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proATA DA PRIMEIRA (1ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO (2º) ANO LEGISLATIVO 

DA DÉCIMA OITAVA (18ª) LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIQUETE. Aos 

sete (07) dias do mês de fevereiro do ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de dois mil 

e vinte e dois (2022), as dezenove (19) horas, realizou-se a sessão acima anunciada. O senhor Ver. 

José Luiz de Faria Júnior, DD. Presidente da Câmara Municipal de Piquete, constatando pelo livro 

de presenças a existência de “quorum” regimental, com a presença de todos os Senhores 

Vereadores, invocando a proteção de Deus declarou aberta a sessão e convidou os senhores 

Vereadores e o público presente para que se colocassem em pé para juntos, entoarem o Hino à 

Piquete. Em seguida colocou em discussão e votação a ata da 19ª sessão ordinária realizada no dia 

20/12/21. Como não houvesse quem desejasse apresentar emendas na referida ata a mesma foi 

colocada em discussão, em votação e aprovada por unanimidade de votos. Em seguida o senhor 

Presidente deu boas vindas a todos os presentes e fez um pequeno discurso. Usando da palavra pela 

ordem o Ver. Fernandinho solicitou um minuto de silêncio em detrimento ao falecimento da menina 

Kauane Rafaely vítima da COVID-19. Decorrido o tempo necessário o senhor Presidente solicitou 

ao senhor Secretário que fizesse a leitura dos documentos constantes do Expediente, os quais foram 

os seguintes: 1) Of. GAB nº 362/21, de autoria do Executivo Municipal, comunicando o 

sancionamento do PLO nº 013/21, o qual recebeu o nº 2119/21, das Leis Ordinárias (Arquivar); 2) 

Of. GAB nº 363/21, de autoria do Executivo Municipal, comunicando o sancionamento do PLC nº 

006/21, o qual recebeu o nº 306/21 das Leis Complementares (Arquivar); 3) Of. GAB nº 371/21, de 

autoria do Executivo Municipal, encaminhando o balancete financeiro da Prefeitura Municipal 

relativo ao mês de novembro de 2021 (Arquivar); 4) Of. GAB nº 013/22, de autoria do Executivo 

Municipal, encaminhando cópia da Lei 2120/2021, que versa sobre abono FUNDEB (Arquivar); 5) 

Of. GAB nº 015/22, de autoria do Executivo Municipal, encaminhando cópia da Lei 2122/2021, que 

versa sobre o Centro de Informações Turísticas - Cidade Paisagem (Arquivar); 6) Of. GAB nº 

017/22, de autoria do Executivo Municipal, encaminhando o PLO nº 01/22, dispondo sobre a 

revisão geral anual do vencimento dos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Piquete – SP, 

bem como do subsídio de seus agentes políticos. Usando da palavra pela ordem do Ver. 

Fernandinho solicitou regime de urgência especial naquele projeto. Em sua justificativa o Ver. 

Fernandinho lembrou que a revisão geral anual era um direito constitucional dos servidores e sendo 

aprovado na referida sessão seria pago ainda naquele mês aos servidores. O senhor Presidente então 

colocou em votação o referido pedido o qual foi aprovado por unanimidade e o projeto 

encaminhado (À Comissão de Justiça e Redação; Finanças, Orçamento e Fiscalização); 7) Of. GAB 

nº 018/22, de autoria do Executivo Municipal, encaminhando o PLC nº 02/22, dispondo sobre o 

REFIS 2022, a concessão de anistia de multas e juros sobre o IPTU, ISSQN, Taxas, Contribuições 

de Melhorias e Débitos de Outras Naturezas Tributárias, para pagamento à vista ou em parcelas e dá 

outras providências. Usando da palavra pela ordem do Ver. Fernandinho solicitou regime de 

urgência especial naquele projeto. Justificou seu pedido dizendo que aquele projeto era esperado 

pelos munícipes e que só não havia entrado já no ano de 2021 devido a lei 173. Que se tratava de 

anistia de juros e multas do IPTU e outros débitos também. Teceu outros comentários a respeito e 

encerrou sua justificativa. O senhor Presidente então colocou em votação o referido pedido o qual 
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foi aprovado por unanimidade e o projeto encaminhado (À Comissão de Justiça e Redação; 

Finanças, Orçamento e Fiscalização); 8) Of. nº 140/21, da Águas Piquete, respondendo a Moção de 

Apelo nº 086/21, de autoria do Ver. Rafael do Depósito (Arquivar); 9) Of. nº 02/22, da Diretora da 

Escola Municipal “Profª. Ricarda Godoy Lopes”, Profª. Ana Paula, comunicando o nome dos 

alunos nota 10 (Arquivar); 10) Of. nº 28159220/21, de autoria do Presidente em exercício dos 

Correios, respondendo ao Requerimento nº 111/21, de autoria do Ver. Prof. Juninho (Arquivar); 11) 

Of. nº 02/22, do Presidente do COMDEPHAAPPI, Rodrigo Motta, informando autorização para 

vistoriar e catalogar a caneta tinteiro com a qual foi assinada a instalação da Primeira Intendência da 

Vila Vieira de Piquete (Arquivar); 12) Of. nº 01/22, da Diretora da Escola Municipal Antônio João, 

