, ajudam, fazem aprender pessoas em todo o canto 
do nosso País sem mesmo ter o seu diploma de professor. Parabenizar o Vereador Rominho pelos 
1820 votos é isso? 1805. Também cumprimentar o ex-vereador Carlos 1242, se eu não tiver errado 
e eu tenho que agradecer também a votação dos dois candidatos que eu apoiei o Deputado André do 
Prado e o Deputado Márcio Alvino que felizmente foram reeleitos, um com 124 mil, o outro com 
131 mil se eu não me engano. Mas vão continuar representando o PR tanto na Assembleia 
Legislativa como na Câmara dos Deputados. E pra minha alegria também por fazer parte do PR a 
gente aumentou a bancada do PR tanto na Assembleia como na Câmara dos Deputados. E a gente 
fica satisfeito porque podemos ir atrás desses Deputados para angariar recursos para o nosso 
município. É, questão do transporte escolar. Vereador, se tem uma pessoa que antes de assumir 
como Prefeita no nosso município, criticava o transporte escolar dessa empresa que está aí, às vezes 
sentada lá no fundo, se chama Ana Maria de Gouvêa. E quando ela foi eleita ela me perguntou: 'o 
que você acha, o que a gente poderia mudar?'. E ela que me desminta. Porque foi dentro do comitê 
dela, que eu fui levar um envelope pra ela depois que tinha passado a eleição. Não vamos mexer 
com isso. Aí eu não entendi mais nada. E ela ficou Prefeita por quatro anos e mais dois anos agora 
até ser cassada. E voltou novamente com liminar e vamos aguardar o mérito da questão. Aqui é até 
bom passar aqui pros companheiros que são da Comissão de Educação, Ver. Rômulo, Ver. Rodrigo 
e Ver. Doni que passem a observar mais de perto essa empresa. Porque eu digo isso? Porque eu 
estive na Secretaria de Educação antes dela retornar que eu pude ter acesso a Secretária e tive 
acesso a toda documentação. Não tinha uma sequer, uma sequer vistoria feita, que tem que ser feita 
de acordo com o código de trânsito brasileiro semestralmente, não tinha uma. A última foi entregue 
agora porque a gente começou a cobrar. E eu fico aqui pensando. Como que saiu agora uma 
vistoria, interessante que foi de Mogi das Cruzes essa vistoria. Os veículos são emplacados 
Cachoeira, Caçapava e em Lorena, nenhum veículo emplacado em Piquete. Então eles levam o 
dinheiro daqui, do contrato que eles recebem e pagam o IPV A pra outros municípios. E eles 
pegaram esses veículos que inclusive está sem ré e está com laudo, com autorização pra rodar que tá 
lá na Secretaria, o senhor pode ir lá amanhã que eles vão tem que mostrar pro senhor porque eu vi, 

dos oito veículos cadastrados para transporte escolar, os oito com laudo de Mogi das Cruzes. Eles 
pegaram esses veículos aqui que está sem ré, levaram lá em Mogi das Cruzes, ele passou num laudo 
numa vistoria e tá autorizado pela CIRETRAN de Mogi das Cruzes. Já indaguei a respeito disso, se 
poderia os veículos que são emplacados não no nosso município, em outros municípios poderiam 
ter essa autorização de um município adverso do que eles estão emplacados. Inclusive, eu solicitei 
da Secretária que solicitasse essa informação da CIRETRAN. E vou procurar saber ainda se houve 
essa resposta, se houve essa indagação. Então é importante pros senhores que são da Comissão de 
Educação aproveitarem pra dar uma olhada nisso. O porquê ainda não se colocou esses veículos 
emplacados em Piquete se a legislação assim o permite, o porquê esses veículos que não são 
emplacados em Mogi das Cruzes estão com laudos e autorização para circular como transporte 
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escolar de Mogi das Cruzes. Eu acho que seria um bom trabalho pros senhores. Agora se os 

senhores não puderem através da Secretaria, eu vou tentar me inteirar. Eu vou tentar me inteirar. 
Não sei se eu vou ter mais acesso. Não sei. E nem sei se eu vou ter interesse em ter acesso. Porque 
se for pra mim ir lá e ficarem escondendo o que eu quero ver eu prefiro não ir. Então, observem isso 
vereadores. Tomem cuidado. Porque dá impressão aqui que as coisas já começaram a melhorar, eu 
não sei do que. Já tá dando entrevista de uma ação que nem ocorreu ainda no seu mérito já tá 
dizendo que o Ministério Público vai dizer que ela tá certa. É assim que funciona. E nós estamos 

aqui. A gente sai, escuta uma besteira aqui, uma besteira ali, nada é errado e nem sempre é certo. Eu 
vou falar muito sobre certo e errado aqui daqui a pouco, vocês vão ficar cansados de ouvir certo e 
errado, baseado naquilo que eu imagino que é certo e que é errado. Há um bom tempo atrás eu fui 
vereador quando o Prefeito Cadinho Sessão era Prefeito, de 2000 a 2004. Ele não saiu candidato à 
reeleição. Ele não saiu candidato à reeleição. Eu fui apoiar um outro candidato que foi decidido 
dentro dessa Casa de Leis aqui, numa reunião do partido, que o Vereador Doni estava presente e na 

época se eu não me engano o Vereador Rodrigo já pertencia ao Partido, acho que ainda não, não, 
não pertencia. Que foi decidido numa votação aqui que a gente decidiu apoiar o Prefeito Otacílio. 
Quando houve essa decisão por votação aqui dentro, eu peguei a bandeira do Prefeito Otacílio, 
junto com o PR e coloquei pra apoiar o Prefeito. Embora bati muita boca nas reuniões. Aí eu 
pergunto pro senhores, foi certa essa atitude minha ou foi errada? Pra mim naquele momento era 
certo, mas pra muitos outros era errado. O que eu tenho certeza hoje, o que é certo e errado na vida, 

pra mim errado é furtar, não tem certo, é roubar, não tem certo, é matar, estuprar, não seguir os dez 
mandamentos de Deus, isso é errado não existe certo, não existe o outro lado da moeda. Agora 
tomar uma decisão dentro dessa Casa de Leis política, pra uns o que é certo é errado pro outro. E às 

vezes o que é errado do outro é certo pra gente. Quando nós decidimos aqui sete votos a um cassar 
o mandato da Prefeita Teca por tudo o que foi apresentado, nós sete estávamos certos ou um tava 
errado. Ou um tava certo e sete estavam errado. Errado e certo é consequência da atitude de cada 
um. O que eu acho que é errado hoje talvez seja certo pro senhor. O que o senhor acha certo, eu 
posso achar que é errado. O que não dá pra misturar o certo do errado é dizer que eu matar é certo, o 
senhor matar é errado. Isso não tem como. Mas na política nem toda a decisão que a gente toma é 
certa, nem toda decisão que a gente toma é errada. É o momento de cada um dentro dessa Casa de 
Leis que tem que ser respeitado por qualquer um. Se eu errar ou acertar a consequência é minha. 

