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

) LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE PIQUETE. Aos dezoito (18) dias do mês de junho do ano do nascimento 
de Nosso Senhor Jesus Cristo, de dois mil e dezoito (2018), as dezenove (19) horas, 
realizou-se a sessão acima anunciada. Constatando pelo livro de presenças a existência de 
"quorum" regimental, com a presença de todos os Senhores Vereadores, o Senhor Ver. 
Mário Celso de Santana, DD. Presidente 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 Ver. Maria Luiza Moreira Neta Ribeiro, 1 a Secretária, que fizesse a leitura da ata 
da 63 Sessão Ordinária realizada no dia 16/04/2018. O Sr. Presidente colocou em única 

I discussão a ata da 63 sessão ordinária, realizada dia 16/04/2018 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°s 206 e 207/18, ambos de autoria da Prefeita 
Municipal de Piquete, respondendo ao contido nas proposituras dos Vereadores Junhô e 
Santana (Arquivar); 2) Of GAB n° 212/18, de autoria do Executivo Municipal, 
comunicando o sancionamento do Projeto de Lei Ordinária n° 02/18, o qual recebeu o n° 
2052 das Leis Ordinárias (Arquivar); 3) Of. GAB n° 213/18, de autoria do Executivo 
Municipal, solicitando cópias dos pareceres da Comissão de Justiça e Redação que 
embasaram a reprovação dos Projetos de Leis Complementares n°s 07, 08 e 09/18 
(Arquivar); 4) Of GAB n° 229/18, de autoria do Executivo Municipal, solicitando sejam 
marcadas Audiências Públicas do 1 o Quadrimestre da Lei de Responsabilidade Fiscal, 1 o 

Quadrimestre da Saúde e LDO 2019 (Arquivar); 5) Da Câmara Municipal de Guaratinguetá, 
convidando para a entrega do Título de Cidadania Emérita à Ilustríssima Senhora Daniella 
de Almeida S. F. de Menezes (Arquivar); 6) Comunicados n°s 066733, 066734, 066731 e 

, 066732/18, todos do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos para o 
I FNDE (Arquivar); 7) Of n° 059/18, da Direção da E.E. "Prof. Darwin Félix", solicitando o 
empréstimo das bandeiras para o desfile de 15/06/2018 (Arquivar); 8) Of n° 061/18, da 
Direção da E.E. "Prof. Darwin Félix", agradecendo o empréstimo das bandeiras para o 
desfile de 15/06/2018 (Arquivar); 9) Requerimento no 46/18, de autoria do Ver. Rômulo 
(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 do ilustre Presidente do Bairro da Vila Célia, também da Associação dos 
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Químicos, Sr. Jeferson Pinto Ferreira, cumprimentou a todos que ali se encontravam e fez I 
seguinte pronunciamento: "O fato que me traz hoje a essa tribuna, eu confesso que estou I 
devidamente tranquilo, é, ocorreu tudo o que aconteceu no nosso município até no dia 13, 
não foi por perseguição, por maldade, eu quero deixar bem claro a todos que aqui dentro do 
Plenário municipal não existe falcatrua. O voto que cada um dos senhores firmaram aqui 
presente à população, foi um voto consciente, um voto de tranquilidade, um voto de 
esperança e de mudança para o nosso município que basta, já tava passando da hora, tinha 
que acabar com essas perseguições com essa maldade que estava imperando. Aqui dentro 
não tem nenhum justiceiro não. Aqui dentro existiu a vontade de Deus. Agradeço 
imensamente ao município de Piquete que me concedeu a oportunidade de poder estar aqui 
representando-os, tenho dito e tenho falado que desde quando eu recebi a confiança de quem 
acreditou no meu trabalho eu não assumi compromisso, pelo contrário, eu disse a todos que 
eu iria fazer com que tudo aquilo que eu sempre fiz na minha vida pública dentro da polícia 
militar eu traria comigo aqui pra dentro desse Plenário. E é o que eu estou fazendo de 
cabeça erguida, sem promessa alguma, sem promessa alguma, eu não prometi nada pra 
ninguém. Eu simplesmente eu assumi e eu tenho a tranquilidade em dizer a todos que 
enquanto eu aqui estiver eu vou procurar honrar da melhor maneira possível. Aqui não tem 
nada comprado, aqui não tem perseguição, não tem sacanagem, aqui não tem, conforme eu 
vi uma publicação na rede social, é, as pessoas que saíram em defesa da ex-prefeita, dizendo 
que aqui tem a política do toma lá da cá. Como ela não compactuou com isso, que ela não 
compactua com a troca de favores. Que aqui domina a mentira, o cinismo e a hipocrisia. 
Pelo contrário. Se tem alguém hipócrita aqui dentro, se tem alguém aqui com cinismo, tenha 
a certeza, eu não sou. Agora, que imperava sempre no Poder Executivo o ódio, a vingança, 

I ambição pelo poder, se um antigo administrador público municipal tinha algum acordo com 
quem quer que seja aqui ou troca de favores ou promessas futuras, politicamente falando, 
então não é de mim que vai cobrar isso. Porque eu não tenho e nunca tive rabo preso com 
ninguém. Eu deito e durmo na minha casa com a minha consciência tranquila. Graças ao 
bom Deus eu tenho realizado meu trabalho aqui com transparência, com dedicação e com 

1 muita honra. Eu agradeço imensamente aqueles que confiaram em mim e que votaram para 
que eu .pudesse e~tar aqui os repre.sentando. Quero deixar registrado, ainda não tive a j 

oportumdade, de d1zer ao atual Prefeito, Sr. Agnaldo Almeida Mendes, o Poder Legislativo 
estará aqui com as portas abertas para caminhar junto. Que o senhor obtenha o total e pleno 
êxito na sua administração, porque o senhor é competente, o senhor sabe como tratar o 
povo. O senhor é humilde. Hoje o senhor é um empresário bem sucedido, mas eu conheço o 
seu passado quando o senhor iniciou na sua vida de empreendedor como dono de uma 
sorveteria. O senhor galgou com muito sacrificio esse objetivo de chegar aonde o senhor 

I chegou. O senhor sendo administrador da sua sorveteria me recordo perfeitamente quando o 
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Mas da minha vida particular eu nunca vou admitir. E também não quero que nenhum dos 
senhores ouçam isso. Porque os nossos filhos estão participando e ouvindo tudo o que 
acontece nessa Casa de Leis. E dependendo da forma que chega pra eles dá a entender que o 
Vereador Claudinei é safado, é sem vergonha, isso não acontece comigo. Isso eu tenho 
tranquilidade. Pra mim conseguir quatro mandatos não foi à toa. Porque se tivesse alguma 
coisa pra me prejudicar politicamente já tinham jogado, como já tentaram no passado só que 
não colou. Mas vou continuar brigando aqui. Agora pra minha tristeza, pra gente vê como 
que as pessoas se julgam melhor que as outras. E o pior, usando uma batina. Aqui eu estou 
falando do senhor Padre Fabrício. Isso que ele colocou na rede social não é digno de um 
padre. Ele poderia estar aqui fazendo uma exposição dele em solidariedade a Sra. Ana 
Maria de Gouvêa, Prefeita cassada de Piquete. Respeitaria de qualquer forma a posição dele, 
que é um direito dele, é um direito dele, ele tem direito em expor a solidariedade dele a 
quem quer que seja que ele fale . Mas de forma alguma ofender os Vereadores que aqui 
estão. E do jeito que ele fala dá a impressão que ele é a melhor que todo mundo e quem está 
aqui são tudo porcaria. Vou fazer questão de ler: 'Minha total, "começou bem", minha total 
solidariedade a Prefeita de Piquete Teca Gouvêa que teve seu mandato, "parou, já começou 
errado", injustamente cassado nessa semana'. "Não foi injustamente. Ela teve aqui desde o 
ano passado que essa Comissão foi aberta o direito de arrumar o que estava abandonado, 
apresentar diante a Comissão relatórios de melhorias, relatórios de cuidado com os prédios e 
talvez a decisão da Comissão teria sido outra. Mas em momento algum nesse tempo todo ela 
se preocupou em fazer isso. Ela se preocupou em entrar na justiça, com mandado de 
segurança, pedindo liminar pra suspender a Comissão, mas ela não foi cuidar do que está 
abandonado. Ela não cuidou do que está abandonado pra apresentar pra Comissão: olha 
gente infelizmente realmente tava mesmo, mas vocês me alertaram, tá aqui os relatórios, nós 
começamos a cuidar. E é o que a gente vai cobrar do Sr. Prefeito atual também. A gente 
precisa cobrar pra ele cuidar desses prédios. Agora eu não sei de que forma, mas ele vai ter 
que dar um jeito. Fecha, como eu já disse aqui, tranca com tapumes, se não vai poder usar, 
pra ninguém que entre ali. E se for um vândalo lá e quebrar mesmo estando fechado, vamos 
até a Delegacia, vamos fazer B.O., vamos tomar providências. Tomando providências não 
fica abandonado. Mas em momento algum ela se preocupou em nos mostrar isso. 
'Infelizmente é esse o preço pago por não se submeter a uma política de toma lá dá cá, da 
troca de favores, na compra de apoio tão comum em Piquete' . "Engano do senhor Sr. Padre 
Fabrício. Engano do senhor. Eu não vi nenhum Vereador aqui ir lá pedir alguma coisa pra 
ela, pessoal. Se teve, foi nas sete chaves. Embaixo lá, na surdina. Pelo que eu saiba e pelo 

