
CÂMARA MUNICIPAL DE PIQUETE Presj te 
Ata da 4ª Sessão ORDINÁRIA Realizada em 19/03/2018 Fl n. 0 

ATA DA QUARTA (4ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO (2°) ANO LEGISLATNO DA 
DÉCIMA SÉTIMA (17ª) LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIQUETE. Aos 
dezenove (19) dias do mês de março 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. Após a execução do 
referido Hino, o Sr. Presidente esclareceu que a funcionária responsável pela elaboração das Atas 
estava de licença médica, razão pela qual a ata da sessão anterior não havia sido elaborada dentro do 
tempo hábil. Em seguida, o Presidente solicitou a Ver3. Maria Luiza Moreira Neta Ribeiro, 1ª 
Secretária, que fizesse a leitura dos documentos constantes do Expediente, os quais foram os 
seguintes: 1) Os Oficios GAB nºs 67/18, 68/18, 69/18, 70/18, 71/18 e 72/18, todos de autoria da 
Prefeita Municipal de Piquete, respondendo ao contido nas proposituras de diversos Vereadores 
daquela Legislatura (Arquivar); 2) Of. GAB nº 073/18, da Prefeita Municipal de Piquete, 
comunicando que para que se efetive a transferência para o município do veículo Honda CIVIC LX 
2005/2006, que era da Câmara, procederam ao levantamento da situação do veículo junto à 
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e encontraram débitos não quitados vinculados ao 
automóvel, que obrigatoriamente deverão ser quitados pela Câmara, antes da transferência do 
patrimônio (Arquivar); 3) Of. GAB nº 078/18, datado de 14/03/2018, da Prefeita Municipal de 
Piquete, solicitando sejam marcadas Audiências Públicas no dia 27 de março de 2018, para serem 
atendidas determinações contidas na Lei de responsabilidade Fiscal no seu artigo 9º, § 4º, assim 
como os objetivos previstos no § 1° da LC nº 1O1/2000 (Despacho/Presidente - 1- Autorizado e 2-
A visar o Ver. Rômulo para Presidir a Audiência)~ 4) Comunicado nº CM 009966/2018, de 
22/02/18, da Presidência Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando a liberação de 
recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do FNDE para a Prefeitura de 
Piquete (Arquivar); 5) Of Nº 001/2018, de 28/02/2018, do Coordenador da APEOESP-Subsede de 
Lorena, por intermédio do Coordenador Walmir Gonçalves Santos, requerendo a realização de uma 
Audiência Pública sobre questões do magistério público municipal de Piquete discriminada no 
referido documento e diante do exposto faz-se necessário a realização urgente de uma Audiência 
Pública, com a presença de representantes da Secretaria Municipal de Educação e Entidade de 
Classe (APEOESP), para que esta Casa de Leis pudesse cumprir com maior precisão e 
transparência seu papel de fiscalizar o Poder Executivo e lutar para que sejam cumpridos os direitos 
da população (Despacho/Presidente- 1- Encaminhar à Comissão de Educação, Cultura Saúde e 
Meio Ambiente, bem como à Diretora Administrativa para fins de providências para realização da 
Audiência Pública; 2- Encaminhar Oficio ao P.M. local para fins de conhecimento no tocante ao 
mencionado no presente oficio); 6) Oficio, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 
solicitando a cessão das dependências da Câmara Municipal de Piquete, no dia 17 de maio de 2018, 
a partir das 1 O horas, e quantos mais forem necessários, para que, na existência de processos 
preparados, possa ser realizada a sessão periódica do Júri (Despacho/Presidente - 1-Autorizado e 2-
Funcionária Simone, providenciar as dependências em condições de realização); 7) Convite do 
Presidente do CONSEG de Piquete, convidando para participar da reunião mensal do referido 
Conselho, que será realizada dia 20 de março de 2018, às 19 horas, no prédio da SAP (Dar ciência 
aos membros da Comissão de Segurança Pública desta Casa de Leis para comparecimento na 
referida reunião/Arquivar); 8) Balancete da Receita e Despesa da Câmara Municipal de Piquete 
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j referente ao mês de fevereiro de 2018 (Arquivar); 9) Parecer nº 01/18, datado de 19/02/2018, da 
Comissão de Justiça e Redação, favorável pela aprovação do Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 
001/18, datado de 02/02/2018, de autoria dos Vereadores Claudinei Luiz de Moraes, Maria Luiza 
Neta Ribeiro e Mário Celso de Santana, que altera o caput do artigo 26 da Lei Orgânica do 
Município de Piquete, para definir o período da sessão legislativa anual (Para a Ordem do Dia/2ª 
discussão e votação); 10) Parecer nº 04/18, da Comissão de Justiça e Redação e Parecer nº 01/18, da 
Comissão de Urbanismo e Infraestrutura Municipal, ambos favoráveis pela aprovação Projeto de 
Lei Ordinária nº 01/2018, datado de 01/03/2018, de autoria da Prefeita Municipal de Piquete, que 
dispõe sobre autorização para recebimento pelo município de Piquete de imóveis a serem doados 
pela IMBEL (Para a Ordem do Dia); 11) Os Requerimentos de nºs 19, 20, 21, 22, 23, e 24118, 
depois de lidos foram encaminhados para a pauta da Ordem do Dia daquela sessão. 12) Indicação nº 
19/18, do Ver. Santana, indicando a Prefeita Municipal de Piquete, que seja providenciado o corte 
do matagal que se encontra na Rua Madre Maria Mazarello, desde a sua divisa com a Rodovia 459 
até as proximidades do escadão da caixa d' água, assim como nas proximidades do bairro São José e 
no centro da cidade, especialmente, próximo a Escola Prof Marcondes de Moura Netto (A 
consideração da Senhora Prefeita); 13) Indicação nº 20118, do Ver. Junhô, indicando a Prefeita 
Municipal de Piquete, que sejam adotadas providências necessárias para retirada dos entulhos na 
Rua São Judas Tadeu, próximo ao nº 126 (A consideração da Senhora Prefeita); 14) Indicação nº 
21/18, do Ver. Junhô, indicando a Prefeita Municipal de Piquete, que sejam adotadas providências 
necessárias para retirada dos entulhos na Rua Maria Aparecida Leite Ferreira, próximo ao nº 109 (A 
consideração da Senhora Prefeita); 15) Indicação nº 22/18, do Ver. Junhô, indicando a Prefeita 
Municipal de Piquete, que sejam adotadas providências necessárias para limpeza em toda extensão 
do bairro Santa Isabel (A consideração da Senhora Prefeita); 16) Indicação nº 23/18, do Ver. 