Profª. Juçara Giffoni, comunicando o nome dos alunos nota 10 (Arquivar); 13) Of. nº 01/22, da 

Diretora da Escola Prof. Leopoldo, Profª. Benedita Conti, comunicando o nome dos alunos nota 10 

(Arquivar); 14) Convite, do Secretário de Turismo Rodrigo Nunes Godoy, para a entrega da 

premiação da 3ª Edição do Concurso de Fotos “Cidade Paisagem”, bem como da 1ª Edição do 

Concurso de Fotos dos “Bens Tombados como Patrimônio Histórico” em parceria com o 

COMDEPHAAPPI (Arquivar); 15) Convite, do Secretário de Turismo Rodrigo Nunes Godoy, para 

a eleição da nova diretoria do COMTUR (Arquivar); 16) Of. nº 001/22, do Secretário de Turismo 

Rodrigo Nunes, comunicando a nova composição do COMTUR (Arquivar); 17) E-mail da Escola 

Evangélica Cristã, comunicando o nome dos alunos nota 10 (Arquivar); 18) E-mail da Escola 

Darwin Félix, comunicando o nome dos Alunos Nota 10 (Arquivar); 19) E-mail da Escola Leonor 

Guimarães, comunicando o nome dos Alunos Nota 10 (Arquivar); 20) Balancete analítico da 

Câmara Municipal de Piquete (Arquivar); 21) PLO CM nº 001/22, de autoria do Ver. Rafael do 

Depósito, que atribui aos organizadores de shows e eventos, a responsabilidade pela limpeza de solo 

público, após realização de atividade no âmbito do município de piquete e dá outras providências 

(À Comissão de Justiça e Redação); 22) PLO CM nº 002/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho, 

dispondo sobre a instituição da ação cultural “O Jovem Poeta”, na cidade de Piquete – SP e dá 

outras providências (À Comissão de Justiça e Redação); 23) PLO CM nº 003/22, de autoria do Ver. 

Prof. Juninho, dispondo no âmbito do município de Piquete, sobre a criação do Conselho dos 

Direitos dos Animais e dá outras providências (À Comissão de Justiça e Redação); 24) PLO CM nº 

004/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho, dispondo sobre autorização para o Conselho Escolar criar 

a Comissão de Educação Ambiental, responsável por fomentar iniciativas sustentáveis na educação 

municipal de ensino, visando implementar ações educativas relacionadas à coleta bem como 

providenciar a destinação adequada dos resíduos sólidos e dá outras providências (À Comissão de 

Justiça e Redação; Educação, Cultura, Saúde e Meio Ambiente); 25) PLC nº 001/22, de autoria da 

Mesa da Câmara, dispondo sobre a Revisão Geral Anual das remunerações dos servidores públicos 

da Câmara Municipal de Piquete, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal. Usando da 

palavra pela ordem o Ver. Prof. Lelinho solicitou regime de urgência especial naquele projeto. O 

senhor Presidente então colocou em votação o referido pedido o qual foi aprovado por unanimidade 

e o projeto encaminhado (À Comissão de Justiça e Redação; Finanças, Orçamento e Fiscalização). 

Usando da palavra pela ordem do Ver. Fernandinho disse que poderia estar errado, mas o PLO nº 

004/22, de autoria da Presidência e dispondo sobre autorização para o Conselho Escolar criar a 
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Comissão de Educação Ambiental, responsável por fomentar iniciativas sustentáveis na educação 

municipal de ensino, visando implementar ações educativas relacionadas à coleta bem como 

providenciar a destinação adequada dos resíduos sólidos e dá outras providências se não caberia 

também encaminhar a comissão de Educação, Cultura, Saúde e Meio Ambiente para parecer e 

agradecendo encerrou sua fala. O senhor Presidente concordou e o PLO nº 004/22 foi encaminhado 

também para a Comissão solicitada. 26) Requerimento nº 001/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho 

(Para a ordem do dia); 27) Requerimento nº 002/22, de autoria do Ver. Rafael do Depósito (Para a 

ordem do dia); 28) Requerimento nº 003/22, de autoria do Ver. Rafael do Depósito (Para a ordem 

do dia); 29) Requerimento nº 004/22, de autoria do Ver. Rafael do Depósito (Para a ordem do dia); 

30) Requerimento nº 005/22, de autoria do Ver. Rafael do Depósito (Para a ordem do dia); 31) 

Requerimento nº 006/22, de autoria do Ver. Broa do Araçá (Para a ordem do dia): 32) 

Requerimento nº 007/22, de autoria do Ver. Broa do Araçá (Para a ordem do dia); 33) 

Requerimento nº 008/22 de autoria do Ver. Prof. Juninho (Para a ordem do dia); 34) Requerimento 

nº 009/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho (Para a ordem do dia); 35) Requerimento nº 010/22, de 

autoria do Ver. Prof. Lelinho (Para a ordem do dia); 36) Requerimento nº 011/22, de autoria do Ver. 