Não é de cada um dos senhores. Vamos dar um exemplo aqui. Vereador Carlos saiu candidato a 

deputado federal, teve 1242 votos, com quem ele dobrou teve 417. É certo ou errado isso? A única 
coisa certa que tem nisso, a única coisa certa que tem nisso é que a gente não transfere os votos da 
gente. Às vezes a pessoa pode votar em mim, mas não vai votar em quem eu indico. Mesma 
situação aconteceu com o Vereador Rominho. 1805 votos. Orlando Silva que é do partido dele teve 
43. É certo ou errado? Quanto? 49. A única coisa certa que tem nisso é que a gente não consegue às 
vezes transferir os votos que é da gente. Mas não é errado entender que o Carlos não trabalhou pra 

ele, que o Rominho não trabalhou pro candidato dele e trabalhou pra ele. Todos trabalharam de uma 

forma. Agora quem vai falar pra mim que eu to errado por ter trabalhado pros dois candidatos que 
eu apoiei? Agora eu pergunto pros senhores, é certo a votação que os dois tiveram? Pra população 
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1 é, pra mim eu acho errado. Eu queria mais. A gente sempre quer mais. A gente não quer só isso. !' 

Pouco tempo agora Vereador Heloizio saiu de um mandato onde a Prefeita era Ana Maria de 
Gouvêa. Vereador Rodrigo Nunes estava no mandato onde a Prefeita era Ana Maria de Gouvêa e 
nenhum dos dois apoiaram ela. Eles estavam certos ou estavam errados? Pra eles, eles estavam 

certos. Pra alguns outros talvez eles estivessem errados. Por que eu apoiei o Carlos? Eu to certo de 

apoiar o Carlos? Pra mim eu acho que sim. Mas talvez muita gente achava que eu estava errado de 
apoiar o Carlos. Da mesma forma os demais aqui que apoiaram o candidato a Prefeito Joaquim. · 
Vocês estavam certos ou estavam errados? Eis a questão né companheiro? Eis a questão. Então 
gente a gente tem que parar de achar eu a gente é certo e os outros são errados ou vice-versa. 
Decisão de cada um é consequência da vida dele no que ele quer fazer. Então é isso que nós temos 

que por na cabeça. A decisão da Prefeita ter uma liminar pra voltar pra assumir a Prefeitura. É certo, 

é errado? Não sei, pra mim é errado. Pra outros pode ser certo. Agora o que eu tenho de certeza 
nisso tudo, que é certo é que muito mais gente aplaudiu a queda dela do que o retomo dela. Muito. 

Esses 3, 4 meses que a gente ficou sem ela na administração parece que o município tava leve. Será 
que vai continuar assim? Espero que sim porque o Vereador disse aqui que já conseguiu falar e que 
já conseguiu resolver uma coisa, resolver outra, não sei nem se foi com ela ou se foi antes com o 

Prefeito Xeroso. Espero que tenha sido com ela porque se foi com ele ela corta de novo aí acabou j 
tudo". O Vereado Heloizio disse: "Foi com ele". E o Vereador Claudinei continuou: "Então, então é 
melhor a gente nem falar muito porque senão ela vai e corta. Agora é certo alguém daqui amanhã 

sentar e conversar com ela, fazer uma reunião com ela? Pra mim é errado. Mas pra pessoa pode ser 
certo. Se amanhã ou depois eu estiver sentado na casa dela fazendo uma reunião, algum de vocês 

podem achar que eu estou errado, mas eu posso achar que está certo. Quem vai responder depois 
por isso é a população que vai nos dar o votinho no final do mandato. Porque eu duvido aqui quem 
não queira reeleição. Até eu que sou mais bobo. E já falei só quero mais quatro mandatos. Só isso. 
Gente a gente tem que parar de pensar que as pessoas não tão observando o dia a dia da gente. Cada 

passo que nós que somos homens públicos, Vereador, damos na nossa cidade tá todo mundo 
1 sabendo. Todo mundo sabendo, por incrível que pareça. Eu só ouço. É verdade isso ou aquilo? Não 

sei. Eu não sei, eu não tava lá, eu não tava presente, eu não vi, eu não acompanhei. Eu tava lá dentro 
de casa quando chegou à informação. E é assim que funciona. A única coisa certa que tenho que eu 
sei que aconteceu esse final de semana foi é que eu não tive no município. Eu fui pra Santa Rita, 

depois fui pra Lambari num casamento do filho de um amigo meu e retomei ontem à noite. Isso eu 

sei que aconteceu. Agora o resto e o que vai acontecer, se ela vai entender que esse momento que 
ela ficou fora da Prefeitura vai servir de ensinamento pra ela, que embora que eu acho que nunca 
vai servir isso pra ela, porque a prepotência e a arrogância é tão grande, é tão grande, e ela é esperta. 
Ela agrada o cidadão e depois dá uma paulada na cabeça. Como já aconteceu no passado aqui. Olha 

o nosso amigo Moita aí. Vinha aqui nessa tribuna, eu ali assistindo, via ele defender ela de unhas e 

dentes, por que, porque ele acreditava, ele achava que ela tava fazendo certo. Coitado dele achar 
isso. Quando ele viu que tava errado foi tarde demais. Esqueceram o trabalho que ele fez, porque eu 
já falei aqui, pra mim, já falei pro Carlos, já falei pra todos os Vereadores e falei pra ele, eu, eu pelo 
que eu via, talvez eu não via o trabalho dos demais Vereadores, eu achava e acho até hoje e tenho 
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1 certeza disso, que o Moita foi um Vereador atuante no município. Via o Moita andar na cidade j 