Heloizio, indicando a Prefeita Municipal de Piquete, que sejam adotadas providências necessárias 
para determinar a retirada dos galhos de árvore que foi podada e estão jogados ao lado do Posto de 
Saúde no bairro dos Marins (A consideração da Senhora Prefeita); 17) Moção nº 13/2018, datado de 
12/03/18, do Ver. Santana, para que seja oficiado aos familiares da Sra. Benedita Conceição Silva 
(mãe do ex-Ver. Moita), apresentando-lhes Moção de Pesar deste Legislativo, pelo seu recente 
falecimento (Para a Ordem do Dia); 18) Moção nº 14/2018, datado de 14/03/18, do Ver. Rodrigo, 
para que seja oficiado para Veredas do Texto, apresentando Moção de Aplausos deste Legislativo, 
em razão do apoio cultural às Geladeirotecas de Piquete, doando 700 livros para as mesmas, bem 
como, participando de evento para incentivo à leitura (Para a Ordem do Dia). Em seguida, 
terminada a leitura dos documentos constantes do Expediente, o Sr. Presidente comunicou que o 
Senhor Sidnei de Barros Magalhães estava inscrito para fazer uso da Tribuna Popular naquela noite, 
conforme normas determinadas no Projeto de Resolução nº 430/2017 e 185/1992, ambos da Mesa 
Diretora da Câmara Municipal de Piquete. A seguir, o Sr. Presidente solicitou a Senhora 1 ª 
Secretária que procedesse a chamada do munícipe que estava inscrito para fazer uso da Tribuna 
Popular. A Sra. 1ª Secretária chamou o único orador da Tribuna Popular daquela noite, o Sr. Sidnei 
de Barros Magalhães Sidnei de Barros Magalhães, o qual usou a Tribuna para se defender de uma 
crítica infundada feita pelo Jornal Atos contra a sua pessoa. Em seguida, o Sr. Presidente franqueou 
a palavra de conformidade com as normas regimentais. Inscrito para falar, o Ver. Claudinei 
cumprimentou os presentes, os intemautas e os ouvintes da Rádio Natureza FM e fez o seguinte 
pronunciamento: "Quero iniciar as minhas palavras com uma frase que, coincidentemente hoje, eu 
até publiquei na minha página no facebook e encaminhei como bom dia as pessoas no whatshapp, é 
uma parte da música de Raul Seixas: "Não diga que a vitória está perdida. Tenha fé em Deus, tenha 
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fé na vida. Tente outra vez". Senhor Presidente, a partir de hoje talvez eu passe a chamar Vossa / 
Excelência de meu "Mestre". Porque é interessante certas coisas que acontecem na vida da gente 
como Vereador, o quanto subestimam as pessoas. Nada contra Vossa Excelência, porque quando 
muitos acham que a nossa amizade começou aqui dentro desta Casa de Leis, não sabem que nós já 
fizemos campana em carro debaixo de sol para tentar cumprir com o nosso dever. Então, quero 
deixar claro que a nossa amizade não é de agora, é muito antiga, tem anos nisso e por causa da 
nossa proximidade aqui dentro interpretam de maneira errada. Mas eu fico feliz porque sou uma 
pessoa que tenho a capacidade de saber que ninguém sabe sempre tudo que não possa aprender algo 
mais. Eu sei e carrego isso comigo na minha vida pessoal, profissional e política. Então, meu 
Mestre, dizem que eu só faço o que Vossa Excelência me ordena aqui nesta Casa de Leis. Quero 
então agradecer Vossa Excelência pelo bom encaminhamento do meu posicionamento aqui nesta 
Casa de Leis e dizer que não é nem um pouco diferente de tudo aquilo fiz nos meus três mandatos 
passados, mas como já disse e repito ninguém sabe tudo que não possa aprender algo mais. E a 
gente vai caminhando com a graça de Deus. Talvez o que aconteça na política são certas situações e 
elas incomodam um pouco. Antes eu não tinha intenção de entrar na política, nunca sonhei entrar na 
política, recusei vários pedidos para sair candidato, só que depois que me convenceram a sair, na 
primeira eleição que concorri fui eleito com 206 votos, acho que foi uma boa votação. E de lá para 
cá, eu, Claudinei Luiz de Moraes, tenho levado a sério a política, procurando aprender cada vez 
mais e em 2003, no meu primeiro mandato fui eleito Presidente do Legislativo Piquetense, por 
unanimidade dos votos, ou seja, todos os meus companheiros daquela época votaram em mim para 
Presidente da Câmara. Sou muito grato por esse feito na minha vida e só venho acrescentando na 
minha vida política sucesso e coisas boas. O maior orgulho que tenho na política e está aqui o Ver. 