. que eu converso, e se tivesse também teria medo de chegar aqui e votar. Ninguém foi lá 
\ pedir favor. O que os Vereadores foram pedir e continuam pedindo e vão continuar pedindo 
1 pro senhor Prefeito, desculpe o termo Sr. Presidente, eu falei isso pra ela dentro do 
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\ restaurante do Vice-Prefeito e ela desmandou ele naquele momento: É merda. A população 
de Piquete pede muito pouco pros Vereadores pedir pra Prefeitura. E uma limpeza de rua, é 
um desentupimento de bueiro, é uma pintura de meio-fio, é a troca de uma lâmpada, é coisa 
pequena pra uma Prefeitura fazer. Se o senhor entende senhor Fabrício que isso é troca de 
favores, atender a população que votou nela, porque não interessa se foi 100% que não 
votou nela, se foi 30, 33%, ela tem que trabalhar pra todos. É o que eu sempre falo aqui. 
Não adianta ter sido o segundo mais votado, meu voto aqui tem o mesmo peso do último. E 
nós não trabalhamos pelos votos que eu tive. Não vou trabalhar pra 234 pessoas, vou 
trabalhar pra população inteira. Às vezes os que votaram em mim nem pedem nada pra 
mim, quem pede é quem não votou em mim. E eu vou discriminar isso? 'Senhores não há 
entre seus acusadores alguém mais ético e comprometido com a lisura na administração 
pública que ela'. "Seu padre dá uma ligadinha pra ela hoje e pergunta pra ela por que ela 
está com 300 mil penhorados. 143, 150, não lembro o valor, referente ao ano de 2013. Isso é 
lisura? Isso é honestidade? Agora se o senhor quiser o senhor pode perguntar pra mim que 
eu falo que eu não tenho um centavo penhorado na minha conta, nem tenho pra penhorar 
também né? Tá lá a minha conta bancária. Se o senhor quiser eu mando os meus extratos 
bancários pro senhor, pelo Facebook porque eu não tenho nada a esconder. O que eu tenho 
na minha conta é meu. Agora, falar pra mim que nenhum de nós, sei que se ela é a melhor 
pessoa do mundo pro senhor tudo bem, mas não venha querer acusar nós de não termos 
lisura, não termos ética, não estarmos comprometidos. Tá de sacanagem. Na ânsia de 
defender quem é indefensável passa a atacar. Veja os senhores: um padre que deveria estar 
agregando, que deveria estar trazendo as pessoas pra junto dele, tá discriminando nove 
Vereadores, melhor, oito, que votaram pra cassação do mandato dela. Está discriminando os 
Vereadores desta Casa, que nós não temos lisura, que nós não somos honestos e nós não 
estamos comprometidos como ela está com o nosso município. Que comprometimento é 
esse, que lisura é essa? Se ela está lá respondendo uma ação pública, movido pelo 
Ministério Público, não foi a Câmara não. Que discute a respeito do superfaturamento da 
contratação de pessoas de uma empresa sem licitação. Vamos ver o resultado disso. Aí eu 

I quero ver o senhor publicar no Facebook do senhor que realmente ela errou. Porque há 
pouco tempo agora, quando um empresário da cidade começou a trabalhar e colocou o seu J 

veículo pra vender chopp lá na pracinha, era horrível, estava desconfigurando o patrimônio 
público, tava isso, a hora que ele saiu de lá o Superintendente da IMBEL colocou uma 
barraca lá também e ele não citou nada no jornal, não citou no facebook, não citounada. Por 
quê? Por que hoje está defendendo a senhora Teca e está falando mal dos Vereadores? 