J inteira, procurando os problemas, trazendo aqui, apresentando e quando pedia ouvia um não. E era 1 

o único que vinha pra essa tribuna aqui e defendia ela. Agora não pense os senhores que já deram 
uma paulada nela que ela vai se fazer de boazinha agora. Ela vai sim, vai colocar no colo, pode ter 
certeza, mas a hora que ela puxar a perna e deixar cair, você pode ter certeza que é um abismo 
embaixo. Pra mim, no meu ponto de vista, na história de Piquete, primeira candidata, primeira 
Prefeita eleita que não teve a oportunidade na sua reeleição, na sua reeleição de eleger um 
Vereador. Agora os senhores entendem o porquê aconteceu isso? Eu falava no nosso grupo. Ela 
queria número de cabo eleitoral pra trabalhar pra ela. É isso que ela queria. Ela tava pouco se 
lixando se ela ia eleger alguém aqui ou não. Porque na cabeça dela da mesma forma que ela fez a 
outra vez, ela ia manipular a Câmara. E continua ainda. Como o senhor Éder Billota falou no 
programa de rádio dele, ele falou lá. Agora se é verdade ou mentira, se é certo ou errado nós não 1 

sabemos, que já tem Vereador pondo a mão na consciência e ouvindo a senhora Prefeita, parabéns! 
Parabéns! O meu posicionamento continua sendo o mesmo até que ela me prove o contrário. Até 
que ela me prove que esses meses que ela ficou fora serviu pra ela ter um pouquinho mais de 
educação com as pessoas, de ter um pouquinho mais de amor pelo município e não ficar chutando 
os outros como ela costuma fazer". Em aparte o Vereador Santana disse: "É, um pouquinho de 
humildade pra tratar o povo". O Vereador Claudinei respondeu: "Isso aí infelizmente esquece, isso 
você esquece Vereador, isso pode esquecer. Aquilo ali o dia que for humilde aí eu não sei o que vai 
acontecer". E continuou: "E mais uma vez eu quero parabenizar os professores. Porque eu, na atual 
situação da Educação hoje, o Vereador Heloizio falou que não ia ter paciência, eu acho que eu seria 
expulso de todos os colégios que eu fosse estudar. Porque da forma, vamos dizer, só pra 
complementar, as crianças, os jovens tratam os professores hoje e a culpa, a culpa não é do 
professor. A culpa é e vou ser bem sincero, da família. O jovem, a criança, ela não vai pra escola 
pra aprender educação. Ela vai aprender Português, Matemática, Inglês, tudo quanto é matéria, mas 

1 educação quem dá é o pai com a mãe dentro de casa. Aí de mim se eu chegasse numa sala de aula e 
1 olhasse diferente pra uma professora ou pra um professor. Minha mãe, meu pai não, meu pai era um 1 

coitado, mas a minha mãe era capaz de buscar eu dentro da sala de aula e arrancar eu pelo cabelo de 
lá e descer o 'quaio'. Porque eu lembro até hoje. Um dia que eu fugi da escola minha gente, eu 
apanhei tanto, eu tentei correr, cai em cima de uma roseira. Aí ela me pegou, 'vem cá, vou tirar os 

espinhos seu'. Colocou uma bacia de água morna, cheia de sal, 'deita aí pra você ver como é que 
funciona as coisas'. Muito obrigado senhor Presidente". Usando da palavra o Senhor Presidente 
disse: "Vereador eu também passei por essa experiência aí, muito embora devido às artes, eu era 
colocado atrás da porta pra cheirar parede mas, valeu a pena. Eu aproveito a oportunidade pra 
estender a Vossa Excelência Vereador Claudinei, essa aula que o senhor acabou de apresentar pra 
nós aqui, dentro do Plenário, essa aula política na qual acredito eu que cabe perfeitamente ao 
Plenário e aos pares pra que tomemos a atenção necessária porque um pingo é letra e realmente o 
povo está atento, então devemos tomar cuidado. Então nem sempre o que a gente faz é certo. A 
gente acha que tá certo pro povo pode ser que esteja errado. Então já pegando o gancho de Vossa 
Excelência vamos tomar um certo cuidado porque existe na face da Terra uma pessoa que se diz 
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radialista e está colocando a nossa Câmara em cheque. Cuidado porque depois vai começar 

denominar os nobres pares aí e isso pega muito mal. Mas parabéns viu Vereador, pela aula que o 
senhor acabou de ministrar a todos". Inscrito para falar o Vereador Rômulo cumprimentou a 
Presidência, demais Vereadores, público presente, intemautas e ouvintes e iniciou seu 
pronunciamento dizendo: "Senhor Presidente só pra pegar o gancho já que vocês citaram o nome do 
Billota, nosso grande radialista, eu recebi a mensagem onde ele citou o meu nome referente ao meu 
processo de infidelidade partidária, onde deixou bem claro que eu vou perder meu mandato pelo 
processo da infidelidade. Então aqui eu quero deixar um recado pra ele. É que eu não ouço a rádio 
dele e acho que aqui em Piquete ninguém ouve, eu nunca vi alguém falar que ouve a rádio dele. 
Aqui todos nós acompanhamos a Natureza, eu quero cachê depois hein? E quero dizer a ele que eu 
estou sofrendo um processo e não to nem um pouquinho preocupado com esses lixos e não é ele que 
vai ficar preocupado por minha causa. A minha consciência tá limpa. O meu trabalho está sendo 
feito na cidade. Eu tive 1805 votos, onde não tive nem uma liderança política me apoiando, não tive 
nenhum Vereador que a gente entende a situação de cada um, como eu falei na outra sessão, 
compreendo, cada um tem que correr atrás do seu. Isso é fato, não vou ficar com raiva de ninguém, 
são todos meus amigos e pode ter certeza, se precisar de mim a gente vai estar junto. Só que o 
resultado foi feito através de trabalho e eu fico feliz. Foi uma campanha sem dinheiro, declaramos 
lá 12, 13 mil reais, com 13 mil você não consegue fazer nada. Tivemos o material do Federal que 
foi entregue pra mim aqui pra poder fazer a divulgação, infelizmente estava coligado com o PT não 
tinha jeito de soltar urna propaganda dessa. Queimamos quase 300 mil papéis, porque não tinha 
como soltar uma propaganda dessa na cidade. Porque a gente sabe infelizmente ou felizmente 
porque o que eles fizeram hoje está à tona e todo mundo está podendo acompanhar. Só que fica aqui 
o meu agradecimento à população de Piquete, essa sim merece a minha atenção. Eu fiquei muito 
feliz, fiquei muito feliz apesar de eu ter soltado um material onde eu inverti o Estadual com Federal, 
teve muita gente que errou na hora de votar, eu pisei na bola, coloquei, fiz uma colinha, soltamos 
cinco dias antes e eu puxei no site do TSE em 2014 a colinha onde o primeiro era o Estadual. E 
chegou na hora a gente, eu estive no morro do colégio, muita gente me procurou falando que 
apareceu um erro na tela, mas eu fico feliz. Porque o mais importante pra mim não é nem a votação. 
Eu fiquei muito feliz é pelo calor humano naquele morro do colégio. O pessoal entrava, votava, saía 
e me abraçava. Entrava, saía e me abraçava. Isso sim, eu senti na pele que a população tá 