Prof Doni que me acompanha e sabe muito bem o que eu vou dizer, é ser um Presidente de Partido, 
sem menosprezar os demais, que desde o início que assumi a Presidência do PR, eu tenho a 
qualquer momento, a qualquer dia uma equipe para lançar candidato, sem precisar correr atrás das 
pessoas. Eu tenho uma equipe formada e eu não precisei impor nada e é isso que as pessoas não 
entendem que liderança você não se impõe, você conquista dia a dia. E eu dentro do PR hoje posso 
dizer com toda certeza absoluta, que existe um respeito mútuo, o PR é realmente uma família. Hoje 
querem passar a qualquer custo que estou aqui como um fantoche, só que isso não me abala, pelo 
contrário, me dá mais força para continuar o meu trabalho como sempre fiz. Eu até fico feliz porque 
é sinal que o meu trabalho nesta Casa de Leis está sendo bem feito e isso com certeza incomoda 
muita gente. O meu trabalho aqui nesta Casa de Leis, como na Polícia, sempre foi um trabalho 
sério, transparente e honesto e é isso com certeza que determinadas pessoas ficam bastante 
incomodadas. Como todos já sabem o meu trabalho para as próximas eleições já começou, fazemos 
cerca de três a quatro reuniões por ano, participam filiados e pessoas que conhecem o trabalho sério 

1 que nós do PR fazemos e isso com certeza é uma satisfação muito grande. A população de modo 
geral está insatisfeita com a política em todo o Brasil, mas eu jamais posso deixar que a familia do 
PR de Piquete sofra com erros de outros. Dentro do PR só fica quem quer, ninguém é obrigado a 
ficar no partido. Quero deixar bem claro que não tenho ambição política, não quero ser Prefeito de 
Piquete, não tenho pretensão de ser Presidente desta Casa de Leis, primeiro porque existe uma 
legislação que para ser Presidente eu teria que me afastar do meu serviço e segundo porque não sei 
se tenho voto suficiente para ser eleito, só sei que gosto da política e da família PR. Entendo o 
posicionamento de cada um aqui, respeito o posicionamento dos nobres companheiros e fico 
satisfeito se o meu trabalho vem dando certo. Quero falar hoje aqui que estou aguardando resposta 
do requerimento que apresentei pedindo informações sobre a compra do imóvel realizado pela 
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Prefeitura referente ao prédio da antiga Fábrica de Plástico J. Armando. Sou indagado na rua sobre 
o assunto e para responder para a população, preciso ter certeza do que realmente aconteceu por 
isso apresentei o requerimento em sessões anteriores e agora estou aguando resposta da Prefeitura. 
Eu já me informei a respeito da referida compra extraoficial, porém, quero um documento por 
escrito da Prefeitura para que eu possa esclarecer melhor àqueles que me indagam. Muitas vezes 
recebemos respostas que a Prefeitura não tem recurso para fazer esse ou aquele serviço e que é para 
nós Vereadores cobrar dos nossos Deputados verbas para o nosso município. Nós Vereadores 
cobramos constantemente dos nossos Deputados, seja ele Estadual ou Federal, Emendas 
Parlamentares para o nosso município e como todos sabem não é fácil conseguir verbas, mas nós 
Vereadores não estamos aqui de braços cruzados não, isso vocês podem ter certeza. Agora comprar 
um prédio antigo com recursos próprios de valor significativo, que vai gerar custo de reforma, custo 
de manutenção, sendo que para realizar um simples serviço a Prefeitura alega não ter recurso para 
tal, aí fica dificil entender. Então, eu peço ao Chefe do Executivo Municipal que as pequenas coisas 
que os Vereadores pedem aqui nesta Casa de Leis é preferível responder que não vai fazer porque 
não quer, do que alegar falta de recursos financeiros, pois a Prefeitura comprou o prédio da antiga 
Fábrica de Plástico J. Armando por setecentos e cinquenta mil reais, sabemos que foi dado uma 
entrada e o restante foi parcelado, mas não deixa de ser recurso próprio. E como disse pessoalmente 
para a Prefeita na reunião que tivemos antes de assumir o cargo de Vereador, disse que os pedidos 
feitos pelos Vereadores, que nada mais eram do que reivindicações da população, era muito pouco 
para não atender, era muito pouco perto do que ela poderia fazer em prol da nossa cidade. Logo no 
início do nosso mandato, em 2017, fiz um pedido de limpeza no bairro do Araçá, pintura de meio 
fio e capina, bairro onde eu moro e até hoje tal limpeza não foi feita. O Ver. Santana, em aparte, 
disse que talvez o próximo Prefeito, ele sim iria assumir uma herança maldita deixada pela atual 
Prefeita, como bem colocou o Ver. Claudinei, referente à compra da J. Armando. Disse que era 
inaceitável o que aconteceu porque o nosso município estava do jeito que estava porque a Prefeita 
alegava falta de recursos financeiros, mas a referida compra foi realizada pela nossa Prefeitura e 
com recurso próprio. O aparteante disse também que iriam aguardar a resposta da Prefeitura sobre o 
assunto. Em seguida, o Ver. Claudinei continuou o seu discurso, a saber: "Na sessão anterior a 
Prefeita encaminhou alguns projetos de leis a esta Casa e um deles concedia anistia de juros e 
multas para quem estava devendo impostos, achei melhor pedir regime de Urgência Especial, o 
Plenário concordou e o referido projeto foi aprovado. Os outros foram para as Comissões para 
estudos e parecer. Essa semana conversando com o Presidente Santana e alguns Edis, sobre o 
projeto da Prefeita que pedia autorização da Câmara para receber alguns imóveis da IMBEL, ou 
seja, o Campo de Futebol do Estrela, a Maternidade da Fábrica Presidente Vargas e sua Capela, a 
área de lazer do Grêmio Duque de Caxias, Parque Infantil "Felisbina Dias" e Cine Estrela e em 
contra partida o município ele concorda em fornecer apoio técnico a IMBEL para retificação e 
elaboração do Memorial Descritivo de algumas áreas e a Prefeita deixa claro na sua justificativa que 