I 
Venha aqui, senta aqui com a gente. Procura saber a vida de cada um de nós aqui. Talvez o 
senhor me conheça porque eu convivi muito na família do senhor. Respeito muito saudosa 
sua mãe, respeito muito seu pai, sua irmã e seus irmãos. Mas não posso ter respeito pelo 
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senhor, pelo senhor tàzer uma colocação dessa a meu respeito. Me prove que eu não tenho 
honestidade, me prove que eu não tenho lisura e me prove que eu não estou comprometido 
com o município". 'Não há entre os seus detratores alguém com um histórico de trabalho e 
dedicação à cidade como o seu'. "Para, para. Essa mulher viveu mais fora de Piquete do que 
aqui. O que a fundação fez não é ela. E o que fez? Replantio na beira do rio? Cadê as 
árvores? Cadê as plantações que foram colocadas lá?" 'Vivemos tempos dificeis, dominam 
a mentira, o cinismo, a hipocrisia, o ódio, a vingança, a pusilanimidade, a ambição pelo 
poder'. "Não tenho. Não tenho ambição pelo poder, nunca tive. A única ambição que eu 
tenho na vida é viver. É viver. Eu tenho uma ambição tremenda de viver e curtir minha vida 
e aproveitar todos os momentos da minha vida que eu não vou abrir mão disso nunca. Isso 
aqui é passageiro. Eu não vivo disso aqui. Como os senhores também não vivem disso aqui. 
Daqui dois anos e meio talvez nenhum de nós estaremos mais usando essas cadeiras e nem 
usando esse microfone. Mas nem por isso nós vamos morrer. Nem por isso nós vamos 
deixar de viver, todos trabalham. Eu tenho o meu emprego. Eu fiquei quatro anos longe 
daqui e não morri. E digo de passagem, foi a época que a minha conta ficou mais positiva, 
foi a época que eu consegui cuidar da minha saúde que tá aí minha esposa que não me deixa 
mentir. Quando eu saí daqui eu sempre falei, que eu não estava aqui como Vereador no ano 
de 2013, porque eu não ia sair candidato a Vereador. Muitos podem até não acreditar e 
coloquei meu nome à disposição do então candidato à Prefeito Xeroso que aceitou e o grupo 
que estava ao redor aceitou, então eu decidi ser candidato à vice, mas nem a vice eu sairia, 
que eu precisava cuidar da minha saúde e a médica me falou, você vai ter um infarto e não 
sabe porquê. E parece que tá começando tudo de novo porque isso aqui me mata! A falta de 
respeito com os moradores de Piquete quando eles colocam o Vereador aqui. Isso aqui não 
está me criticando não. Está criticando 234, opa, 233, porque um voto foi meu, pessoas que 
votaram em mim, acreditam e me respeitam". 'Caso mantenha-se essa vil decisão', "coisa 
linda né?", 'perderá nossa querida Piquete, a vontade popular manifesta nas umas será 
desconsiderada, a democracia ficará ainda mais fragilizada entre nós'. "Não foi o que eu vi 
no desfile. Estava leve o desfile. Estava leve ficar lá em cima participando, representando 
como Vereador a população, estava leve. Estava gostoso. Porque se não fosse o Sr. Prefeito 
Xeroso, Agnaldo Almeida Mendes, não estivesse ali como Prefeito, eu não estaria lá. Eu ia 
estar no meio da população, mas lá eu não ia estar presente. Porque é impossível ficar ao 
lado de uma pessoa que não respeita o ser humano". 'Rogo a Deus que o Poder Judiciário 
rapidamente repare esse erro e devolva a Prefeita o mandato que recebeu da nossa gente 
honrada, humilde e trabalhadora'. "Deus ouça o senhor Padre Fabrício que quando o senhor 
tá rogando a Deus aqui que Ele faça o certo mesmo. Não dê de novo esse mandato pra ela. 
Porque essas pessoas, humildes, honradas e trabalhadoras, estavam cansadas de ir na 
Prefeitura e serem enxotadas de lá. Estavam cansadas porque ela não atendia. Primeiro 
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passo dela, primeira obra dela na Prefeitura de Piquete, janeiro de 2013, quando ela / 
assumiu, ela derrubou aquele banco de alvenaria que ficava lá, que a população gostava de 
sentar lá pra pedir favores pro Prefeito. É político isso, é prático acontecer. As pessoas 
querem ir lá tentar falar com o Prefeito. Ó senhor Prefeito lá na minha rua tá precisando 
disso, disso, disso. É só sentar e ouvir. Nem isso ela fazia. Ela derrubou o banco e depois 
viu que ficou feio e colocou outros bancos lá. Mas não atendia do mesmo jeito, não mudou I 
nada. Então senhor Padre Fabrício, com todo respeito que eu tenho ao senhor como padre, 
venha mais ao nosso município, participe mais da sociedade de Piquete, venha verificar o 
que está acontecendo no nosso município e venha conhecer os Vereadores que o senhor 
conhece muito bem, todos, e venha aqui conversar, bater um papo com a gente pra ver se o 
senhor vai continuar com o mesmo pensamento, que aqui existem pessoas sem lisura e que 
não estão comprometidas com o município. Pra finalizar Sr. Presidente, por favor, eu quero 
mandar um recado também para o senhor Hermes Tanajura. Sr. Hermes, seria até bom se o 
senhor tivesse aqui presente. Vou fazer uma proposta pro senhor diante daquilo que o 
senhor escreveu. Saia a candidato a Vereador sozinho, não precisa ser Prefeito não, Prefeito 
o senhor não vai ganhar mesmo. Saia a Vereador sozinho na próxima eleição. Primeiro o 
senhor consiga um partido pro senhor ser Presidente, que tem um monte por aí. Pegue um 
partido, saia Presidente e lance o seu nome sozinho, porque não vai precisar coligar mais. O 
senhor pode sair sozinho. Saia sozinho e tenha mil votos pro senhor ser Vereador. Nenhum 
de nós aqui Sr. Hermes foi eleito sozinho. Nenhum de nós. Se não fossem as coligações e os 
colegas que estão juntos, nenhum de nós tinha sido eleito. O voto que a gente tem não é o 
suficiente. E a Prefeita foi eleita porque ela teve ao lado dela um vice-prefeito que realmente 
não aparece voto pra ele, e também teve pessoas apoiando ela durante a campanha. Então 
ela não teve voto sozinha. Mas fica aqui o meu recado pro senhor: saia candidato a Vereador 
sozinho na próxima eleição. Eu vou pedir pra uns 20 eleitores meus votar no senhor. Duvido 

1 
que o senhor ganhe a eleição. Muito obrigado". O Sr. Presidente usando da palavra disse: 
"Vereador, parabéns por vossas palavras proferidas na Tribuna. Eu espero e peço aos nobres 
pares, assim como houve essa troca junto ao Poder Executivo, eu espero que o povo ganhe 
inclusive tudo isso que o nobre Vereador Claudinei acabou de proferir que seja também 
mudada a cabeça dos pares aqui dentro, que haja respeito, que se acabe com essa hipocrisia 
de ficar em cima do muro, se escondendo, quando é favorável eu coloco-me à disposição do 
povo, quando não é favorável eu vou olhar pro meu lado. Então que aqui dentro haja 
respeito entre os pares, vamos parar de hipocrisia, nós estamos aqui pra legislar a favor do 
povo. O voto de cada um aqui tem o mesmo valor. Vou aproveitar o ensejo e agradecer aos 
nobres pares que fizeram parte da Comissão, na qual eu fui o denunciante, que no dia eu 