reconhecendo um pouco do nosso trabalho que está sendo feito aqui na Câmara. Então fica aqui o 
meu agradecimento a toda à população de Piquete e isso aumenta mais, ainda mais a minha 
responsabilidade em trazer grande beneficio a nossa população. Também quero parabenizar o 
Christian, o Vereador Christian, no dia das crianças ele fez a festa no Bairro da Tabuleta, no Bairro 
Santa Isabel e eu estive presente, teve bastante criança e parabéns Vereador, parabéns pelo trabalho 
social. Vereador Claudinei, belas palavras na forma que você conduziu a sua fala na Tribuna e eu 
prestei muito bem a atenção, é, hoje aqui em Piquete Vereador a gente ouve muita picuinha. Às 
vezes nem tudo que chega ao nosso ouvido é o que realmente acontece. Semana passada falaram 
que Rominho, citaram meu nome, Rominho esteve na casa da Prefeita. É brincadeira cara. Eu estive 
com o Prefeito até sete horas da noite. No outro dia 9 horas da manhã, 8? 7 horas da manhã a gente 
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tava indo pra São Paulo junto com o Doni e o Christian. Fiquei em São Paulo até 8 horas da noite. 
Como se eu fiquei com o Prefeito até às 7 horas da noite do dia em que a Prefeita voltou no outro 
dia tava cedo e eu passei a tarde na casa da Prefeita". Em aparte o Vereador Christian disse: "Não 
só o senhor, como também o senhor, eu, o Junhô e o Doni, os quatro na casa. A gente tem que 
pesquisar em Piquete aqui se não tem irmão gêmeo aqui cara. Você não tem irmão gêmeo aqui não? 
Daqui a pouco tem irmãos nossos fazendo alguma coisa aí e gente não tá sabendo". Continuando o 
Vereador Rômulo disse: "Então assim a gente cara, se eu for". Em aparte do Vereador Claudinei 
disse: "Por isso que eu vou insistir no que eu acabei de falar. Nós Vereadores estamos a todo tempo, 
a todo tempo, sendo observados. As pessoas querem agir de uma forma que coloque em cheque 
cada um de nós aqui dentro. Porque tem um monte lá fora, tem um monte lá fora que quer estar no 

lugar nosso aqui. E pode falar não queria, não queria, que ele quer sim. Quer estar aqui no lugar da 1 

gente. E infelizmente eu, no meu ponto de vista, no meu ponto de vista, a única pessoa aqui em 
Piquete que tem interesse em colocar palavras pra serem colocadas, informações pra serem 
colocadas pelo senhor Éder Billota é a administração que assumiu de novo. Talvez o senhor tenha 
ouvido. O senhor ouviu o que ele falou lá. Como ele já falou isso no passado. No passado ele citou 
nome. Então é o que eu to falando. A gente tem que observar o que tá acontecendo ao nosso redor 
pra que a gente aqui dentro não se deixe levar por conversa de fora que venha atrapalhar a nossa ' 
administração aqui dentro. Legislativo é Legislativo. Executivo é Executivo. E o senhor não pense 
que daqui a pouco vão falar que eu também tive conversando com ela. Eu acabei de mandar uma 
mensagem agora pouco, agora a pouco pro Marcos Faria a respeito de um projeto que tá aqui 
pedindo, já vou ser sincero pra você, pedindo que retire, corrija e mande de volta pra cá. Daqui a 
pouco vão falar que o Vereador Claudinei virou situação da Senhora Prefeita e já tá liderando aqui 
na Câmara por ela. Triste ilusão dela. Eu só to tentando orientar pra que a gente não venha pro 
Plenário e reprove um projeto de tamanha importância pro nosso município. Então a gente tem que 
tomar cuidado. Foi por isso que eu usei essa tribuna hoje. Pra alertar mais uma vez o que vão tentar 
fazer daqui pra frente. E não pense o senhor que vai ficar por aí não. Daqui a pouco vão falar que 
nós estamos almoçando em restaurante na Dutra, daqui a pouco vai falar que a gente tá fazendo 
churrasco em tal lugar, então infelizmente isso vai acontecer, isso vai acontecer, infelizmente". ! 
Neste momento o Senhor Presidente solicitou um aparte e disse que depois acrescentaria o tempo 
decorrido ao Vereador Rômulo e disse: "Não sei se o senhor prestou atenção, tem na Casa um edital 
do Jornal Atos e no final da matéria aqui, vejam bem, já circulou na cidade, mas não custa não é, a 

1 Chefe do Executivo revelou ainda que está confiante de que o Tribunal de Justiça julgará 
improcedente a denúncia da Câmara de que a Prefeitura adquiriu um imóvel na região central do 
município sem autorização legislativa. Então ela já tá começando a ventilar ou talvez ele, a ventilar 
pro povo que a Câmara está de maneira errônea perseguindo. Então como que publica isso aqui 
dizendo que já tem quase certeza que será absolvida se nem chegou ainda. Ela se esqueceu e 
também ele se esqueceu de falar nessa rádio dele aí que ela está governando sim, ela voltou sim, 
mas encontra-se ainda no poder através de liminar. Ela está somente no governo hoje por liminar, 
l por força de liminar. A qualquer momento pode cair. Basta somente que a nobre Juíza da nossa vara 
J Distrital de Piquete dê um parecer contrário ali já era. Então, ela tá tentando induzir o povo é que 
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Vereador já tá procurando por ela, que está sendo manipulado. Então, conforme o Vereador 1 

Claudinei bem disse, o senhor pegou nas palavras dele e eu também, a gente somente tem que tomar 
um certo cuidado Vereador por quê? Hoje nós somos vitrine. E o povo tá de olho em nós, somente 
isso, nada além, muito obrigado". Dando continuidade a sua fala o Vereador Rômulo disse: "A 
gente concorda com tudo o que foi falado, mas o que nós temos que ficar atento é com as 
informações que é os fake news. Vocês estão acompanhando. Hoje, se eu ver o Junhô na Prefeitura 
conversando com a Prefeita, quem sou eu pra falar se ele tá certo ou tá errado. Hoje, ele tá mais do 
que certo. Quem é a Prefeita da cidade hoje é a Teca. Você vai buscar situações, você vai buscar às 
vezes informações, as coisas que traga beneficio pra população, quem vai resolver é a Prefeita. Eu 
prefiro mil vezes o Xeroso. Mas se hoje, já que ela é a Prefeita eu tenho que ir nela. Porque ela que 
vai poder me atender. Hoje o Xeroso é Vice-Prefeito. Hoje ele já não atende mais. Então assim, o 
que nós temos que fazer daqui pra frente é saber respeitar a opinião de cada um. Não é porque o 
Heloizio tá indo lá, não é porque o Rodrigo, não é porque é o Christian, porque é a Malu, Claudinei, 1 