tal fato não acarretará custos para a Administração porque tais documentações seriam feitas pelos 
próprios funcionários. Só que ela não constou que terá encargos sim e acredito que o Jurídico da 
Prefeitura tenha se informado a respeito. Conheço há tempos essa luta para doar esses imóveis para 
a nossa Prefeitura, porém, não podemos fechar os olhos porque a manutenção desses prédios vai 
custar caro para a nossa Prefeitura e ela deve ter ciência disso, pois só falta a Prefeita mais tarde 
jogar na cara do Vereador precisa buscar recursos financeiros com os seus Deputados para reformar 
e manter tais prédios. Autorizar a doação dos referidos imóveis, a Câmara com certeza vai aprovar, 
agora ela tem conhecimento dos encargos e do custo para manutenção que vai ter com o 
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recebimento daqueles prédios, então pode ter certeza que a Câmara vai cobrar futuramente. Tanto a / 
Comissão de Justiça e Redação como a de Urbanismo e Infraestrutura deram Parecer favorável, 
acredito que o Plenário vai aprovar a referida propositura, porém, quero deixar patente que a 
Câmara Municipal não está doando nada para ninguém, ela está sim autorizando o município a 
receber em doação alguns imóveis da IMBEL, conforme estabelecido em lei. A Prefeita faz certas 
coisas do jeito que ela pensa e bem entende, mas não é bem assim não, ela precisa da autorização a 
Câmara para determinadas coisas. Quanto ao projeto dos professores que está na Câmara 
novamente, quero deixar claro que a meu ver não mudou nada, acho que a Comissão de Educação, 
Cultura e Meio Ambiente vai explicar melhor o assunto, mas não entendi a intenção do Executivo, 
ou ele está achando que nós aqui somos burros e não vamos ler o projeto, ou nós somos burros 
mesmo e não sabemos. Boa noite a todos, por hoje é só. Inscrito para falar, o Ver. Christian 
cumprimentou os presentes, os intemautas e os ouvintes da Rádio Natureza FM e fez o seguinte 
pronunciamento: "Quero iniciar as minhas palavras parabenizando o Ver. Rominho pela brilhante 
atitude em prol dos moradores do bairro São José. Vossa Excelência Ver. Rominho não me viu, mas 
eu passei de carro em frente ao referido bairro e vi Vossa Excelência roçando o mato alto que estava 
em tomo daquele bairro. É vergonhoso o Vereador ter que fazer papel de funcionário da Prefeitura, 
mas a meu ver, se nós ficarmos esperando a boa vontade da Prefeitura, vão se passar mais quatro 
anos e nada vai ser feito. Como já deve ser do conhecimento de todos o problema que os moradores 
do bairro do Benfica estão enfrentando, um problema muito sério, pois corre o risco de desbarrancar 
e ocorrer uma tragédia ali. Quero deixar claro a todos que nós Vereadores infelizmente não temos 
força para fazer, mas temos força para cobrar, correr atrás, de fazer o possível e o impossível para 
tentar ajudar de alguma forma e amenizar o problema daqueles moradores. A Defesa Civil já esteve 
no local, a imprensa esteve fazendo uma matéria sobre o assunto, esteve lá também uma empresa 
séria que fez um orçamento daquela obra e não fica barato, cerca de quinhentos mil reais para 
conclusão dos serviços. Quarta-feira próxima vou a São Paulo conversar com o meu Deputado para 
tentar conseguir uma verba, sei que um valor alto como esse é mais dificil, mas não vou medir 
esforços para tentar resolver o problema enfrentado pelos moradores do bairro do Benfica. Quero 
agradecer imensamente a Deputada Marta Costa que me concedeu uma Emenda para ser aplicada 
na construção de cerca de trezentos e cinquenta metros de calçamento no bairro do Benfica, não é o 
ideal, mas com certeza vai ajudar bastante. O Ver. Christian comentou ainda que aquele dia era dia 
de São José, tendo pedido que aquele Santo rogasse por todos e pela cidade de Piquete. Por hoje é 
só. Boa noite a todos''. Em seguida, o Ver. Prof. Doni disse que a Prefeita estava comprando o 
prédio da antiga Fábrica de Plástico da J. Armando com recursos próprios e sugeriu que a mesma 
também cobrasse dos Deputados dela Emendas Parlamentares para resolver também os problemas 
do bairro do Benfica. Inscrito para falar, o Ver. Santana cumprimentou os presentes, em especial, a 
Sra. Lázara Maria Santana Daniel, os intemautas e os ouvintes da Rádio Natureza FM e fez o 
seguinte pronunciamento: "Quero agradecer as palavras do nobre Ver. Claudinei e dizer que Vossa 
Excelência sim é o nosso Mestre. Eu me sinto muito honrado de cumprir esse Mandato juntamente 
com Vossa Excelência e como Vossa Excelência bem disse nossa amizade é de muitos anos atrás, 
não nasceu nesse mandato e graças a Deus sempre tivemos um excelente relacionamento, muito 
embora prestamos serviços a entidades vinculada a Segurança Pública, eu na Polícia Militar e Vossa 
Excelência na Polícia Civil, mas eu tenho um respeito muito grande por Vossa Excelência, pelo sei 
brio, pela sua competência na vida civil, na vida profissional e principalmente aqui dentro desta 
Casa de Leis como Vereador. Quero deixar bem claro que eu estou aprendendo muito, mas muito 
mesmo com a experiência de Vossa Excelência. Como Vossa Excelência bem colocou que eleito 
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Presidente da Câmara nos eu primeiro mandato, então, Vossa Excelência sabe muito bem o que eu 
estou falando hoje aqui porque não é fácil é árduo, mas graças a Deus Ele está me guiando e juntos 
vamos vencer, a vitória virá. Em aparte, o Ver. Claudinei disse que era bom salientar que no início 
daquela Legislatura aquele Edil não iria votar no Ver. Santana para Presidente, pois o seu voto era 
do grupo anteriormente acordado em sua residência. Disse que o Ver. Santana articulou muito bem 
fonnando um bloco parlamentar que o elegeu Presidente do Legislativo Piquetense. O Ver. 