\ fiquei impedido de permanecer dentro do Parlamento, mas eu agradeço ao trabalho 
j realizado pela Comissão, pela relatoria, um excepcional trabalho do nosso Assessor 
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Jurídico, e vamos a partir de agora parar de ficar com picuinha aqui dentro. Eu espero 
Vereador Claudinei que vossas palavras cheguem até a Mitra Diocesana e que o Bispo Dom 
Inácio, faça com que esse Padre Fabrício se retrate para com a Câmara Municipal, pra que 
não haja necessidade de nós termos que ir lá falar com o Bispo diocesano. Porque eu acho 
que tem que haver respeito. E o padre foi realmente e Vossa Excelência acredito que talvez 
o senhor se esqueceu, mas, com todo o respeito que nós católicos temos pelos dois padres 
que aqui se encontram nas nossas paróquias, tem um exemplo muito bom deles o qual 
deveria ter sido seguido pela ex-prefeita Ana Maria de Gouvêa. Porque os dois padres se 
empenharam, eles pediram pra que toda a população participasse, pra que toda a população 
ajudasse, então eles resgataram o nosso patrimônio que foram as igrejas, eles resgataram 
algumas ovelhas que estavam perdidas, é um trabalho belíssimo. E esse padre foi totalmente 
infeliz. Agora imagina se nós do parlamento passássemos a ofender a Igreja. Então eu 
espero que o bispo tome alguma providência pra que evite esse dissabor. Como o senhor 
mesmo falou ali é inaceitável, inadmissível o religioso, ele postar na rede social palavras 
ofensivas fazendo com que o Parlamento Municipal fique com dúvidas perante a população 
a qual a gente serve aqui dentro. Espero em Deus que isso ocorra. Muito obrigado". Inscrito 
para falar o Vereador Christian cumprimentou a todos, em nome do Vereador Rominho 
cumprimentou a Mesa, em nome do Vereador Claudinei cumprimentou todos os 
Vereadores, em nome do Sr. Toninha cumprimentou todos os presentes e iniciou o seu 
pronunciamento: "Bom hoje eu vim aqui e eu serei breve, também cumprimento os 
intemautas, os ouvintes da Rádio Natureza. Hoje eu estive na Prefeitura durante a tarde pra 
fazer um pedido para o nosso Prefeito e não me impressionei com o que aconteceu com o 
que eu vi. Estava sendo atendido por ele quando de repente chegou um senhor desesperado, 
tinha urna moça ali na Vila Cristiana passando por um problema sério, infelizmente não sei 
qual o problema que houve lá no hospital, não tinha carro pra levá-la até Lorena ou uma 
cidade mais próxima que pudesse resolver o problema dela, foi quando o Prefeito, ser 
humano, levantou rapidamente, meio desesperado, parece que tomou as dores daquele 
senhor que ali estava, foi até ele já desesperado querendo um carro, liga pro Nicholas, liga 
pra não sei quem, liga pra um monte de gente. Passou, 'Christían, dá uma hora e meia pra 
mim, que eu vou resolver um problema daqui a pouquinho eu estou voltando'. Nossa, como 
é diferente, como é diferente a forma de governar. Agora eu fico imaginando se fosse ao 
contrário. Se não tivesse urna pessoa humana lá o que seria dessa mulher. Ela estava com 
hemorragia, tinha sangue escorrendo pelas pernas, foi o que ele passou, correndo risco de 
morte, mas graças a Deus foi na hora certa, na pessoa certa e o lado ser humano é incrível. 
Quando a pessoa tem coração e vem de urna boa família, é uma pessoa de uma boa índole, 
foi resolver o problema da mulher. Então, Xeroso, parabéns meu querido, cada vez mais 
você vai se tomar uma das pessoas mais importante dessa cidade, pra fazer a cidade crescer 
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se Deus quiser cara, a gente vai vencer junto, junto ao Legislativo, e é isso aí. Bom, hoje eu 
quero parabenizar também o Vereador Doni, Vereador Rominho, que esteve comigo em São 
Paulo na semana retrasada, onde fomos contemplados com uma emenda de cem mil reais 
para a Saúde e eu nunca vi uma coisa daquela. Eu acho que Deus coloca as pessoas certas, 
na hora certa, no lugar certo. Nós fizemos o pedido dessa emenda numa quarta-feira, na 
sexta-feira essa emenda já estava contemplada. Então é coisa de Deus. Deus põe as pessoas 
certas no lugar certo e a gente vai e consegue, graças a Deus com força e empenho a gente 
vai. Quero parabenizar também o Vereador Claudinei pelas palavras, sempre quando eu 
digo você me antecede e complica pra eu vir nessa Tribuna, é um Professor de Tribuna. 
Parabenizar também o Presidente Santana pelas palavras, as emendas que o senhor 
conseguiu também pra Piquete, isso aí é beneficio pro povo, não é pra mim, não é pra você, 
não é pra ninguém, isso aí é o povo quem ganha com isso, enquanto a gente estiver 
trabalhando com união aqui, Prefeito, Legislativo, vai dar certo gente, a cidade vai começar 
a andar. A gente vai sair desse buraco que a gente se encontra. No mais é isso aí, uma boa 
noite a todos, e muito obrigado". Inscrito para falar o Vereador Rômulo cumprimentou a 
Presidência, demais Vereadores, público presente, internautas, ouvinte e iniciou seu 
pronunciamento dizendo: "Primeiramente quero começar a minha fala aqui na Tribuna 
falando a respeito de dois projetos de minha autoria que na data de hoje foi promulgado por 
esta Casa de Leis. Que foi o Projeto de Lei Ordinária n° 2053/18 e o Projeto de Lei 
Ordinária n° 2054118, que dispõe sobre a proibição do corte de serviço de luz e de água 
durante o final de semana, da sexta-feira as zero hora a segunda-feira às nove horas da 
manhã. Então foi um projeto que entrou há duas semanas atrás mais ou menos, há duas 
semanas atrás, a gente pediu regime de urgência especial, ficamos um pouco em dúvida se 
havia inconstitucionalidade e graças a Deus aí deu tudo certo. Então agora passa a partir de 
hoje já passa a valer essa lei, que fica proibido então o corte de luz e de água durante o final 
de semana. Porque é um projeto, às vezes a gente fala que não tem grande importância". Em 
aparte o Vereador Claudinei disse: "Importante é oficiar para as empresas, com a cópia do 
projeto para conhecimento deles". Dando continuidade a sua fala o Vereador Rômulo disse: 
"É que esse projeto foi protocolado as quatro e meia da tarde hoje e amanhã vou pegar esse 
documento, amanhã não, amanhã tenho que ir pra São Paulo, quarta-feira irei pegar esse 
documento e irei até as empresas e a gente vai soltar um comunicado pra população 
também, tá bom? Também quero parabenizar o Presidente Santana pela emenda que 
conseguiu essa semana, que como a gente fala, a gente tá correndo atrás de recursos. A 
Prefeita falava antes que a gente só sabia reclamar, que não corria atrás e o resultado está 
aparecendo. Hoje se vocês analisarem a soma de emenda de todos os Vereadores, já passou 
de um milhão, em um ano, um ano e meio de trabalho. Então a desculpa de que os 
Vereadores não estão trabalhando ou que os Vereadores estão perseguindo, isso daí não é 