Santana, cada um traça o seu futuro. Quem vai julgar daqui dois anos é a população. Tá todo mundo 
julgando o Rominho tá errado, olha aí a votação. O povo não é bobo, o povo quer trabalho. Não 
existe certo nem errado, existe trabalho realizado. Hoje estamos aqui pra representar a população, 
pra buscar recursos, amanhã estamos indo pra São Paulo. A gente tem até no dia 20 de outubro pra 
fechar as emendas pro ano que vem. Começou agora dia l º de outubro até 20. Quem conseguir 
agora só vai chegar ano que vem. Passou 20 de outubro só 2020. Tô enganado? Porque vai virar o 
ano. É um ano a mais. É um ano a mais. Vai fechar agora dia 20 de outubro. Amanhã nós vamos 
apertar. Vamos apertar. Elegeu tem que trabalhar, chega de comemorar, a picanha já foi. Agora é 
trabalho. Agora é trabalho. Então eu quero deixar bem claro pra vocês que desejo pra vocês daqui 
até 2020 boa sorte, que Deus ilumine o caminho de cada um de vocês, que possa buscar recursos 
pra cidade, à cidade nossa tá necessitando, o que for acontecer daqui um mês, dois meses pertence a 
Deus. Da mesma forma que da outra vez falaram que a gente comeu picanha com a Prefeita, o 
resultado foi outro. O resultado foi outro. Então a minha moral não é mixaria que vai comprar. Eu 

1 tenho uma responsabilidade ainda maior com resultado que eu tive. Eu tenho meus planos pro 
futuro. Não vou me manchar por porcaria. Então pra população de Piquete eu tenho sim que usar a 
Tribuna pra dar explicação. Agora pros lixo, pros meia dúzia de lixo de Piquete que tenta usar da 
maldade, usar dos fake pra me atacar, isso daí não merece nem um minutinho da minha atenção. 

Que são lixo, não acrescenta em nada, não traz um beneficio pra nossa população. Então esse sim a 
gente tem que excluir. Graças a Deus. O trabalho tá sendo feito, estamos buscando recursos, 
estamos cada vez mais e se Deus quiser amanhã a gente vai obter mais um, ano que vem está 
chegando aí o Raio X, o desfibrilador, o Programa do Atleta do Futuro que é do SESC, talvez seja 
implantado, agora mudou o Executivo, vamos pressionar pra que a partir de fevereiro já possa ser 
implantado na cidade, então é trazer resultado, o que da voto é trabalho realizado". Em aparte o 
Vereador Claudinei disse: "Uma frase rápida que um colega Vereador aqui falava muito aí nessa 
Tribuna aí: A gente tem que tomar cuidado são com os politiqueiros de botequim. E isso quem 
falava era o Fábio Peixoto. E se você perguntar pra ele hoje ele vai falar pra você, como é duro lidar 
com os politiqueiros de botequim. Então tem que tomar cuidado". Continuando sua fala o Vereador 
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Rômulo disse: "E aproveitando já hoje como é o dia dos Professores, em nome do Rodrigo nosso 

Vereador. Doni. quero ler um pequeno texto e estender a todos os professores de Piquete. 'Ser 
professor é professar a fé. É a certeza de que tudo terá valido a pena se o aluno se sentir feliz pelo 
que aprendeu com você e pelo que lhe ensinou. Ser professor é consumir horas e horas pensando em 
cada detalhe daquela aula, que mesmo ocorrendo todos os dias é sempre única e original. Ser 
professor é entrar cansado numa sala de aula e diante da reação da turma transformar o cansaço 
numa aventura maravilhosa de ensinar e aprender. Ser professor é importar-se com o outro numa 
dimensão de quem cultiva uma planta muito rara e que necessita de atenção, amor e cuidado. Ser 
professor é ter a capacidade de sair de cena sem sair do espetáculo. Ser professor é apontar 
caminhos, mas deixar que os alunos caminhem com seus próprios pés'. Então através desse texto 
quero estender aos Vereadores, Dona Lúcia professora, a todos os professores de Piquete, que Deus 1 

abençoe todos vocês pela profissão e que se Deus quiser, agora a partir de 2019, o Governo que 
entrar que pelo menos invista e tenha consideração a todo o seus trabalhos. E também quero 
estender ao Vereador Rodrigo que se Deus quiser a semana que vem você estará com sua filhinha 
aí, desejo muita saúde, que nasça com muita saúde, que Deus ilumine e que vai dar tudo certo, tá 
bom? Uma boa noite a todos". Inscrito para falar o Vereador Christian iniciou sua fala dizendo: 
"Em nome do meu amigo Vereador Rodrigo, em nome do meu amigo Vereador Doni, professores, 
em nome dos intemautas, Rádio Natureza, em nome da nossa Professora aqui presente hoje, uma ' 
vez professora sempre professora, a pessoa não se toma professora, a pessoa nasce professora certo? 
Eu vou usar essa tribuna hoje para fazer parabenizações, parabenizando os professores hoje pelo 
dia, agradecer também todo o povo que concedeu o seu voto aos meus deputados pelos quais eu 
trabalhei. Falar também da enorme dificuldade que é você pedir voto pra deputado tendo dois 
deputados federal e estadual na cidade complica bastante. Agradecer. Ia falar também a respeito 
desse pessoal que tá jogando essas coisas na rua, essas coisas ruins, que já foi feito há um tempo 
atrás, deu no que deu, agora começa a mesma novela de novo, que tem quatro Vereadores, cinco 
Vereadores indo atrás da mulher, assim, assim, assado ou seja, isso aí pra nós isso aí aumenta ainda 
mais a nossa credibilidade, porque se a gente tá incomodando é sinal que a gente tá trabalhando. Se 
não tivesse trabalhando o pessoal não estaria nem aí se tá ou não tá com ela, se tá pra lá ou tá pra cá. 
Então assim pra nós é bom isso é benéfico. Uma boa noite a todos parabenizando mais uma vez os 
nossos professores Vereadores. Rodrigo Nossa Senhora já tá na frente da sua filha, tenho certeza 
que ela fará o parto, pode ter certeza disso aí, vai vir com saúde, com muita saúde. A minha torcida 
é, tá? Precisar que qualquer coisa estamos aí, fica com Deus todo mundo e boa noite". Inscrito para 1 

falar o Vereador Doni cumprimentou a Presidência, a Vereadora Malu, demais Vereadores, 1 