Claudinei teceu outros comentários sobre o assunto e disse que as coisas não aconteciam por acaso 
e sim por providência de Deus, acrescentando que até tentou fazer o Ver. Santana desistir de ser 
Presidente. Continuando as suas palavras, o Ver. Santana disse: "Quero agradecer Vossa Excelência 
pela confiança depositada em minha pessoa até a presente data e com certeza estamos caminhando 
rumo ao mesmo objetivo que é conseguir melhorias para o nosso município. Eu não poderia 
também de citar hoje dia de São José Operário que ele derrame as bênçãos em nosso município, e 
que ele mude um pouco aquele ódio que a Prefeita tem em seu coração e que veja com mais atenção 
esse povo pobre, carente da sua terra Natal, pois eles não merecem ser tratados como ela vem 
tratando a nossa população. Quero também deixar registrado que no dia 15 próximo passado, em 
1909 foi inaugurado em nossa cidade a Fábrica de Pólvora sem Fumaça e foi nessa ocasião que o 
Exército recebeu o primeiro lote de pólvora fabricado no Brasil oriundo de nossa cidade. Houve 
várias mudanças com relação a denominação da IMBEL, a última mudança que ela foi denominada 
FPV/IMBEL foi no Governo do General Ernesto Geisel e ela era vinculada ao Ministério do 
Exército permanecendo conhecida dessa forma até os dias de hoje. Nossa Fábrica se tornou 
praticamente a principal empregadora do nosso município e por isso é considerada motivo de 
orgulho para nós piquetenses. Falo isso porque graças a Deus meu pai trabalhou ali, se aposentou, 
hoje ele não está mais entre nós, mas graças a Deus ele deixou um legado, assim como o meu 
genitor, muitos pais de famílias ali também trabalharam, infelizmente, muitas famílias perderam 
seus entes queridos que morreram trabalhando dentro da Fábrica Presidente Vargas. Eu também não 
poderia deixar de citar que Deus foi tão bondoso para mim me dando essa experiência também 
antes de passar no concurso público da Polícia fazer parte do quadro de funcionários da FPV, em 
1987. Então, é uma empresa muito importante para a maioria dos piquetenses e jamais podemos 
esquecer a sua existência embora é do conhecimento de todos que as repartições mais antigas da 
referida empresa estejam totalmente abandonadas e desativadas há tempos. Mudando um de 
assunto, eu gostaria de saber da nossa Prefeita qual providência ela vai tomar com relação ao 
problema da Rua 1 º de Maio, onde ocorreu um desmoronamento de terra, bem como também o 
problema enfrentado pelos moradores lá do Alto da Bela Vista, próximo ao Posto de Saúde, tudo ali 
que está em ruínas e será que a Prefeita vai deixar cair tudo lá para depois tomar as providências 
cabíveis? Para que serve a Defesa Civil do município? Onde está sendo aplicado o dinheiro 
arrecadado com IPV A e outros impostos? É vergonhoso o que está acontecendo em nossa cidade. 
Com relação à Comissão Processante contra a Prefeita, tenho certeza que a maioria dos munícipes 
já sabe que acabei de ser notificado perlo Ministério Público referente a uma limitar que a Prefeita 

1 
impetrou, a referida Comissão já protocolou junto ao Fórum local o recurso de agravo de 
instrumento e vamos recorrer. Tenho a certeza que houve um equívoco ali e com a graça de Deus a 
decisão final vai nos favorecer e os trabalhos da CP não vão ser interrompidos, pois eu confio na 
justiça divina. Eu apresentei uma indicação nesta Casa solicitando a limpeza da Rua Madre Maria 
Mazzalelo e, infelizmente, é vergonhoso e me causou muita indignação, pois naquele local no 
trecho entre a entrada próximo a rodovia 459 até perto o acesso ao escadão da caixa d' água, o mato 
ali está muito alto, está tomando quase toda a extensão daquela rua e, até a presente data, nenhuma 
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providência foi tomada. É lamentável o que acontece em nossa cidade, é um descaso só. Quero 
aproveitar a oportunidade e parabenizar o Ver. Rômulo pela sua atitude, sendo que dias atrás ajudou 
na capina do mato lá no bairro São José. Embora muitos não concordam e acredito eu, e como bem 
colocou o Ver. Claudinei, será que depois de doados os imóveis da IMBEL para a Prefeitura, a 
Prefeita vai continuando respondendo para os Vereadores que nós precisamos cobrar dos nossos 
Deputados verbas para a realização de obras e serviços em nosso município e vai imputar cada um 
para cuidar de um prédio? Será que agora o Vereador vai ter que executar o serviço que é obrigação 
do Executivo, por tamanha incompetência da parte da nossa Prefeita? Parabéns Ver. Rômulo pelo 
trabalho que Vossa Excelência realizou naquele bairro, pois é um bairro carente e os moradores 