10 



,... 
CAMARA MUNICIPAL DE PIQUETE 

Ata da 103 Sessão ORDINÁRIA Realizada em 18/06/2018 

justificativa. Então eu quero parabenizar o Presidente Santana, o Vereador Doni, o Christian I 
também que foi comigo pra São Paulo, foi como o Vereador falou agora a pouco sobre a 
emenda de cem mil reais que a gente conseguiu em forma de custeio pra Saúde, quando eu 
consegui a emenda do Raio X os próprios funcionários me disseram: Pô Rominho você 
conseguiu uma Ferrari mas não tem local pra estacionar. Então está aí a resposta. Agora está 
vindo 100 mil reais que pode ser utilizado pra reforma da sala do Raio X que provavelmente 
daqui um mês, um mês e meio já está chegando na cidade, infelizmente demora um pouco. 
A gente não pode, não consegue resolver isso em menos de um, dois ou três meses. Aquela 
emenda que foi do carro SPIN que eu consegui através do Deputado Vaz de Lima há uns 
oito meses atrás, está chegando essa semana. Então às vezes acha que o Vereador está de má 
vontade, que o Vereador está mentindo, só que não é. Esse procedimento é igual pra todos. 
Então a emenda do Raio X, do carro SPIN está chegando essa semana, um veículo que vai 
ser utilizado pra Saúde, onde irá beneficiar nossa população. E hoje eu conversei como 
Nicholas provavelmente na sexta-feira já se encontra na cidade. Então é mais para dar uma 
satisfação para a população. Semana passada também eu publiquei na rede social é um 
projeto que se chama Projeto Atleta Futuro que eu consegui através do SESI. Quero aqui 
agradecer ao Ornar Augusto que é o Diretor do Centro de Atividades do SESI, um cara 
superatencioso, me atendeu super bem, e a gente trabalhou junto pra tentar contemplar esse 
projeto pra Piquete na área do esporte. É um projeto de grande importância, onde, 
provavelmente agora em agosto já começa a ser implantando na cidade. É um projeto social 
onde o SESC ele dá todo o uniforme para os jovens de nossa cidade, dá toda estrutura com 
bola, professor qualificado e com isso tirando o jovem da rua e dando pra ele a opção ao 
esporte e ao lazer. Então fica aqui meu agradecimento ao Ornar Augusto e espero que venha 
mais um outro projeto que a gente está lutando junto aí, que logo, logo, se Deus quiser irei 
publicar aqui na Tribuna. Também quero agradecer ao Prefeito Xeroso, é na sexta-feira, na 
quinta-feira, logo quando ele foi empossado aqui na Câmara, umas seis horas da tarde mais 
ou menos, quando foi umas sete e meia eu liguei pra ele pedindo uma reunião. Eu imaginei 
que não seria atendido, foi um dia muito conturbado, e ele falou: 'O Rominho, vem na 
minha casa que a gente conversa'. Eu já tinha, depois, logo quando aconteceu a cassação da 
Prefeita, eu fui até a Secretaria e eu fiz um oficio pedindo a ele a liberação do recinto. Ali o 
recinto, não só pelo esporte, mas sim pelas pessoas que moram ali perto da Matriz, pessoal 
que mora no Parque São Miguel, Caixa D'Água, que muitas mães, muitas famílias, antes 
nos procuravam por causa da dificuldade que estava tendo de acordar cinco e meia da 
manhã, ter que pegar um ônibus, ter que dar a volta ou pela praça ou pela Matriz. E a 
primeira coisa, quando aconteceu àquela situação aqui na Câmara eu já fiz um oficio e logo 
de imediato ele me atendeu. Então foi um pedido meu, porém, muitas vezes Vereadores aqui 
já pediram antes para a Prefeita mas não era atendido. E fica aqui o meu agradecimento. 
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Quero também desejar a você Xeroso, que Deus te ilumine cada vez mais, que dê muita 
sabedoria, você é um rapaz bom, merecedor e que juntos a gente possa caminhar aí para 
uma Piquete melhor. Boa noite a todos". Usando a palavra pela ordem o Vereador Claudinei 
disse: "Senhor Presidente eu acabei de receber aqui uma mensagem, o Capitão Nogueira 
está assumindo a 1 a Cia da Polícia Militar, então ele está entrando no lugar da Cap. Adriana, 
assumindo a região Lorena, Canas, Cachoeira Paulista e Piquete que é registrado em ata 
onde o Cap. Nogueira está assumindo o comando da região, 1 a C ia, muito obrigado Senhor 
Presidente". Inscrita para falar a Vereadora Malu cumprimentou a Presidência, demais 
Vereadores, internautas e ouvintes da Rádio Natureza FM e deu início ao seu 
pronunciamento dizendo: "No dia, deixa eu ver se acho aqui, aqui não tem no oficio. Eu 
solicitei da Secretaria de Educação e Cultura que me enviasse o cardápio básico das escolas 
junto com seus valores nutricionais, a ficha técnica que é chamada na Nutrição. E me foi 
enviado há uns 20 dias atrás e hoje eu pude dar uma olhada pra ver como está a merenda 
escolar no nosso município que é um assunto muito importante. A merenda escolar ela é 
fundamental na aprendizagem da criança, do adolescente e dei uma olhada superficial, eu 
não aprofundei porque eu não concluí o curso de Técnico em Nutrição, mas eu tenho um 
ano me faltou seis meses somente. Eu tenho um pouco de conhecimento, mas essa questão 
ela tem que ser muito bem vista pra poder ser falada. E nessa olhada em que eu dei, eu 
encontrei um cardápio fraco em vitaminas, minerais e riquíssimo em caloria e açúcar. Isso 
quer dizer que as nossas crianças, elas estão ingerindo muito açúcar trazendo riscos à saúde 
delas. Pra quem não sabe, o cardápio escolar, a merenda escolar, ela tem que ser toda dentro 
de uma lei do PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar, e o PNAE ele coloca 
algumas questões em que a merenda escolar tem que estar. E em alguma delas é o seguinte: 
a alimentação do aluno em uma refeição, em torno de 200 gramas de alimentação per capita, 
por cabeça, por criança, ela tem que ter, em uma alimentação que é o que a gente tem no 
município de Piquete hoje, 400 miligramas de sódio, isso quer dizer que é uma pequena 
quantidade, muito pouca e 11 O calorias. Dando uma olhada aqui no nosso cardápio, só pra 
vocês entenderem vou falar bem rápido em relação a isso, em uma das fichas técnicas, das 
que me foi enviada, a gente tem 217,86 calorias. Isso é uma alimentação diária onde a lei 
fala que é 11 O calorias. É lógico que uma criança ela precisa de carboidrato pra ter energia, 
mas essa energia, esse carboidrato tem que ser de uma fonte saudável e não em, como me 
foi enviado aqui no cardápio, do dia 05/02 a 30/05, todos os dias as crianças comem no 
desjejum às 6h45min da manhã e a tarde às 15 horas, café com leite mais pão francês e 
margarina, na segunda-feira. Na terça-feira ela come leite com achocolatado, pão doce e 
margarina, na quarta-feira, café com leite mais pão francês e margarina, quinta-feira leite 
com achocolatado, pão doce e margarina, café com leite mais pão francês com margarina. 
Esse é o desjejum e o lanche de uma criança que sai de casa a maioria das vezes meio dia, 
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porque meu filho sai meio dia de casa, volta mais ou menos cinco e meia porque o horário 

mudou agora e ele come pão com achocolatado, leite e margarina. Isso é uma alimentação 
para uma criança que muitas vezes sai de casa, como todo mundo aqui tem conhecimento, 
muitas casas não tem uma alimentação boa pra criança, às vezes ela sai não almoça, isso é 
sustentar uma criança? Sem contar que tem algo mais complicado. Além dela ter ingerido 
no pão francês, café com leite, carboidrato e açúcar em excesso e alimento industrializado 
que é o achocolatado que a lei fala que não é permitido, ela ainda come biscoito de maisena 
na saída ou bolo, sagu, arroz doce ótimo e barrinha de cereal. Mas ela também come 
biscoito de polvilho, paçoquinha, maçã, laranja com casca. Eu quero ver como a criança vai 
descascar a laranja pra comer coitada. Pra vocês terem noção, você não precisa entender da 
alimentação, da nutrição para você ver que realmente a nossa merenda escolar está frágil. 
Agora eu vou falar do lado bom, é o almoço. O almoço é realmente um almoço bom, com 
vários alimentos riquíssimos que vai ajudar, mas também existem alimentos que não era 
para estar aqui como steak de frango. É um alimento riquíssimo em sódio, preciso falar, isso 
aí é claro, é notório, em vários dias as crianças comem o steak. Na verdade eu estou 
trazendo isso pra que, eu ia falar na gestão da T eca, mas graças a Deus ela não está lá, eu 
vou pedir para o nosso Prefeito, eu vou tomar a liberdade pra chamar de Xeroso porque todo 
mundo o conhece assim, pra que olhe pela alimentação escolar do nosso município porque 
tá lá o nosso futuro. As crianças elas precisam estar de barriga cheia pra que elas possam ter 
um aproveitamento escolar mais completo. Eu pedi num requerimento junto com esse 
pedindo pra que desse alimentação aos alunos da ETEC, como me foi colocado, tem aluno 
que sai as cinco e pouco da tarde e chega meia noite em casa, pra que desse uma janta. Me 
foi falado que não poderia ser feito que ia continuar sendo feito desde 2013 início da gestão 
aí dão pra eles esse mesmo alimento que é dado pras crianças como bolo, barrinha de cereal. 
Gente uma barrinha de cereal é um complemento de uma alimentação, ele é indicado pra 
quando por exemplo, no almoço eu almocei às duas e meia da tarde mais ou menos eu como 
uma barrinha de cereal pra seis eu jantar. Aí você dá pra um aluno que está desde cinco e 
pouco da tarde até meia noite uma barrinha de cereal e achar que está alimentando? É 
complicado. Como se saísse do bolso da Secretária de Educação que não tão diferente da 
irmã dela é uma mal educada. Eu queria, esse assunto pra mim não se encerrou, eu vou 
entrar com um requerimento solicitando ao Prefeito pra que reveja nosso cardápio. Eu 
queria entrar no assunto do Padre Fabrício. Eu queria falar pra ele que na verdade ele é tão 
desinformado em relação à Câmara Municipal, que todos podem perceber a forma com que 
ele fala de cada um de nós aqui. Essa questão de toma lá da cá, de troca de favores, isso 
nunca existiu, sabe? Nem o nosso trabalho como legislador, nem o trabalho dela como 
Prefeita era feito, porque se aqui pedia o reparo de um buraco na rua não se tinha dinheiro 
pra fazer. Então como que a Câmara vivia um toma lá da cá em troca de favores? Isso não 
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existe, isso nunca existiu padre. Quando você fala de mentira, cinismo, hipocrisia, ódio, 
vingança, ambição pelo poder, parece que você está falando de quem você está defendendo. 
Parece que você tá falando da Teca. Porque quem tem ódio, quem mentiu em palanque, foi 
ela. Eu quando eu li o seu texto, eu pensei que você estava falando dela, ué mas está 
defendendo, como está falando dela dessa forma? Eu queria que você viesse aqui, que você 
conhecesse a realidade do município que se Deus quiser vai mudar, a gente tem uma pessoa 
agora no Executivo mais fácil de lidar, uma pessoa que é humana como relatou o nosso 
Vereador Christian e eu não me admiro disso porque eu trabalhei com o Xeroso, eu fui 
funcionária dele, eu conheço ele. Eu sei que ele é humano. Ele é diferente. Nós vivemos na 
gestão de 2013 até agora num total abandono na cidade. Eu não preciso entrar tanto em 
detalhe. Mas eu vou falar pro senhor que é desinformado, que nós vivemos aqui com 
desemprego, porque a cidade ela não tem emprego, ela não dá oportunidade nenhuma para 
os nossos jovens hoje. Quando a gente teve oportunidade de ter um supermercado aqui na 
cidade ela fez de tudo para que não tivesse. Sabendo que isso ia gerar muito, não tanto, mas 
a base de uns 50 empregos eu imagino, por aí. Mas já era 50 pais de família. Quando o Ex
Vereador Carlos conseguiu uma frente de trabalho, não lembram quantos trabalhadores, 
trinta, trinta e cinco que a senhora não aceitou. Agora fala pra mim que Prefeita que quer o 
desenvolvimento do município e não aceita, mesmo o salário sendo baixo como ela alegou, 
não aceita que trinta e cinco pais de família estejam empregados. Porque o pouco faz a 
diferença". Em aparte o Vereador Santana disse: "Vossa Excelência se esqueceu aí da antiga 
fábrica de plásticos J. Armando". Ao que a Vereadora Malu respondeu: "Sim, sim, também. 