ouvintes da Rádio Natureza FM, intemautas, público presente e iniciou seu pronunciamento 
dizendo: "Em primeiro lugar eu quero agradecer a todos os munícipes que no último dia 07 foram 
às umas fazendo com que os nossos Deputados tivessem votos, a maioria dos nossos deputados 
foram reeleitos, quero agradecer a todos. Quero parabenizar o Rominho pelos seus votos e eu pude 
acompanhar o seu trabalho, a luta é árdua e não desista não porque quem luta um dia chega à 
vitória. Quero parabenizar também ao meu amigo, Ex-Vereador Carlos pela sua votação também, 
pude acompanhar a luta dele na nossa cidade. Quero dizer a ele também, desculpa a não presença, 
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mas ele deve estar nos ouvindo, parabenizá-lo e dizer que se for da vontade dele que continue 
lutando. Em primeiro lugar gente vou falar de coisas boas, depois eu vou começar com as coisas 
ruins. Quero fazer minhas as palavras do Vereador Rodrigo e quero parabenizar também o Padre 
Anderson pelo excelente trabalho que ele está fazendo na cidade. Quero dizer a Vossa Senhoria 
Rodrigo que eu quero assinar, pretendia fazer, o senhor vai fazer, então o senhor faça que eu assino 
junto. Quero parabenizar a Cristina e a Gisleide pela festa lá na Vila Célia, a Vila Célia teve duas 
festas, uma na mina e uma lá na praça da Vila Célia, que agora me fugiu o nome, ali na Monte 
Castelo. Quero parabenizar o Vereador Rominho, Rominho ó desculpa, to com você na cabeça 
Rominho, 65111, quero parabenizar o Christian pelas festas que ele fez lá na Tabuleta e no Santa 
Isabel e quero deixar um pergunta no ar. O Xeroso ia fazer uma festa na cidade pras crianças, não 
teve festa, a Prefeita retomou, se eu tiver errado depois eu peço até desculpas pra ela, mas eu acho 
que a primeira coisa que ela fez foi cancelar a festa das crianças né? Quero deixar uma coisa bem 
clara. Vereador Rominho falou, Vereador Christian, Vereador Claudinei a quem eu estimo muito, 
não tenho vergonha de falar que é meu professor aqui, depois eu vou estender aos professores e a 
você também, aqui eu aprendo muito com você e espero aprender muito mais. Queria que as 
pessoas fossem mais honestas um pouquinho e o que tivesse que falar da minha pessoa viesse e 
falasse direto pra mim. Não ficasse aqui pra Praça da Bandeira inventando bobeira. Eu costumo 
dizer a seguinte coisa, da minha vida tomo conta eu. Terça-feira eu trabalhei até as 4 e 40 da tarde, 
sai da escola vim pra Câmara, estive aqui com o advogado da Câmara conversando, estive aqui com 
o Vereador Santana, sai daqui as 6 e 15 da tarde, 18hl 5min, no outro dia pela manhã fui a São 
Paulo com o Vereador Rominho e o Vereador Christian e quando eu chego na quinta-feira a 
primeira notícia que eu tenho é que eu estive na terça-feira a tarde numa reunião com a Prefeita 
Teca. Mal a Prefeita voltou eu já estava em reunião com ela. Como? Se eu estava aqui na Câmara se 
eu tava na escola, como que eu estava com a Prefeita. Eu acho que as pessoas deveriam pensar um 
pouquinho mais e começar a trabalhar, começar fazer campanha dele pra 2020. Deixa as coisas 
correrem do jeito que estão. Deixa a gente viver a nossa vidinha. Faço minha as palavras do 
Vereador Christian. A gente só é comentado quando a gente tá incomodando. E eu acho que nós 
estamos incomodando. Porque eu vejo as pessoas falando na primeira votação, a votação de 
cassação a Prefeita que nós estávamos comendo, nós íamos comer picanha. Eu não comi picanha, 
meu voto todo mundo sabe qual foi e as pessoas continuam aí do mesmo jeito, falando as mesmas 
coisas novamente. Se eu tiver que fazer reunião com a Prefeita eu não vou fazer reunião escondido. 
Eu prefiro fazer reunião lá na Prefeitura, pelo menos todo mundo me vê, todo mundo vai sair 
falando na cidade. Se me ligarem pra fazer reunião em outra cidade, não vou. Eu sou uma pessoa 
que gosto de tudo às claras. Se eu to fazendo uma coisa como o Vereador Claudinei acabou de falar, 
se é certo ou errado, isso depende da minha pessoa. O futuro é que vai dizer se eu estou certo ou se 
eu estou errado". Em aparte o Vereador Junhô disse: "No meu caso falaram da outra vez que eu 
tinha ganhado 1 O mil da Prefeita pra arrumar minha casa, pra trocar de carro e eu queria saber 
aonde tá esses 1 O mil porque até agora não vi esses 1 O mil não. E gostaria de dizer também que 
independente do que ocorreu, que a gente votou pra cassar a Prefeita ou não, independente da 
votação, eu precisando resolver algum problema dos munícipes de Piquete, com certeza eu vou Já, 
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independente de quem goste ou não. Isso é problema meu e quem vai arcar com as / 

responsabilidades mais tarde vai ser eu, entenda o povo como quiser. O que for para o melhor de 
Piquete, se eu precisar ir na Prefeita eu vou. Gostando quem gostar ou não, pouco me interessa 
quem vai gostar ou não". Em aparte o Vereador Christian disse: "E pra quem falou de picanha nem 

1 coxão duro teve viu?". Continuando sua fala o Vereador Doni disse: "Nem carne moída. Vereador 
J Junhô o que o senhor falou é a grande realidade. Se eu ou qualquer um de nós aqui precisar resolver 1 

algum problema com a Prefeita, nós vamos ter que ter a hombridade de sentar com ela e discutir J 

sobre esse problema. Agora vai depender se ela vai querer ou não discutir com a gente esse 
problema. Porque eu acho que nós estamos aqui pra fazer isso. Esse é o nosso serviço. Vereador 
Claudinei, não querendo passar por cima de Vossa Senhoria e como hoje é dia dos professores, eu 
só vou completar uma coisinha que Vossa Senhoria falou sobre certo ou errado. Existe uma palavra 
sexualidade. A maioria das pessoas confundem essa palavra com sexo. Essa palavra não tem nada a 

ver com sexo. A palavra não tem nada a ver. Mas ela também está relacionada a sexo. A palavra 
sexualidade significa "o gosto da cada um". Seu gosto é diferente do meu, o meu é diferente do 
Rodrigo, do Rodrigo é diferente dos demais e graças a Deus cada um tem o seu. Agora nós nunca 
vamos conseguir que todos tenham o mesmo gosto. Nós nunca vamos conseguir que todo mundo 
ache o que a gente tá fazendo seja certo. Benza Deus se um dia esses botequins, esses, como é que é 
fala de novo aí". Vereador Claudinei respondeu: "Politiqueiros de botequim". Vereador Doni 
continuou: "Isso. Essa pessoas que frequentam botequim aí, que não são todas, que estão lá só pra 
falar mal da gente, espero que um dia elas entendam que nós estamos aqui pra ajudar. E às vezes o 
que a gente faz aqui pode não ser do gosto de todos. Eu espero que um dia as pessoas, essas 
pessoas, que estejam lá hoje fazendo isso eu espero que um dia eles estejam aqui onde nós estamos 

hoje. Porque eu acho que é o grande sonho delas. Pra elas verem o que a gente passa. As pessoas 
quando são pedras é fácil , agora o difícil é quando elas viram vidraça. Que aí elas ficam bravas 
quando as pessoas tacam pedras. Quero parabenizar hoje aqui em nome de todos professores do 
nosso município e do nosso Brasil, em nome do Vereador Rodrigo, em nome da ex-professora, todo 
mundo fala ex-professora, mas professor nunca é ex, uma vez professor, sempre professor, só vai 