merecem atenção e apoio e não podem ser lembrados apenas em período de eleição. Um morador 
me procurou e falou a respeito de um fio de energia elétrica que está solto num poste e eu e a Ver3 
Malu formos até o local e conferimos o fio solto e realmente está um perigo, alguém pode morrer se 
o problema não for resolvido com urgência, está muito preocupante aquele fio de energia pendurado 
daquele jeito naquele poste. Espero que a Prefeita tome vergonha na cara e vá até o local para 
constatar o perigo que está aquele fio solto e tome as providências cabíveis antes que aconteça uma 
tragédia naquele local. Ver. Junhô, Vossa Excelência apresentou uma indicação nesta Casa pedindo 
uma limpeza na Rua São Judas Tadeu, na Vila Eleotério e, é vergonho, pois até a presente data tal 
limpeza não foi realizada pelo setor competente da nossa Prefeitura. E, por falar em Vila Eleotério, 
é vergonhoso a situação que está aquele bairro, está sendo feito um muro de contenção da Avenida 
Tancredo Neves, sendo que interditaram o acesso a referida Avenida de qualquer jeito, sem as 
devidas sinalizações, depois acontece um acidente com vítima fatal e aí a Prefeitura quer por todo 
jeito alegar que não foi culpada. É lamentável tal fato, pois para a Prefeita os órgãos responsáveis 
pela sinalização de trânsito são todos incompetentes, só ela sabe tudo. Inclusive, recebi uma 
resposta do Executivo referente ao uso do estacionamento no Paço Municipal, porém, o papel fala 
uma coisa e a prática outra. Aquele estacionamento está sendo usado pelos aspones e pelos puxa
sacos da Prefeita que vão ao Gabinete dela tomar cafezinho porque o restante do povo não pode 
estacionar ali, principalmente pobre. Eu qualquer dia vou fazer uma visitinha para ela e quero ver se 
ela vai me impedir de estacionar o meu carro dentro do paço Municipal, não vou no carro da 
Câmara não, vou no meu carro particular e aí vamos ver o que acontece, se ela vai me tirar de lá. A 
Prefeita mandou como sempre uma resposta dando a entender que eu sou burro, mas eu não sou 
burro não, então ela que me aguarde, vou dar uma resposta a ela e não vai ser aqui na Tribuna não. 
Já falei, vou repetir e não arredo o pé e, enquanto eu for Vereador e Presidente desta Casa de Leis, 
vou trabalhar sim com muita honra, seriedade e transparência em prol dos interesses da nossa 
população e jamais vou abaixar a cabeça para quem quer que seja, ficar bajulando ninguém, a troco 
de cafezinho e de promessas políticas, eu não sou desse tipo e nem preciso disso. Espero também 
que a Prefeita tome as devidas providências com relação ao buraco que ela mandou abrir próximo 
ao Clube Terrana, abriu o buraco, não resolveu nada, e como já falei em outras situações, será que 
ela está esperando cair uma criança ou até mesmo um adulto naquele buraco para depois tomar as 
providências cabíveis? O Ver. Santana teceu outros comentários sobre o assunto e para encerrar seu 
discurso, agradeceu a presença dos Professores da rede de ensino municipal naquela sessão e disse 
esperar que os mesmos comparecessem maciçamente na Audiência Pública que seria realizada 
naquela Casa de Leis convocada pela Diretoria da APEOESP, para discussão do projeto de lei de 
autoria da Prefeita Municipal, acrescentando esperar que os Professores tivessem êxitos na sua luta. 
Inscrito para falar, o Ver. Rodrigo cumprimentou os presentes, os intemautas e os ouvintes da Rádio 
Natureza FM e fez o seguinte pronunciamento: "Primeiro assunto que me traz a esta Tribuna é para 
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fazer referência oficialmente ao mês em que nós estamos e que na oportunidade da sessão anterior 
eu não a fiz. Como estamos no mês de março e a data do dia 8 em que celebra e comemora o Dia 
Internacional da Mulher, abrindo um parênteses aqui, a Câmara Municipal na próxima sexta-feira 
celebrará a data com algumas Senhoras da nossa sociedade, algumas mulheres da nossa sociedade 
que foram escolhidas para serem homenageadas, então, faço aqui oficialmente nesta Tribuna os 
meus votos de parabenização ao Dia Internacional da Mulher e as mulheres que lutam para 
construir um país melhor, um mundo melhor. Em nome da minha homenageada na sexta-feira, que 
é Coordenadora da Pastoral da Criança em Piquete, Azenilda Alcides, a qual na sexta-feira vou ter a 
oportunidade de homenageá-la no evento comemorativo que a Câmara irá realizar, justamente 
também por ela estar à frente de uma instituição tão séria que trabalha com criança, que trabalha 
com futuro, que lida com sonhos como nós professores, e que muitas vezes trabalha no anonimato. 