Que ia dar bem mais emprego e ela por capricho, por dizer assim ó, Piquete é o fundo da 
minha casa, eu mando, eu vou fazer o que eu quero, entendeu? E não é bem por aí. Onde 
uma cidade padre que a limpeza urbana é lamentável. É lamentável, é triste. Olha eu vou 
falar pra você há mais de 20 dias tem um entulho na frente da minha casa e ninguém vai 
tirar. Há mais de 20 dias. Eu não to falando aqui do trabalhador, eu não to falando aqui do 
funcionário da Prefeitura que faz isso, o problema não são eles, é que são poucos pra suprir 
a necessidade do município. Um fundo social falido de projetos, um fundo social que não 
atende as necessidades da população de forma nenhuma, onde o munícipe chega lá é 
maltratado, é humilhado. Quando ele já chega numa situação em que ele próprio já está 
humilhado pela situação em que ele se encontra. Muitas vezes ele não tem água, não tem 
luz, não tem um gás, não tem uma cesta básica, onde eu e o Vereador Santana ano passado 
estivemos no Fundo Social e vimos cobertores nos plásticos, cesta básica lá se acabando. Ao 
que o Presidente disse: "Tinham sim os recursos, tinha esses recursos porém não era 
repassado ao povo". Continuando a Vereadora Malu disse: Sim, não era usado, sabe? O 
Fundo Social onde chega alguém ali pra pedir uma ajuda e é maltratado, é humilhado. Não 
estou me referindo a todos os funcionários porque há exceções, lógico. Mas que social que a 
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gente tem, que projeto que o município tem hoje gente? Olha aí esses moradores de rua, 
essas pessoas doentes, com problemas de alcoolismo, estão jogados. Eles não querem nem 
ouvir falar no Fundo Social de Piquete porque eles sabem o tanto que eles foram 
maltratados. Quantos pais de família não vem procurar a gente aqui pra pedir uma ajuda, 
qualquer que seja. Você já foi lá no Fundo Social? 'Ah, eu não vou lá. Ah, eles são 
ignorantes, eles tratam a gente mal'. Que administração funcional que é essa que ele coloca 
aqui? Eu queria entender de verdade. Os funcionários municipais que são perseguidos, que 
ganham pouco, que não tem nem material de segurança para o trabalho, onde nem sequer, 
você não pode nem falar mal, Prefeito, você não pode falar Prefeita, que as pessoas mudam 
completamente de tão boa que ela era. Sabe padre são inúmeras coisas. Eu só estou 
relatando algumas coisas aqui. Pergunta pra dez munícipes, dez munícipes se cinco foi lá 
falar com ela, pergunta pro munícipe, se um deles foi bem atendido lá. Eu tenho certeza que 
não, porque eu já presenciei isso. Eu já presenciei isso. Sabe por quê? Ela nunca aceitou 
opinião contrária, ela nunca aceitou opinião dos Vereadores, onde há exceções também, de 
frágil onde você é mal tratado, onde você é muito mal atendido, onde faltam remédios 
básicos. Eu to falando do mau atendimento porque que eu já passei por isso. Eu já passei 
por mau atendimento no hospital. Eu já tive vários relatos também de munícipes que 
passaram, em que médica estava tirando a sobrancelha e não queria que fosse incomodada. 
Já me foi falado sobre isso e eu não vim aqui colocar porque eu peguei toda, o dia, tudo, eu 
pedi a tabela de trabalho dos médicos pra saber se era verdade e era verdade. A médica que 
fez isso ela sabe que eu estou falando dela, porque ela é arrogante. Agora padre o senhor 
abrir a sua boca pra defender o indefensável, o senhor pode fazer. Agora o senhor não pode 
é colocar em questão a honestidade e o caráter, do meu caráter e da minha honestidade nem 
dos meus colegas Vereadores. O senhor pode questionar isso de quem o senhor conhece, 
porque o senhor não me conhece. O senhor não come na minha casa, o senhor não está 
presente na minha vida. Então o senhor lave a sua boca pra falar de qualquer um aqui 
dentro. Porque como o senhor faltou com respeito a nós, eu posso falar isso pro senhor, o 
senhor me deu a liberdade de falar isso pro senhor. Gentileza gera gentileza. Tudo na vida é 
recíproco. Se o senhor me tratar bem eu vou tratar o senhor igualmente. Eu estou falando do 
senhor como pessoa, não como padre, porque eu não te conheço como padre. Mas como 
pessoa o senhor me colocou, nas suas palavras o senhor me mostrou quem o senhor é. 
Senhor Presidente eu agradeço a atenção de todos e muito obrigada". Usando a palavra pela 
ordem o Vereador Rômulo disse: "Eu só queria fazer uma correção na minha fala onde eu 
disse que nós vereadores juntos já conseguimos pra Piquete em tomo de um milhão de reais 
em beneficios. Eu somei aqui agora a pouco e juntos já estamos ultrapassando um milhão e 