Geraldo Dentista (Para a ordem do dia); 37) Requerimento nº 012/22, de autoria do Ver. Cleber 

Mateus (Para a ordem do dia); 38) Indicações nºs 001 e 002/22, de autoria do Ver. Rafael do 

Depósito; nºs 003, 004, 005, 006 e 007/22, de autoria do Ver. Broa do Araçá; nº 008, 009, 010, 011 

e 012/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho; nºs 013 e 014/22, de autoria do Ver. Geraldo Dentista (À 

consideração do senhor Prefeito); 39) Moção nº 001/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho (Para a 

ordem do dia); 40) Moção nº 002/22, de autoria do Prof. Lelinho (Para a ordem do dia): 41) Moção 

nº 003/22, de autoria do Ver. Prof. Lelinho (Para a ordem do dia); 42) Moção nº 004/22, de autoria 

do Ver. Rafael do Depósito (Para a ordem do dia); 43) Moção nº 005/22, de autoria do Ver. Prof. 

Lelinho (Para a ordem do dia); 44) Moção nº 006/22, de autoria do Ver. Cleber Mateus (Para a 

ordem do dia); 45) Moção nº 007/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho (Para a ordem do dia); 46) 

Moção nº 008/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho (Para a ordem do dia). Passando para o segundo 

momento da sessão, o senhor Presidente solicitou a senhor Secretário que fizesse a chamada dos 

Vereadores inscritos para o uso da Tribuna. Inscrito para falar o Ver. Rafael do Depósito 

cumprimentou a Presidência, Mesa composta, demais Vereadores, em nome do Claudinei da 

Delegacia cumprimentou o público presente, internautas, Radio Natureza FM e iniciou seu 

pronunciamento. Disse que queria fazer um agradecimento a Deputada Letícia Aguiar e sua equipe 

pela verba de 100 mil reais destinada ao Asilo de Piquete e pelo empenho em ajudar as cidades do 

fundo do Vale. Falou que eram poucos os deputados que davam atenção aos Vereadores e a 

Deputada Letícia Aguiar ao contrário era bastante atenciosa. Que ela tinha encaminhado ano 

passado uma verba de 150 mil para uma obra no Santa Isabel e que ele, o Ver. Mateus e a própria 

Deputada iam fiscalizar porque a obra estava em atraso. Disse ainda que a verba recebida iria ser 

para equipar uma lavanderia para facilitar o trabalho no Asilo. Agradeceu também a Presidente do 

Asilo senhora Elisabete, Dora Faustino, Calil e Mazola que estiverem presentes em São Paulo para 

receber a referida verba. Em seguida falou a respeito dos problemas com a Pássaro Marron na linha 

Piquete X Cruzeiro. Disse que havia conversado com uma pessoa que trabalhava na empresa e 
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haviam conseguido, ele e o Ver. Mateus uma reunião com o mesmo naquela Casa de Leis. Em 

conversa o representante da Pássaro Marron disse estar disposto a fazer uma negociação pelo bem 

para atender aos usuários. O Ver. Rafael frisou que aquilo não era uma briga, mas um diálogo e que 

conversando chegariam a um consenso. Falou também que horário das 23:10 hs iria voltar para 

atender os últimos alunos e trabalhadores que estariam na cidade de Cruzeiro. Em seguida o Ver. 

Rafael do Depósito desejou boas-vindas ao Lorenense que havia assumido o 5º BIL, Ten. Cel. Átila 

de Andrade, esclarecendo que era a primeira vez que um lorenense assumia o comando daquela 

instituição e que era importante ter o apoio deles, colocando-se à disposição. Mudando de assunto 

disse ter mandado uma mensagem para o Deputado Federal Guiga Peixoto e mesmo sendo um 

Vereador de primeira viagem, no outro dia havia obtido resposta do mesmo dizendo que queria 

conhecê-lo sem saber se havia tido voto em Piquete ou não. Disse que numa reunião com o mesmo 

em seu escritório em Sorocaba – SP, juntamente com o Ver. Mateus, solicitou uma verba para a 

Defesa Civil e mais uma verba para o Asilo, comentando que por coincidência o Deputado Guiga 

Peixoto havia sido Presidente de um Asilo em sua cidade e que o mesmo tinha sido o Deputado que 

mais verba havia destinado para a área social. Falou ainda que o Deputado havia se comprometido 

em ajudar o nosso município independente de votos. O Ver. Rafael disse ainda que eram poucos os 

Deputados que se comprometiam de fato com o Vereador. Disse que naquela ocasião havia surgido 

o assunto a respeito do Conselho Tutelar e em contato com sua Assessoria, o Deputado tinha 

conseguido um kit para o Conselho, composto de veículo novo e computadores, pois Piquete estava 

apta a receber o novo kit. Teceu comentários a respeito da função dos Conselheiros que muitas 

vezes recebiam até mesmo ameaças com relação a guarda de crianças. Em seguida, discorreu sobre 

o treinamento realizado pela Confederação Brasileira de Judô em Pindamonhangaba e agradeceu ao 

Prefeito por ter disponibilizado o transporte para levar os atletas. Falou que o referido treino era 

muito importante para troca de conhecimento. Comentou a respeito da importância do esporte não 

só na vida dos adultos, mas também na vida das crianças e disse acreditar que não existia um 

profissional que atendesse a necessidade das crianças, principalmente no ensino fundamental. Falou 

que seria interessante que a administração desse o pontapé inicial para que os alunos pudessem ser 

contemplados com um profissional da área de educação física. E agradecendo a todos encerrou seu 

pronunciamento. Inscrito para falar o Ver. Cleber Mateus cumprimentou a Presidência, Mesa 

composta, demais Vereadores, público presente, o Presidente do seu partido PL, Ver. Claudinei da 