Muitas vezes a senhora Azenilda faz seu trabalho sem divulgação, realmente sem dar alardes, sem 
fazer propaganda alguma. E, dentro dos critérios em que eu selecionei eu vejo que é a oportunidade 
de valorizá-la com essa homenagem Então, fica aqui os meus votos de parabenização a todas as 
mulheres da nossa sociedade piquetense e do nosso Brasil por conta da passagem da data. Eu 
também ainda não usei esta Tribuna para falar sobre a inauguração da 2ª Geladeiroteca na Matriz de 
Santo Antônio, a 1° Geladeiroteca ela foi inaugurada dia 20 de agosto de 2017, no Terminal 
Rodoviário de nosso município. Então, estamos completando sete meses de funcionamento da 
Geladeiroteca na Rodoviária atendendo a população e funcionando graças a Deus muito bem. É um 
bem público que a própria população está cuidando, pois a Geladeiroteca não é minha, é da 
comunidade e a gente pode ver que não há ato de vandalismo, de destruição, pelo contrário, o 
projeto deu tão certo que a população abraçou com muito carinho. Eu quero também, razão pela 
qual eu proponho uma Moção de Aplausos nessa sessão a ONG de São Paulo, a ONG Veredas do 
Texto, em razão do apoio cultural às Geladeirotecas de Piquete, doando 700 livros para as mesmas, 
bem como, participando de evento para incentivo à leitura. Eu fiz uma parceria com essa ONG e no 
dia 4 de fevereiro passado, quatro representantes dessa ONG estiveram no pátio da Matriz de Santo 
Antônio com atividades lúdicas em prol da leitura incentivando as crianças e toda a comunidade a 
leitura, e não só vieram a Piquete para exercer esse trabalho como também doaram para as 
Geladeirotecas 700 livros novos, livros de qualidade, livros bons, os quais estão à disposição da 
população. Eu gostaria apenas aqui de lembrar àqueles que têm interesse, que gostariam de doar 
livros, não é útil para as Geladeirotecas livros pedagógicos, apostilas de cursinhos, sendo útil as 
obras literárias como: o romance, o suspense, o terror, a comédia e também os gibis. Então, as 
crianças, os adultos devem ir até as Geledeirotecas e escolher o livro que mais lhe agrada. Eu estou 
com a equipe da Pastoral lá na Matriz de Santo Antônio, nós vamos organizar, programar algumas 
atividades de contação de histórias para serem realizadas ali ao entorno da Geladeiroteca. Quero 
também dizer ao bairro Santa Isabel que já está prevista a colocação de uma Geladeiroteca naquele 
bairro. Aqui na Rodoviária foi colocada a partir de um decreto da Prefeita permitindo o uso do 
espaço e lá na Matriz de Santo Antônio a partir de uma autorização do Pároco dali e aproveito a 
oportunidade para agradecer imensamente todo o apoio e incentivo que o Padre Anderson vem 
dando ao referido projeto. E lá no bairro Santa Isabel ainda não está definido o local, eu estou 
estudando qual seria o lugar ideal, mas graças a Deus a geladeira eu já tenho porque despertou 
também interesses em comerciantes da cidade e tão logo seja definido o local, faremos a 
inauguração da 3ª Geladeiroteca. E já falando em livros e Geladeiroteca, eu quero também 
parabenizar porque muito antes da Geladeiroteca acontecer em Piquete, o Cartório de Registros 
Civis já fazia o referido trabalho, tem duas estantes dentro do Cartório onde a comunidade pode 
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chegar lá e escolher o seu livro. Eu estive cerca de duas semanas atrás conversando com a Chefe do 
Cartório e numa conversa informal ela já se colocou a disposição para uma parceria dentro do 
projeto da Geladeiroteca para ampliar e trocar livros, sendo que em sessões anteriores também já 
apresentei Moção de Aplausos ao Cartório pela brilhante iniciativa. Quero também informar 
oficialmente a toda a população de Piquete e a todas as pessoas que nos ouvem e nos assistem e, de 
forma especial, a todas as pessoas que acompanha o meu trabalho como escritor. Durante muito 
tempo as pessoas vinham me questionando sobre a possibilidade dos livros da trilogia Operação 
Marins se transformar em filme e realmente em consequência desse trabalho literário trazer algum 
beneficio para a nossa cidade, porque a produção de um filme realmente movimenta o mercado 
imensurável. Eu não conseguiria encontrar palavras para dizer o mercado que uma indústria 
cinematográfica movimenta. As pessoas vinham me questionando, o projeto estava em estudo, em 
andamento, já falei nesta Tribuna que realmente tinha um produtor de cinema interessado posterior 
a uma matéria feita na Rede Record e na semana passada foi assinado contrato com o referido 
produtor. Então, de maneira oficial agora, ou seja, agora é oficial porque foi assinado contrato com 
o produtor de cinema. Eu consegui algumas cláusulas contratuais nesse contrato colocando que o 
filme seja gravado na cidade de Piquete , no Pico dos Marins, então a produtora tem essa 
observação e em breve terá o lançamento do projeto em São Paulo. A produtora fará o lançamento 
oficial do projeto em toda mídia, imprensa e todo marketing necessário para divulgação desse filme 
que já era esperado por muitas pessoas que acompanham o meu trabalho como escritor. Quero 
agradecer de modo especial às pessoas que torceram para que isso acontecesse e se Deus quiser em 
breve isso será transformado em realidade, porque a parte chata já passou. Quero agradecer também 
que os livros chegaram a última tiragem a atingir vinte mil livros e eu entendo que Piquete está 
sendo divulgado em todo o país. É uma história trágica, uma história triste sim já deixei claro para 
muitas pessoas que jamais a família Simon permitiria que eu explorasse tal assunto com objetivo de 
lucratividade. Eles são uma família de Jornalistas e realmente o interesse é manter a história viva, 
que não caia no esquecimento. Esse é o objetivo maior da família, esse é o objetivo maior do meu 
trabalho como escritor. Pela passagem do aniversário da IMBEL eu também quero parabenizar 
porque realmente a IMBEL é responsável pelo desenvolvimento e progresso do município, muitos 
passaram por lá, deram a sua vida, lutaram para que Piquete tivesse conquistas e hoje nós podemos 