\ meio de emendas pra Piquete. Então isso aí demonstra que nós não estamos de brincadeira, 
estamos aqui pra trabalhar, que aqui não existe perseguição e sim trabalho. Obrigado". 
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Inscrito para falar o Vereador Doni cumprimentou a Presidência, a senhora Vereadora, 
demais Vereadores, os intemautas, ouvintes da Rádio Natureza FM e o público presente e 
iniciou o seu pronunciamento dizendo: "Hoje estou nessa Tribuna em primeiro lugar para 
agradecer ao Deputado Jorge Caruso do MDB, os 100 mil reais que ele vai mandar para o 
hospital em forma de custeio. E quero deixar uma coisa bem clara. Algumas pessoas acham 
que quando a gente sai daqui da cidade e vai a São Paulo ou pra qualquer outra cidade, 
alguns falam que a gente tá aqui como Vereador ganhando o nosso salário e ainda fica 
passeando de carro. No dia 06 deste mês nós estivemos lá em São Paulo, eu, o Vereador 
Rômulo e o Vereador Christian. Nós saímos daqui de manhãzinha, chegamos lá por volta de 
11 horas da manhã, ficamos perambulando e essa é a palavra correta, ou quem quiser aí, 
igual eu comentei com o Vereador Christian, nós ficamos lá mendigando de sala em sala pra 
ver qual deputado podia nos atender lá, ficamos muito tristes porque muitos nem deram 
muita confiança pra gente, alguns assessores pediram pra gente deixar telefone, que se o 
Deputado tivesse um tempinho ele ia nos atender. Saímos, fomos almoçar e conversamos lá 
e ficamos 'nossa, provavelmente vai ser mais uma vez que a gente vai vir aqui e não vai 
conseguir nada', voltamos de novo pra ALESP, ficamos lá de novo batendo de porta em 
porta, conversa com um, conversa com outro e vamos. A única coisa que eu gostei na 
maioria dos Deputados foi de perguntar de que partido vocês são? Primeira vez que eu estou 
observando Vereadores de partido diferente ficar vindo em nossas salas. Alguns 
perguntaram se a gente era oposição ou situação, a resposta nossa era sempre a mesma: 'nós 
não somos nem oposição e nem situação, o que interessa pra nós é a cidade, se é uma coisa 
boa pra cidade a gente é favorável, se não é a gente também não é favorável'. Quando de 
repente, o Vereador Rominho não se encontra, não sei se ligaram pra ele ou se ele encontrou 
com alguém no corredor, ele virou e falou assim: 'olha o Deputado Caruso vai atender a 
gente' . Já era lá mais ou menos umas cinco horas não é Vereador Christian, eu já estava 
querendo até vir embora já e o Vereador Rômulo ainda disse assim: 'Vamos pra FIESP que 
eu tenho uma reunião seis horas na FIESP'. Qual foi a minha surpresa quando chegamos lá I 
na sala desse Deputado Jorge Caruso, descobrimos que ele já mandou urna emenda pra 
Piquete no valor de 100 mil reais e acho que nenhum de nós aqui nem ficamos sabendo que \ 
essa emenda veio pra Piquete. De repente, ele mandou chamar a Secretária dele e perguntou 
pra Secretária dele se ela já tinha enviado a planilha lá de cidades custeadas. Lembro do 
Vereador Rominho começar a falar baixinho: 'Piquete, Piquete, Piquete, Piquete, Piquete, 
Piquete' . Aí eu cutuquei ele e falei 'Rominho o que que tá acontecendo'? 'Não nada não, 
nada não, deixa quieto'. Daqui a pouco o Deputado virou e falou assim, tira cem mil daqui e 
põe cem mil pra cá que eu vou mandar pra Piquete. 'Vereadores pra onde vocês querem que 
mande isso daqui? Só que vai ser verba de custeio'. Aí foi unânime nós três: 'manda para o 
hospital'. Viemos embora eu ainda comentei com o Vereador Rominho, falei, Rominho eu 
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to achando que isso daí é lorota hein? Quinta-feira mandou o ofício, acho que na sexta-feira I 
de manhã Vereador Christian me ligou e falou: 'Rominho já me informou que parece que já 

liberaram lá pra verba vir pra Piquete' . Então eu quero falar pra alguns que dizem pra gente 
que a gente vai passear que nós não estamos passeando. Quero deixar uma coisa clara que, 
não vou falar ex porque ela pode retomar, a nossa Prefeita ela vive falando pra gente correr 
atrás dos nossos Deputados pra procurar verba, emenda. O Vereador Rominho acabou de 
falar que nós já conseguimos mais de um milhão e meio. Aí vem aquela bela pergunta do 
Vereador Claudinei: 'Quanto de verba que a Prefeita conseguiu'? Então a nossa parte nós 
estamos fazendo. Em aparte o Vereador Claudinei disse: "Se não tem nenhuma outra ainda, 
verba federal, vão ser seis anos que ela tá aí e ela só conseguiu uma, que é a que foi 
utilizada uma parte naquele calçamento na calçada lá na Praça Duque de Caxias e o restante 

era pra usar aqui na Praça da Bandeira que ficou quieto. Não sei que fim teve esse dinheiro, 
mas verba federal, estadual tem outras". Verba nós estamos conseguindo. Quero parabenizar 
aqui também, vou parabenizar o Vereador Rômulo que mandou lá por último o ofício. Mas 
vários Vereadores aqui mandaram ofício pra Prefeita pra abrir lá, abertura do portão do 
recinto e não sabemos por qual motivo ele permaneceu fechado do mesmo jeito. Qual foi a 
alegria no desfile das pessoas em parar esse Vereador e falar que a melhor coisa que foi 
feito foi abrir aqueles portões. E perguntaram se ele ia ficar aberto. Eu respondi: 
'Provavelmente a noite vai fechar ' . Direto? Então, tomara. Quero parabenizar a todas as 
escolas, em geral mesmo, todas as escolas, porque eu pude observar o desfile tanto lá no 
palanque como lá no chão, que as escolas estavam muito bonitas. Então parabenizo as 
escolas em nome dos seus diretores, em nome dos seus professores, em nome dos 

funcionários, em nome de pessoas da sociedade que ajudam nas escolas e como o Vereador 
já falou aqui as pessoas estavam até mais sorridentes no desfile. Senhor Presidente quero 
parabenizá-lo pela Sessão Solene onde tudo correu na sua perfeita ordem, quero 
homenagear novamente aí, dar os parabéns pra todos os Vereadores aí pelos seus 
homenageados, como eu falei no dia. E, como todos já se expressaram sobre o termo 
justiceiro, eu arrumei um termo lá no dicionário lá que eu acho que serve um pouquinho pra 
nós. Eu acho que no fundinho, no fundinho nós estamos sendo justiceiros sim. Tem aqui: 
' Justiceiro que ou quem é severo e rígido no fazer cumprir as leis'. Se a gente pegar isso 
daqui como justiceiro, isso é nossa obrigação aqui dentro. Ser severo e rígido no cumprir 
das leis. Eu acho que algumas pessoas estão tão acostumadas a observar o que está 