Delegacia, ouvintes da Rádio Natureza FM, internautas e iniciou sua fala dizendo que iria dividir a 

Tribuna em três falas. Em primeiro lugar agradeceu e parabenizou ao Prefeito Edilberto de Delfim 

Moreira e o Prefeito Mineiro Cachoeira Paulista dizendo que quando as pessoas acertavam e 

contribuíam elas mereciam ser reconhecidas. Agradeceu pelo apoio com relação a BR 459, quando 

aconteceram os deslizamentos e a mesma foi interditada. Disse que ele e o Ver. Rafael conseguiram 

através do Prefeito Mineiro chegar até o Ministério de Infraestrutura. Disse que agradecia 

especialmente ao gabinete do Deputado Federal Gilberto Nascimento que os tinha feito chegar até o 

Ministro Tarcísio. Falou que o mesmo havia se comprometido em agilizar todo o trabalho com 

relação a liberação de verba e demais providências para a BR 459. Disse que agradecia também ao 

grupo de trabalho que havia sido montado e do qual participaram vários Prefeitos, entre eles os 
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Prefeitos de Marmelópolis, Itajubá, Wenceslau Brás e Aparecida. Agradeceu especialmente ao 

gabinete da Deputada Letícia Aguiar também pelo apoio dado naquela questão, mesmo em período 

de recesso. Falou que o Diretor do DNIT Cel. Codelo esteve em Piquete debaixo de chuva por dois 

dias acompanhando as obras. Agradeceu ainda ao Ver. Jucemar de Delfim Moreira que havia feito 

toda uma caminhada pelas prefeituras juntando representantes e participou das reuniões online para 

ajudar também naquela questão. Frisou que sem essa luta do Vereador Jucemar talvez as coisas não 

tivessem acontecido como aconteceram. Fez um agradecimento ao Prof. Demerson Araújo, líder de 

comunidade e morador da Barreira. Disse que dessa união de pessoas surgiram ideias de novos 

projetos envolvendo estradas rurais. Comentou sobre uma reunião realizada em Guaratinguetá a 

convite do Regis, Prefeito em exercício, com o Diretor do setor de planejamento do DNER, ex-

ministro e ex-senador Antônio Carlos Rodrigues, disse que havia sido naquela reunião inclusive que 

tinha conseguido os 2400 testes de COVID para Piquete, sem nenhum custo. Falou ainda que quem 

havia conseguido essa reunião foi o Prof. Demerson Araújo. Continuando agradeceu ao Zelão da 

Barreira que também foi incansável na solução do problema ocorrido na BR 459. Disse que essas 

pessoas deveriam ficar registradas em ata para que se fizesse justiça a elas pelo interesse que tem 

por Piquete. Em seguida comentou também a respeito da verba recebida através da Deputada 

Letícia Aguiar e do Deputado Federal Guiga Peixoto. Mudando de assunto comentou a respeito do 

projeto de reajuste salarial dos servidores. Disse que era importante lembrar que aquilo não era um 

aumento, mas sim uma correção exigida por lei. Disse que era triste e se unia aos funcionários 

porque como no Estado muitas vezes o aumento passava pelos agentes políticos e a sensação era de 

não ser valorizado. Disse que a revisão era feita sobre o IPCA, mas que o índice mais próximo da 

realidade de Piquete era o INPC. Lembrou a respeito do projeto aprovado sobre a reforma 

administrativa dizendo que ao invés de diminuir, em Piquete aumentou a despesa com mão de obra. 

Disse que em Piquete havia 56 cargos de confiança e que isso dava bastante movimento nas redes 

sociais. Citou que o aumento para a contratação desses cargos tinha sido de 7% do orçamento, ou 

seja, dois milhões e meio de reais. Disse ainda que se esse valor fosse dividido entre 310 

funcionários dava pra melhorar a vida de muita gente. Falou sobre os 10,06% para os funcionários, 

sobre o índice de 33% para os professores, 12,9% para os agentes de endemias que era um reajuste 

federal, 12,9% para os agentes de saúde lembrando que se fossem aplicados aqueles valores a 

despesa em 2022 ultrapassaria os 16 milhões de reais, ou seja 50% do orçamento, quando o limite 

máximo seria 54. Falou que na tabela dos funcionários da Prefeitura do A ao W o valor era mil e 

duzentos reais, o mesmo salário em mais de 20 anos de serviço e disse que aquilo era vergonhoso. 