\ acabar quando morrer. Acaba o corpo, mas a imagem e a saudade das pessoas pelo seu professor 

1 

sempre vai ter". Em aparte o Vereador Claudinei disse: "Sabe que é interessante certas coisas. 
Depois que eu citei a questão do que o Éder Billota falou na rádio dele, eu ouvi aqui mais duas ou 
três pessoas falarem que esse assunto correu na cidade e eu não sabia. Porque eu sai daqui na 
quinta-feira logo depois do almoço e retornei ontem a noite. E hoje praticamente eu não rodei a 
cidade pra saber. Eu falei baseado no que o Éder Billota comentou. Se ele comentou é porque 

alguém da administração passo alguma coisa pra ele. Ou os politiqueiros de botequim que aí estão. I 
Mas pro senhor ver como é interessante as coisas. Então as coisas a gente tem que ficar mais atento 
ainda do que eu imaginava. Porque tá pior do que eu imaginava. Eu falei baseado em uma coisa e já 
ouvi o Vereador Christian falar, o senhor falar e o Vereador Rominho falar. De que estão falando 
por aí. É tão grande a situação que talvez de repente o meu nome tá rodando também e eu não to 

j sabendo. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Eu não sabia ainda dessa questão que os senhores 
1 estão falando. E complementando o que eu to falando, esse tempo todo que eu estive aqui como 
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Vereador, se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida é ser respeitado aqui dentro da Câmara. 1 

Por quê? Porque eu sempre respeito a opinião de cada um. Tanto respeito, a maior prova de respeito 
que eu tenho por cada um dos senhores que Vossa Excelência apoiou um candidato que não é do 
partido. E em momento algum eu indaguei Vossa Excelência a respeito disso. Isso é importante 
mostrar pra todos aqui dentro do tamanho, do tamanho que é o meu respeito pra cada um de vocês. 
A opinião de cada um e o que vai fazer ou deixa de fazer é problema de cada um. Quando eu saio 
no carnaval e me visto de mulher o problema é meu, a responsabilidade é minha. É assim que 
funciona as coisas. Tanto aqui dentro em todo o momento, quando eu tenho a liberdade como já 
conversei com o Rominho, já conversei com outros Vereadores aqui. Eu exponho o meu 
pensamento. Eu exponho de forma que eu acho que tá certo ou tá errada. Mas foi o que eu falei o 
tempo inteiro na tribuna. Nem sempre o meu certo é o certo. E nem sempre o meu errado é errado. 
Mas se tem uma coisa que eu aprendi, é respeitar cada um Vereador. Eu já respeito na vida pessoa] 
todas as pessoas e opinião de cada um, sempre foi assim. Por isso que eu cheguei onde eu cheguei. 
Não foi à toa. Foi por respeitar companheiros aqui, que nós batemos boca na tribuna aqui a ponto do 
Presidente encerrar a sessão, suspender a sessão pra gente bater boca Já dentro, até hoje me respeita 
e eu também o respeito. E tenho amigos aqui que a gente bateu boca nessa tribuna aqui, que vocês 

não viram o que é uma discussão em Plenário de ponto o Presidente não ter força pra parar a I 
bagunça. E eles me respeitam da mesma forma que eu respeito eles. Então o que eu comentei na 
tribuna agora, os senhores viram o tamanho da repercussão que deu quando eu disse que nós temos 1 

que nos policiar e tomar cuidado pelo que falam. Foi o que o Éder Billota falou. Éder Billota ele I 
agrada a quem aqui em Piquete eu pergunto aos senhores. Fica aí a pergunta. Quem poderia ter 
passado pro Éder Billota que já existe Vereadores ou ele tá mentindo. Eu não to falando que ele ta 
falando a verdade. Estou falando que estão tentando plantar as coisas pra quê? Pra que aqui dentro 
haja um confronto e que seja favorecido vai ser a administração. Porque é o que ela tá plantando. O 
que se plantou na administração da senhora Ana Maria de Gouvêa no nosso município? Falou que o 
IDEB foi o melhor nosso, parabéns pela Educação. E me joga livro lá, tá lá abandonado do jeito que 
tá até hoje. Quem quer educação quer do pé à cabeça. Ah mas não foi ela que deixou. Mas ela ficou 

1 quatro anos vendo e não tomou atitude. Ou melhor seis anos, já vão completar seis anos. Em 3 