acontecendo na política que aí eu acho que elas tomam para si aquele direito de olhar para 
todos e ver naquele todo aquilo de errado que tá acontecendo. Mas eu ainda sou uma pessoa 
que acho que mesmo que a gente tiver num lugar onde todos estão errados gente eu acho 
que ali ainda deve ter alguém que pelo menos ali no fundinho lá ele tá um pouco certo. Eu 
não gosto quando as pessoas usam o termo 'todos', todos os Vereadores, todas as pessoas, 
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todos os homens, todas as mulheres. Eu acho que as pessoas deveriam ter um pouquinho 
mais de, vou falar discernimento e um pouquinho mais de coragem e dar o nome às pessoas. 
Você está errado por causa disso. Você fez isso, você fez isso, não gostei da sua atitude. Eu 
acho que as pessoas tem um pouquinho de receio ou de medo aí vem aqui e fala assim: 
'todos'. Só que eu não me enquadro nesse todos não. Já falei uma vez aqui. Eu respeito a 
opinião de todo mundo e peço que todos respeitem a minha opinião. Brigo, e brigo mesmo 
pra todos terem o direito de falar aquilo que elas querem. Mas se elas falam aquilo que elas 
querem elas são obrigadas a ouvir aquilo que elas não querem. Como muitas vezes as 
pessoas perguntam por que você não fala, não retruca? Melhor coisa que tem é o silêncio. 
Não vou comentar nada sobre o que o pessoal publica no Facebook, porque, só abrir lá e 
observar o tanto de gente que tem falando ao contrário. Tem muitas pessoas que nos 
defendem aqui dentro, tem muitas pessoas que não gostam da gente aqui dentro e nós somos 
obrigados a trabalhar pra todos. Nós já falamos aqui, acho que todos os Vereadores a 
seguinte frase: 'eu não vou trabalhar para os que votaram em mim e sim pra todos'. Quantas 
pessoas que chegam aí na rua param a gente e fala: 'olha, eu não votei em você, mas eu 
preciso de tal coisa'. A gente vem aqui, a gente faz oficio, vai na Prefeitura, corre atrás. 
Agora faço minha as palavras de alguns Vereadores. Quando convidam as pessoas que estão 
não sei se há pouco tempo ou muito tempo fora da nossa cidade, acha que tudo aqui na 
nossa cidade está às mil maravilhas. Eu pelo acho que não está nada às mil maravilhas. Tem 
muita coisa pra melhorar? Tem. Tem muita coisa boa? Tem. Mas também não podemos 
generalizar no todo. Eu fui indagado por uma pessoa, posso dizer que muitas vieram me 
parabenizar pelo voto que dei na quarta-feira sobre a cassação e a todos eu tento explicar a 
seguinte coisa: na Lei Orgânica do Município, no seu artigo 1 O 1, ela especifica, a gente 
costuma falar ela fala, fala entre aspas, cabe ao prefeito à administração dos bens 
municipais. Mas não fala aqui que o Prefeito tem que tomar conta de 90%, 99%, quando 
fala dos bens, pelo menos eu Professor de Matemática subentendo que 100%. A Prefeita 
alegar ou falar que ela não sabia, ela não vai alegar nunca porque tem oficio. Eu mesmo 
mandei alguns oficios sobre, o Claudinei implica comigo, mas eu vou falar de novo, 
academia da boa idade, ou os parquinhos, igual todo mundo fala. Alguns Vereadores 
subiram aqui e disseram não sabemos se alguém se machucou. Eu sei de uma criança que se 
machucou lá no Vila Esperança e eu já falei nessa Tribuna sobre isso. Foi tomada alguma 
providência sobre aquele parquinho, aquela academia? Nenhuma! Continua lá do mesmo 
jeito. Então se a Lei Orgânica do Município que fala cabe ao Prefeito à administração dos 
bens municipais, ela deveria tomar conta de todos. Isso é o que eu subentendo. O meu voto 
foi em cima disso. Eu moro aqui na cidade, eu ando pela cidade, os meus alunos moram 
próximos a maioria, a grande maioria dos bens municipais aí abandonados pela Prefeita, aí 
eu queria saber qual seria, eu vou falar nesse termo, a minha cara de pau de chegar numa 
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I 
pessoa e falar pra ela que o prédio não está abandonado. A cara de pau de chegar na mãe da 
menina que se machucou lá no parquinho e falar pra ela que o parquinho não está 
abandonado. Aí vem lá, artigo 70, parágrafo 1, letra i, omitir-se ou negligenciar na defesa de 
bens. Aí tem mais um punhado de coisa lá. Omitiu-se? Omitiu-se. Negligenciou? Eu acho 
que negligenciou. Então também não poderia votar a favor. Aí vem o artigo 70. As infrações 
políticos administrativas previstas no parágrafo anterior serão apuradas por comissão 
especial de Vereadores e punidos com cassação do mandato se procedente. Gente, acabei de 
falar. Eu respeito o voto de todo mundo, eu respeito a opinião de todo mundo, porque o 
nosso voto aqui nada mais é do que uma opinião. Agora, se foi feita uma Comissão, a 
Comissão deu um parecer, a gente sabe do que está ocorrendo, de novo eu vou falar eu não 
tenho a coragem de chegar numa pessoa e falar pra ela. Agora, quero ao mesmo tempo falar 
a seguinte coisa: 'Se eu fosse contrário, eu ia ser contrário, ia subir aqui, ia falar o porquê 
que eu fui contrário. No dia eu não ia não porque no dia, desculpe a expressão mas é essa 
mesmo, estava uma loucura. A gente acorda de manhã, você vem pra cá, você encontra com 
um na rua, um fala uma coisa pra você o outro fala outra coisa. Um pergunta uma coisa. 
Confesso eu não sei o Vereador Claudinei, mas eu como novato a minha cabeça chegou 
aqui a mil. Conversei com alguns vereadores, alguns disseram a mesma coisa. 
Principalmente o Vereador Junhô que nós ficamos um bom tempo conversando, nós 
compartilhamos da mesma coisa. Gente, nós estamos entre a cruz e a espada. Nós vamos ter 
que julgar uma pessoa. Se fosse eu que estivesse aqui sendo julgado o que eu ia achar? 
Depois você para e pensa a seguinte coisa: Se eu estiver errado as pessoas vão julgar o meu 
erro. Se eu estiver certo as pessoas vão julgar o meu acerto. Então nós estamos aqui pra isso 
mesmo. A hora que precisar julgar nós vamos julgar. Eu quero fazer minha as palavras de 
vários vereadores que hoje estiveram aqui. Quando, desculpa a sinceridade Vereador 
Rodrigo, vou citar seu nome. Quando o senhor leu aquela coisa de justiceiro, eu confesso 
que até dei uma pensadinha eu levei justiceiro lá pro Nordeste. Fiz até uma confusão. Lá no 
Nordeste não é justiceiro, lá é cangaceiro. Eu me repus pra lá. Falei gente eu não to matando 
ninguém, eu não to ... Aí depois que passou toda a votação, aí foi diminuindo acho que a 
adrenalina, eu fui imaginando, não mas justiceiro tem vários significados. Invés de ficar 
pegando o lado ruim do justiceiro, vamos começar a comentar o lado bom do justiceiro. 
Achei lá no dicionário. Justiceiro também é aquele que age com justiça. Eu não posso ser 
injusto com o povo de Piquete e como Professor de Matemática, igual todo mundo fala, 
como Matemático, a gente gosta de números. Gente eu fico horrorizado quando você entra 
numa rodinha de pessoas e começa, Senhor Presidente só pra completar, quando a gente 
entra numa rodinha de pessoas pra conversar, gente você encontra ali nove pessoas que 
estão contra a Prefeita e às vezes um. Isso quando você não encontra os dez. Então 
colocando mais ou menos num patamar lá embaixo, vamos colocar assim pra errar mesmo 
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senhores Vereadores eu acho que mais ou menos 85% a 90% da população não está 

contente com a Prefeita. Não sei se só com a administração ou com o jeito dela. Aí como 
que eu como Vereador que estou representando a população vou votar contra. Admiro, 
assim como eu falei. Se eu tivesse que votar contra eu vir aqui eu ia falar por quê. Então 
hoje eu estou aqui, no dia eu não quis subir aqui na tribuna, hoje eu estou aqui. Meu voto 
favorável foi porque nós temos na Lei Orgânica o artigo 111. Boa noite a todos". Usando da 
palavra o Senhor Presidente disse: "Completando o que foi falado por Vossa Excelência que 
sirva de reflexão para a ex-prefeita e a quem a defende. No início do nosso mandato ela 
cansou de mandar recado pra Câmara que era para os novatos, nós na primeira gestão para 
que estudássemos mais. Então tá aí. A justiça foi feita" . Em seguida o Senhor Presidente 

indagou aos pares se poderia dar continuidade a sessão sem intervalo. Como todos 
I concordassem, o Senhor Presidente solicitou a senhora Secretária que fizesse a leitura da 
Ordem do Dia. 1) Requerimento n° 46/18, de autoria do Ver. Rômulo, solicitando a 
liberação da entrada principal do Recinto de Festas, a fim de que os moradores do Bairro 
Caixa D'Água possam passar pelo local e ter acesso a Praça Duque de Caxias. Como não 

houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única 
votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. Usando da palavra o Senhor Presidente 
lembrou aos Pares que no mês de julho estariam de recesso e retomariam somente na I 
primeira segunda-feira de agosto. 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, 18 de junho de 2018. Centésimo nonagésimo quinto ( 195°) ano da 
Independência, centésimo vigésimo oitavo ( 128°) ano da República e centésimo vigésimo 

sétimo (127°) ano da Emancipação Político-Administrativa de Piquete.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

LUSZCZYNSKI (ROMINHO) 

VER. MARIA LUIZÃ 
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