Lembrou que a única força que o povo tinha era o voto porque era a única coisa que o político temia 

perder. Disse que se o funcionário não reclamasse não seria respeitado. Falou que a campanha 

salarial precisava ser feita e que com dois milhões daria para se ter um plano de carreira muito bom 

inclusive exemplificando sua fala. Disse que as pessoas detestavam os agentes políticos porque eles 

só arrumavam a situação deles próprios e o resto ficava ao Deus dará. O Ver. Dr. Antonio lembrou 

a respeito do salário dos cargos de confiança e o Ver. Mateus disse que eles também já tinham 

recebido aumento. Citou o valor dos salários do Prefeito e outros e disse que quando aprovaram os 

cargos deveriam ter negociado um aumento para os funcionários. Falou que ao conversar com o 
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Ver. Rafael o mesmo disse que o Prefeito iria fazer plano de carreira, mas falou que já tinha ouvido 

isso umas duas vezes e não aconteceu e que a promessa era sempre a mesma. Se arrumava o salário 

dos cargos de confiança e os funcionários continuavam esperando, mas que a boa notícia era que 

tinha margem para o aumento. Em seguida o Ver. Mateus falou a respeito do pessoal da prefeitura 

que estavam ajuntando cascalhos para colocar nas estradas. Disse que tinham tido uma briga grande 

no começo dos anos 2000 e que durou até 2013. Falou que o cascalho que tinha sido retirado do 

Santa Isabel tinha sido vetor para espalhar caramujos africanos pela cidade. Disse que tentou 

orientar o funcionário, mas ele não aceitou, mas falou que quem sabia tinha a obrigação de pelo 

menos tentar ensinar e agradecendo encerrou sua fala. Em seguida o senhor Presidente suspendeu a 

sessão por 15 minutos para elaboração dos pareceres e retorno para a ordem do dia. Decorrido 

tempo necessário o senhor Presidente reabriu os trabalhos e pediu ao senhor Secretário que fizesse a 

chamada dos senhores Vereadores e a leitura da ordem do dia. Após a chamada o Ver. Geraldo 

Dentista solicitou a dispensa da leitura dos Pareceres. O senhor Presidente colocou o pedido em 

votação o qual foi acatado por unanimidade, ficando dispensado a leitura dos Pareceres. Em seguida 

o senhor Presidente colocou em votação os projetos constantes da ordem do dia. 1) PLO nº 01/22, 

dispondo sobre a revisão geral anual do vencimento dos servidores públicos da Prefeitura Municipal 

de Piquete – SP, bem como do subsídio de seus agentes políticos. Como não houvesse quem 

desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo 

Plenário por unanimidade. 2) PLC nº 02/22, dispondo sobre o REFIS 2022, a concessão de anistia 

de multas e juros sobre o IPTU, ISSQN, Taxas, Contribuições de Melhorias e Débitos de Outras 

Naturezas Tributárias, para pagamento à vista ou em parcelas e dá outras providências. Como não 

houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação 

e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 3) PLO CM nº 001/22, de autoria da Mesa da Câmara, 

dispondo sobre a Revisão Geral Anual das remunerações dos servidores públicos da Câmara 

Municipal de Piquete, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal. 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 001/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho, para que 

seja oficiado ao Exmo. Sr. Rômulo Kazimierz Luszczynski, Prefeito Municipal de Piquete, 

solicitando-lhe que informe a este Vereador sobre a possibilidade de fazer a contratação 

emergencial de uma equipe temporária de enfermeiros na Unidade de Saúde de Piquete, para suprir 

a necessidade da população em casos de síndrome gripal, Covid-19 e emergências. 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 002/22, de autoria do Ver. Rafael do 

Depósito, para que seja oficiado ao Exmo. Sr. Rômulo Kazimierz Luszczynski, Prefeito Municipal 

de Piquete, solicitando-lhe que encaminhe a esta Casa de Leis a lista atualizada de todos os 

Secretários Municipais e Adjuntos, bem como seus contatos. Como 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 003/22, de autoria do Ver. Rafael do Depósito, para que seja 

oficiado ao Exmo. Sr. Rômulo Kazimierz Luszczynski, Prefeito Municipal de Piquete, solicitando-

lhe que informe a este Vereador quando será realizada a reforma do Posto de Saúde do Centro. 
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Usando da palavra o Ver. Rafael do Depósito disse que aquele era um pedido dos próprios 

funcionários do Posto e que as chuvas estavam atrapalhando a manutenção do local. Porém, ele 

gostaria de saber quando a mesma seria realizada, pois queria repassar para os funcionários e para 

as pessoas que se utilizavam daquele posto. Frisou que estava muito perigoso, podendo ocorrer 

quedas e encerrou dizendo que a referida manutenção deveria ser feita o mais rápido possível. 

Como não houvesse quem mais desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada 

em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 7) Requerimento nº 004/22, de autoria 

do Ver. Rafael do Depósito, para que seja oficiado ao Exmo. Sr. Rômulo Kazimierz Luszczynski, 

Prefeito Municipal de Piquete, solicitando-lhe que informe a este Vereador quando será retomada a 

obra de revitalização da Praça Monte Castelo. Usando da palavra o Ver. Rafael do Depósito disse 

que várias pessoas estavam perguntando quando e por que começaram a fazer a revitalização da 

praça e pararam. Disse achar que fazia mais de dois meses que estava naquela situação e onde seria 

um lugar para as crianças brincarem e fazerem seu lazer não existia. Solicitou em sua fala que o 

senhor Prefeito e Secretaria responsável recomeçassem a fazer a manutenção daquela praça e que 

isso deveria ser feito o mais rápido possível. Como não houvesse quem mais desejasse falar sobre a 

referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por 

unanimidade. 8) Requerimento nº 005/22, de autoria do Ver. Rafael do Depósito, para que seja 

oficiado ao Exmo. Sr. Rômulo Kazimierz Luszczynski, Prefeito Municipal de Piquete, solicitando-

lhe que informe a este Vereador quando será realizada a manutenção dos brinquedos do Parque 