1 

meses quem assumiu foi procurar uma forma de tentar resolver. Então é isso que eu to f~lando. Nós 
temos que tomar cuidado. O que nós conversamos, o que falei, o que eu ouvi do senhor Eder Billota 
já apareceu outras coisas aqui que já estão falando. Será que estão falando porque o Éder Billota 
falou ou estão falando porque tem alguém plantando dentro da cidade pra tentar jogar um contra o 
outro aqui dentro. Então essa é a questão. Só por isso que eu pedi aparte pra falar com o senhor. 
Muito obrigado". Em aparte a Vereador Malu disse: "Vereador, rapidinho, eu não poderia deixar 
passar essa oportunidade. Isso que o Vereador Claudinei deixou claro do Éder Billota estar falando 
esse tipo de coisa. Engraçado que ficamos quatro meses sem esse tipo de comentários. Então é só a 
Prefeita retornar ao cargo que o pastorzinho que ela paga pra defender ela e atacar a gente, começa 
a falar besteira novamente. Queria só deixar um recadinho bem rapidinho pra ele Vereador, porque 
ele fez uma declaração em que pela segunda vez ele fala, se refere a minha pessoa e ele fala que eu 
vim pra cá de pau de arara e do fim do mundo e cai aqui e virei parlamentar. Ainda bem que eu 
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virei parlamentar né? Não vou dar o gosto pra ele nem pra outras pessoas de ser algo ruim pro meu 
município. E eu não tenho vergonha nenhuma viu Éder Billota de ser nordestina, teria vergonha sim 
de ser sua parente. Ser parente de um condenado sem moral como você é. Obrigada". Continuando 
suas palavras o Vereador Doni disse: "Vereador Claudinei pra Vossa Excelência e pra todos eu 
posso falar que o que estão falando é mentira. Acabei de colocar. Estava aqui com o nosso 
Presidente na terça-feira. Então vou pensar igual ao Vereador Christian, eu devo ter um irmão 
gêmeo. Apesar que eu tenho dois irmãos na cidade aí, mas eles se parecem comigo, ma nem tanto. 
Você tem irmão gêmeo". Em aparte o Senhor Presidente disse: "Naquela data Vossa Excelência 
saiu daqui ao término do expediente. O senhor esteve a todo o momento aqui comigo". O Vereador 
Doni disse: "Com Vossa Senhoria". O Senhor Presidente disse: "Justamente". Continuando suas 
palavras o Vereador Doni disse: "Então que horas eu tive com a Prefeita no período da tarde. Então 
tá estranho. Retomando a fala sobre os professores. O Vereador Claudinei falou uma coisa ali que 
eu ia comentar. Respondendo algumas perguntas, que eu tive como pergunta. Realmente Vossa 
Senhoria Vereador Heloizio que não teria coragem. Eu acho que Vossa Senhoria teria sim. Porque 
pra gente ser professor a gente tem que ter uma coisinha que eu falo todos os dias ou todas as 
semanas pro meus alunos. Pra ser professor a gente precisa ter respeito que é uma coisa que o nosso 
Brasil está precisando, nosso município também está precisando muito dessa palavrinha respeito. 
Vereador Claudinei foi muito feliz nas palavras dele. Se eu respeito, a outra pessoa não pode fazer 
nada comigo a não ser me respeitar também. Se eu te trato com falta de respeito eu te dou a 
liberdade de me tratar com falta de respeito. Então todos, podem perguntar para os meus alunos. Eu 
nunca falo com aluno nenhum meu com falta de respeito. Todos nós sabemos e nós somos os 
adultos, eles são as crianças que estão do outro lado. Porque nós sabemos que tem dia que a gente 
não suporta nem olhar a cara da gente no espelho. Nós temos os nossos problemas também. Mas, 
eles que estão lá do outro lado, os nossos alunos, eles não são culpados disso. Eles estão lá sedentos 
de saber, sedentos pra ter o nosso carinho e sedentos pra ter o nosso respeito. Professora Lúcia deve 
lembrar disso muito bem. A gente conversava nas salas dos professores. Nós não somos só 
professores. Nós somos padres, nós somos médicos, nós somos psicólogos, mil e uma utilidades, 
Bombril, igual todo mundo falava antigamente Bombril. Nós somos Bombril. E nós professores 
trabalhamos num local onde muitas vezes não dá pra gente a liberdade da gente trabalhar direito e 
nem o material adequado pra gente trabalhar direito. Então, hoje é dia do Professor, hoje, só um 
minuto. Hoje, mas eu acho que o dia do professor é todo o dia. O primeiro professor que o aluno 
tem dentro de casa é o pai com a mãe. Esse é o primeiro professor dele. Professor é aquele que 
ensina. E quem ensina não é só ensinar História, Matemática, Geografia. A gente ensina 
primeiramente pros nossos filhos bons modos, ensina a andar, a falar, a fazer as coisas corretas. 
Senhor Presidente só um minutinho. Só pra eu ler uma mensagenzinha aqui pro dia do professor. 
Dedico a todos e eu acho que cada pessoa tem dentro de si um professor. Quem não é pai, não é 
mãe, é tio, é irmão, pelo menos uma vez na vida vai ser professor. Vai ensinar àquela pessoa 
alguma coisa. Acabei de dizer que aqui dentro o meu professor é o Vereador Claudinei. Tudo o que 
preciso, tudo o que eu quero eu corro atrás dele e eu aprendo cada dia que passa aqui dentro com 
ele. 'Obrigado por fazerem do aprendizado não um trabalho, mas um contentamento. Por fazerem 
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com que nós sentíssemos pessoas de valor. Por nos ajudarem a descobrir o que fazer de melhor e 

assim fazê-lo cada vez melhor. Obrigado por afastarem o medo das coisas que pudéssemos não 
compreender, levando-nos por fim a compreendê-las. Por resolverem o que achamos complicado, 
por serem pessoas dignas de nossa total confiança e a quem podemos recorrer quando a vida se 
mostra difícil. Obrigado por nos convencerem de que éramos melhores do que suspeitávamos'. E eu 
quero deixar por último só um recado. Eu estou onde estou hoje ou eu sou quem eu sou hoje por 
causa de duas pessoas, duas eu falo duas, mas essas duas são várias. Meu pai com a minha mãe ou 
meus pais e principalmente aos meus professores. Obrigado a todos e uma boa noite". O Senhor 
Presidente solicitou a Senhora Secretária que fizesse a leitura da ordem do dia que foi a seguinte: 1) 
Requerimento nº 56/18, de autoria do Ver. Heloizio dos Marins, para que seja oficiado a Exma. Sra. 
Ana Maria de Gouvêa, Prefeita Municipal, pedindo-lhe a gentileza de determinar a manutenção da 
estrada dos Marins próximo ao Manuel Bastos. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a 
referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por 
unanimidade. 2) Moção nº 41/18, de autoria do Vereador Heloizio dos Marins, apresentando Moção 
de Pesar aos familiares do Sr. Levino Ribeiro por seu falecimento ocorrido recentemente. Como não 
houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação 
e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 3) Moção nº 42/18, de autoria do Vereador Santana, 
para que fosse oficiado ao Comandante do CPI-1, Comandante do 3º BAEP, ao Secretário de 
Segurança Pública do Estado de São Paulo, ao Comandante da Polícia Militar do Estado de São 
Paulo e ao Governador do Estado de São Paulo, apresentando Moção de Aplausos deste Legislativo 
pelo excelente trabalho desenvolvido pela equipe de policiamento do 3° BAEP composta pelo 1 º 
Sgt PM Carlos Eduardo Ferreira, Cb PM Nilson dos Santos, Cb PM Alexandre da Silva Vieira e o 
Cb PM Diego Lopes Vieira dos Santos que de fizeram a apreensão de membros do PCC. 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, 15 
de outubro de 2018. Centésimo nonagésimo sexto (196°) ano da Independência, centésimo vigésimo 
oitavo (128°) ano da República e centésimo vigésimo sétimo (127º) ano da Emancipação Político-
Administrativa de Piquete.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
-------------------------------------------------------------- - -----.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . . .... . . .. .. .. .. . . .. . . 

VER MÁRIO ELS )!' SANTANA (SANTANA) 

- ~'<-~~ .. 
VER. RÔMULO KAZ~ LUSZCZYNSKI (ROMINHO) 
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