olhar para a nossa sociedade e temos que nos orgulhar sim dessa Fábrica ser instalada em terras 
piquetenses e dessa Fábrica ter sustentado tantas famílias até os dias de hoje. Acho importante 
valorizar, reconhecer e falar da passagem desse aniversário da FPV. O projeto de lei relacionado à 
classe dos professores que novamente entra em pauta é uma medida de cautela realmente para se 
chegar à elucidação melhor dos fatos e para que a Câmara possa votar com mais propriedade e 
conhecimento de causa é que tenha a Audiência Pública. Essa Audiência Pública marcada para o dia 
22 pela APEOESP é para esclarecer melhor os critérios e o que rege esse projeto para que nós 
Vereadores possamos votar com conhecimento, com propriedade atendendo os interesses 
principalmente da referida classe. Por hoje é só. Boa noite a todos. Em seguida, o Sr. Presidente 
suspendeu a sessão por quinze minutos, de acordo com as normas regimentais. A seguir, decorrido 
o tempo regimental o Sr. Presidente reabriu a sessão e pediu a Ver3. Malu, 1 ª Secretária que fizesse 
a leitura dos documentos constantes da Ordem do Dia, a saber: 1) Parecer nº 04/18, da Comissão de 
Justiça e Redação e Parecer nº O 1/18, da Comissão de Urbanismo e Infraestrutura Municipal, ambos 
favoráveis pela aprovação Projeto de Lei Ordinária nº 01/2018, datado de 01/03/2018, que dispõe 
sobre autorização para recebimento pelo município de Piquete de imóveis a serem doados pela 
IMBEL. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi 
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colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 2) Parecer nº 01/18, datado 
de 19/02/2018, da Comissão de Justiça e Redação, favorável pela aprovação do Projeto de Emenda 
à Lei Orgânica nº 001/18, datado de 02/02/2018, de autoria dos Vereadores Claudinei Luiz de 
Moraes, Maria Luiza Neta Ribeiro e Mário Celso de Santana, que altera o caput do artigo 26 da Lei 
Orgânica do Município de Piquete, para definir o período da sessão legislativa anual. Como não 
houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em segunda 
votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. O Ver. Claudinei justificou o seu voto favorável 
e agradeceu o apoio recebido do Plenário por ter aprovado aquela propositura novamente em 
segunda votação. O Ver. Claudinei deixou claro também que o Vereador quando ele estava de 
recesso ele não estava de férias, a Câmara funcionava normalmente e apenas as sessões legislativas 
ordinárias não eram realizadas no período de recesso, acrescentando que a alteração solicitada e 
aprovada era válida e por demais oportuna. 3) Requerimento nº 19/18, do Ver. Santana para que 
seja oficiado a Prefeita Municipal de Piquete, para que preste informações sobre a escala de 
plantões dos médicos e enfermeiros do PS IMBEL, gerido pela OS Pró-Vida durante o período 
carnavalesco e nos quais constam o Dr. Bentine a Enfermeira Magnólia. Como não houvesse quem 
desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo 
Plenário por unanimidade. 4) Requerimento nº 20/18, do Ver. Santana para que seja oficiado a 
Prefeita Municipal de Piquete, para que preste informações sobre as obras realizadas no PS do 
bairro Santo Antônio, encaminhando cópia integral do processo licitatório e demais documentações 
solicitadas nesta propositura. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, 
a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 5) 
Requerimento nº 21/18, da Ver3. Malu, para que seja oficiado a Prefeita Municipal de Piquete, para 
que envie a esta Vereadora a planilha orçamentária da reforma do Campo do Estrela e a data de 
início e término da referida obra. Corno não houvesse quem desejasse falar sobre a referida 
propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 6) 
Requerimento nº 22/18, do Ver. Heloizio, para que seja oficiado ao Secretário Municipal de Saúde 
de Piquete, para que informe a este Vereador por qual motivo o Dentista não está atendendo no 
Posto dos Marins. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma 
foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 7) Requerimento nº 
23/18, do Ver. Heloizio, para que seja oficiado a Prefeita Municipal de Piquete, para que informe a 
este Vereador por qual motivo o Dentista não está atendendo no Posto dos Marins. Como não 
houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação 
e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 8) Requerimento nº 24118, do Ver. Heloizio, para que 
seja oficiado a Prefeita Municipal de Piquete, para que preste informações a respeito da Emenda 
encaminhada ao município pelo Deputado Campos Machado. Como não houvesse quem desejasse 
falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário 
por unanimidade. 9) Moção nº 13/2018, datado de 12/03118, do Ver. Santana, para que seja oficiado 
aos familiares da Sra. Benedita Conceição Silva (mãe do ex-Ver. Moita), apresentando-lhes Moção 
de Pesar deste Legislativo, pelo seu recente falecimento. Como não houvesse quem desejasse falar 
sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por 
unanimidade. 10) Moção nº 14/2018, datado de 14/03/18, do Ver. Rodrigo, para que seja oficiado 
para Veredas do Texto, apresentando Moção de Aplausos deste Legislativo, em razão do apoio 
cultural às Geladeirotecas de Piquete, doando 700 livros para as mesmas, bem como, participando 
de evento para incentivo à leitura. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida 
propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 
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Como nada mais houvesse para ser tratado naquela sessão, o Senhor Presidente invocando a 1 
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, 19 de março de 2018. Centésimo nonagésimo 
quinto (195º) ano da Independência, centésimo vigésimo oitavo (128°) ano da República e 
centésimo vigésimo sexto (126º) ano da Emancipação Político-Administrativa de Piquete.-.-.-.-.-.-.-
----------------... . .... . . . ... . . . 

VER. 

VER. JOAQUJM ALVES DA SILVA JÚNIOR (JUNHÔ) 

EIRO DA SILVA (Prof DONI) 
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