Infantil localizado na Praça Duque de Caxias. Usando da palavra o Ver. Rafael do Depósito disse 

que como o parque havia sido instalado a pouco tempo os brinquedos provavelmente ainda estavam 

na garantia. Disse que era importante que a Prefeitura notificasse a empresa para que viesse fazer a 

manutenção. Falou que vários parafusos dos brinquedos estavam soltos e corria o risco de machucar 

uma criança. Disse que esse pedido era para que não tivesse problemas futuros. Pediu que o 

Executivo notificasse a empresa para que fosse feita a manutenção. Usando da palavra o Ver. 

Mateus disse que só queria deixar um detalhe técnico. Disse que era necessário ser colocada uma 

arruela de pressão e contra porca com presilha, com sistema de trava. Brincou que se tinha algum 

fake assistindo que informação ele dava de graça. Como não houvesse quem mais desejasse falar 

sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por 

unanimidade. 9) Requerimento nº 006/22, de autoria do Ver. Broa do Araçá, para que seja oficiado 

à empresa ELEKTRO REDES S.A., solicitando a colocação de dois postes na Rua José Eleotério na 

Vila Araçá com a Rua João Evangelista do Prado na Vila Célia. Usando da palavra o Ver. Broa do 

Araçá disse que só queria salientar que um trecho entre aquelas ruas de aproximadamente 200 

metros não tinha iluminação e era bastante frequentado por idosos. Durante o dia não havia 

problema, mas a noite era perigoso. Disse que o trecho foi arrumado pela Prefeitura e estava ótimo, 

mas que faltava a iluminação. Falou que era um pedido dos moradores e solicitou que os 

Vereadores aprovassem sua propositura. Usando da palavra o Ver. Rafael do Depósito disse que 

falando sobre iluminação, para aqueles que necessitavam e tinham reclamações do tipo: está 

faltando uma luz no meu bairro, a empresa RT tinha disponibilizado um número para que os 

munícipes pudessem ligar diretamente para sanar o problema de iluminação. Em seguida passou os 
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números. Whatsapp (12) 9-9674-7869 e 0800-8064641 e disse que agora ficaria mais fácil resolver 

aqueles tipos de problema. Como não houvesse quem mais desejasse falar sobre a referida 

propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 10) 

Requerimento nº 007/22, de autoria do Ver. Broa do Araçá, para que seja oficiado à empresa 

ELEKTRO REDES S.A., solicitando o corte dos bambus e a poda das árvores da Rua Antônio 

Faustino na Vila Araçá. Usando da palavra o Ver. Broa do Araçá explicou que tanto as árvores 

quanto os bambus estavam sobre a rede elétrica. Disse que devido aos deslizamentos ocorridos o 

serviço era necessário, inclusive as raízes já estavam expostas causando risco aos moradores. Disse 

que a Elektro deixava a desejar nos serviços que prestava e que esperava que desta vez fizessem um 

bom serviço. Usando da palavra o Ver. Prof. Lelinho disse que agora tinham um Secretário do Meio 

Ambiente, o senhor Demétrius. Disse que naquele dia mesmo ele havia atendido a uma solicitação. 

Disse que achava que agora serviços referentes a poda, o Secretário teria legitimidade e que se 

deveria entrar em contato com o mesmo. Como não houvesse quem mais desejasse falar sobre a 

referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por 

unanimidade. 11) Requerimento nº 008/22 de autoria do Ver. Prof. Juninho, para que seja oficiado 

ao Sr. Rômulo Kazimierz Luszczynski, Prefeito Municipal de Piquete, solicitando-lhe que informe 

a este Vereador se existe a possibilidade de serem realizadas parcerias com ONGs ou Prefeituras 

com o objetivo de acolher os animais em situação de rua. Como não houvesse quem desejasse falar 

sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por 

unanimidade. 12) Requerimento nº 009/22 de autoria do Ver. Prof. Juninho, para que seja oficiado 

ao Sr. Rômulo Kazimierz Luszczynski, Prefeito Municipal de Piquete, solicitando-lhe que informe 

a este Vereador quando serão adquiridas mais lixeiras azuis (estilo caçamba) para atender a 

demanda da população. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a 

mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 13) Requerimento 

nº 010/22, de autoria do Ver. Prof. Lelinho, para que seja oficiado ao Sr. Ricardo Uchôas dos 

Santos Penchel, Secretário Municipal de Educação, solicitando-lhe informações e cópias do plano 

de trabalho do Convênio do Transporte Escolar vigente no município. Usando da palavra o Ver. 

Prof. Lelinho disse que o transporte escolar era uma grande preocupação por estarem tratando de 

crianças tanto do município quanto do Estado. Solicitou um olhar atento para ver se de fato as 

crianças estavam sendo atendidas, principalmente as da zona rural. Falou que havia crianças 

chegando atrasadas sendo que elas tinham horário de chegada e de saída. Explanou sobre o 

georreferenciamento e falou que poderia ser vista a possibilidade de pegar crianças com 

comorbidades que estivessem no caminho para a escola. Falou que certamente o senhor Secretário 

de Educação iria estudar uma maneira de solucionar esses problemas. Usando da palavra o Ver. 

Rafael do Depósito comentou que encontrou a Sra. Hilda Aparecida que morava na zona rural e que 

haviam feito uma postagem sobre os netos dela, pois o transporte não havia ido buscá-los para irem 

à escola. Falou que aquilo não podia acontecer. Pois se a mãe tinha a obrigação de acordar cedo e 

arrumar os filhos o transporte tinha a obrigação de buscar as crianças e caso não desse, que 

avisasse. Usando o encaminhamento de votação o Ver. Prof. Lelinho disse que aquilo era um 

problema que a zona rural sofria, não só em Piquete, mas em outras cidades também. Disse que 



 

 

CÂMARA   MUNICIPAL   DE   PIQUETE  ______________ 
                                                                                                                                Presidente 

Ata  da  1ª Sessão   ORDINÁRIA      Realizada  em   07/02/2022                  Fl n.º  
 

 9 

como gestor de escola sentia isso na pele. Falou que achava que deveria ter um relatório mensal da 

escola que fosse encaminhado para a Secretaria responsável pelo transporte, para saber se a criança 

veio, se não veio, para que o Executivo tivesse consciência de como estava o transporte. Encerrou 

dizendo que o PSD encaminhava voto favorável ao Requerimento. Usando da palavra o Ver. Rafael 

do Depósito também fez seu encaminhamento de votação do PTB. Falou que era para 

complementar o que o Ver. Prof. Lelinho tinha dito. Questionou se os transportes estavam mesmo 

indo até os alunos ou deixavam de ir devido as condições das estradas. Falou que era por isso que 

haviam feito um projeto de lei para que os transportes tivessem GPS, assim saberiam se de fato 

estavam cumprindo com suas obrigações e encerrou dizendo que seu voto era favorável ao 

requerimento. Em seguida o Ver. Mateus solicitou encaminhamento de votação dizendo que como 

líder do PL o mesmo votava favorável ao Requerimento e solicitou que fosse acompanhado pela 

bancada. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi 

colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 14) Requerimento nº 011/22, 

de autoria do Ver. Geraldo Dentista, para que seja oficiado ao Sr. Rômulo Kazimierz Luszczynski, 

Prefeito Municipal de Piquete, solicitando-lhe que informe a este Vereador sobre a possibilidade de 

ser implantado um laboratório de prótese dentária no município de Piquete – SP, ou realizar 

convênio com algum laboratório particular para a distribuição gratuita de próteses a população de 

baixa renda da nossa cidade. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, 

a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 15) 

Requerimento nº 012/22, de autoria do Ver. Cleber Mateus, para que seja oficiado ao Sr. Rômulo 

Kazimierz Luszczynski, Prefeito Municipal de Piquete, solicitando-lhe que informe a este Vereador 

sobre a possibilidade de se fazer uma inspeção e correção nas galerias pluviais (bueiros) localizados 

nas ruas Minas Gerais, Cap. José de Brito e São Benedito. Como não houvesse quem desejasse falar 

sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por 

unanimidade. 16) Moção nº 001/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho, para que seja oficiado aos 

Técnicos de Enfermagem e Enfermeiros do nosso município, apresentando-lhes Moção de Apoio 

deste Legislativo pela política salarial. Usando da palavra o Ver. Fernandinho pediu para assinar 

juntamente com o Ver. Prof. Juninho a referida moção, o que foi autorizado pelo mesmo. Como não 

houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação 

e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 17) Moção nº 002/22, de autoria do Ver. Prof. Lelinho, 

para que seja oficiado aos familiares da Sra. Glória Letícia dos Nascimento, apresentando-lhes 

Moção de Pesar deste Legislativo por seu falecimento ocorrido recentemente. Como não houvesse 

quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e 

aprovada pelo Plenário por unanimidade. 18) Moção nº 003/22, de autoria do Ver. Prof. Lelinho, 

para que seja oficiado do senhor Jhonatan Matheus Penha Gonçalves, apresentando-lhe Moção de 

Aplausos deste Legislativo pela criação do Projeto “Piquete tem café”. Como não houvesse quem 

desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo 

Plenário por unanimidade. 19) Moção nº 004/22, de autoria do Ver. Rafael do Depósito, para que 

seja oficiado ao senhor Regislei Isom de Andrade, apresentando-lhe Moção de Aplausos deste 

Legislativo, em reconhecimento aos seus relevantes serviços prestados no desenvolvimento social 
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desta cidade de Piquete. Usando da palavra o Ver. Rafael do Depósito disse que teve oportunidade 

de conhecer o Regis quando começou um trabalho social na cidade que era a caravana da alegria 

que levava os brinquedos para os bairros da cidade. Disse que no evento realizado no Bairro Santa 

Isabel o Regis estava chegando do serviço de pernoite e se dispôs a ajudar na animação do evento. 

Disse que deixava seu reconhecimento pelos trabalhos prestados. Como não houvesse quem mais 

desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo 

Plenário por unanimidade. 20) Moção nº 005/22, de autoria do Ver. Prof. Lelinho, para que seja 

oficiado ao Cap PM Paulo Roberto Reis Teixeira de Souza, Chefe de Operações do Corpo de 

Bombeiros da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, apresentando-lhe Moção 

de Aplausos deste Legislativo, pelo trabalho conjunto com a Fundação Florestal que através do 

Monumento Natural da Serra da Mantiqueira, fixando em pontos estratégicos do Pico dos Marins, 

placas com identificação alfanumérica e um QR Code, com o objetivo de proporcionar ao usuário 

uma referência para minimizar as chances de se perder, e otimizar o tempo de socorro em um 

eventual acidente. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma 

foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 21) Moção nº 006/22, de 

autoria do Ver. Cleber Mateus, para que seja oficiado ao senhor Benedito Nunes Rosa, 

apresentando-lhe Moção de Aplausos deste Legislativo, pelos 44 anos de serviços prestados na 

Prefeitura Municipal de Piquete – SP, sendo inclusive o motorista mais antigo em atividade. Usando 

da palavra o Ver. Mateus disse que aquele era um reconhecimento pelo trabalho prestado pelo 

Benedito Nunes Rosa conhecido motorista da Prefeitura. Disse que o mesmo tinha desempenhado 

várias atividades e estava completando 44 anos de trabalho prestados na Prefeitura Municipal. Disse 

que ficar todo esse tempo na mesma empresa demonstrava a força de vontade do mesmo. Falou a 

vida de funcionário público não era fácil e qualquer um que atingisse aquela quantidade de anos 

trabalhados merecia ser respeitado e homenageado. Como não houvesse quem mais desejasse falar 

sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por 

unanimidade. 22) Moção nº 007/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho, para que seja oficiado a 

Empresa Viação Pássaro Marron, apresentando-lhe Moção de Apelo deste Legislativo, no sentido 

de que aumente os horários de ônibus na linha Piquete x Cruzeiro, para que tanto os estudantes, 

quanto os munícipes que trabalham naquela cidade, consigam fazê-lo de forma digna. Usando da 

palavra o Ver. Rafael do Depósito disse que havia conversado com um dos colaboradores daquela 

empresa e solicitado que disponibilizasse mais horários. Disse que foi sugerido a criação de uma 

linha as 13 horas, uma as 16h30min e uma as 20 horas. Falou que a linha das 23h10min já estava 

funcionando de Cruzeiro para Piquete. Disse que agora era torcer para que as solicitações fossem 

atendidas. Como não houvesse quem mais desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi 

colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 23) Moção nº 008/22, de 

autoria do Ver. Prof. Juninho, para que seja oficiado ao Exmo. Sr. Governador do Estado de São 

Paulo, apresentando Moção de Apoio a “Campanha Salarial Unificada de Valorização dos Policiais 

Paulistas”. Usando da palavra o Ver. Mateus pediu para assinar junto a moção e parabenizou o Ver. 

Prof. Juninho pela coragem de se posicionar a favor dos policiais militares e contra aquele Governo 

nefasto do PSDB. Disse que era para tomar cuidado porque o Presidente poderia atrair a fúria dos 
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fakes da cidade. Parabenizou mais uma vez e encerrou sua fala. Como não houvesse quem mais 

desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo 

Plenário por unanimidade. Usando da palavra pela ordem o Ver. Fernandinho pediu para fazer uma 

colocação antes do encerramento da sessão. Disse acreditar que Deus havia colocado cada um deles 

para uma missão. Disse que a servidora Simone tinha passado um envelope da Associação Jéssica 

Rosado em apoio aos portadores de câncer e seus familiares. Em seguida pediu pra comentar sobre 

o Ofício que enviaram. Falou que era um pedido de ajuda para angariar seguidores no instagram e 

ajudar a divulgar e compartilhar os vídeos de apoio aos portadores de câncer. Em seguida leu o 

conteúdo do ofício dizendo que eles têm em torno de 22 mil seguidores e a meta era 50 mil. Logo 

após agradeceu a Presidência pela sensibilidade em divulgar o pedido e encerrou sua fala. O senhor 

Presidente disse que antes de encerrar aquela sessão queria fazer uma observação muito firme junto 

à população aos fakes que atacavam os parlamentares da Casa. Falou que a política deveria ser feita 

de forma clara, discutindo ideias. Disse que não estavam ali para brigar, mas para trabalhar e 

acreditava que todos mereciam respeito. Em seguida agradeceu a todos que acompanharam, de 

forma especial o ex-vereador Claudinei da Delegacia, aos que acompanharam através da Tv 

Câmara, Rádio Natureza FM e demais meios de comunicação da Casa, já convidando para a sessão 

ordinária a ser realizada no dia 21 deste mês. Não havendo mais nada a ser tratado, o senhor 

Presidente invocando a proteção de Deus, deu por encerrada a sessão e para constar foi lavrada a 

presente ata que, depois de lida, discutida e for julgada conforme, será aprovada e assinada pelos 

Senhores Vereadores. Piquete, 07 de fevereiro de 2022. Centésimo nonagésimo nono (199º) ano da 

Independência, centésimo trigésimo segundo (132º) ano da República e centésimo trigésimo (130º) 

ano da Emancipação Político-Administrativa de Piquete. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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