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ATA DA SEGUNDA (2ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO (2º) ANO LEGISLATIVO DA
DÉCIMA OITAVA (18ª) LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIQUETE. Aos vinte
e um (21) 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 aproveitou para agradecer a todos que
acompanhavam pelas redes sociais, pela rádio e presentes. Em seguida convidou os nobres pares para
que em pé entoassem o Hino ao município. Em seguida solicitou ao senhor Secretário que faça a
leitura da ata da 1ª sessão ordinária realizada no dia 07/02/2022. O senhor Presidente colocou a Ata
de 1ª Sessão Ordinária em discussão e votação. Como não houvesse quem desejasse apresentar
emendas à referida ata, a mesma foi colocada em votação, aprovada por unanimidade e assinada pelos
Senhores Edis. Agora sim peço ao senhor Secretário que faça a leitura dos documentos constantes do
expediente por gentileza. 1) Of. GAB nº 036/22, de autoria do Executivo Municipal, encaminhando
o Projeto de Lei Complementar 003/2022, que versa sobre o Aumento Real dos salários dos
funcionários públicos do município de Piquete/SP. O Ver. Fernando solicitou Regime de Urgência
Especial e justificou o pedido. Regime de Urgência foi colocada em única votação e aprovada pelo
Plenário por unanimidade. (À Comissão de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento e Ordem do
Dia); 2) Of. nº 336/22, de autoria do Executivo Municipal, encaminhando cópias da Lei nº 2123/22
que versa sobre a revisão geral anual dos funcionários pra Prefeitura Municipal de Piquete.
(Arquivar); 3) Of. GAB nº 038/22, de autoria do Executivo Municipal, encaminhando cópias da Lei
nº 308/22 que versa sobre a revisão geral anual dos funcionários para Câmara Municipal de Piquete.
(Arquivar); 4) Of. GAB nº 037/22, de autoria do Executivo Municipal, encaminhando cópias da Lei
nº 307/22 que versa sobre o REFINS 2022 (Arquivar); 5) Of. GAB nº 029/22, de autoria do Executivo
Municipal, em resposta ao Requerimento 011/22, de autoria do Ver. Geraldo Dentista (Arquivar); 6)
Of. GAB nº 030/22, de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao Requerimento 004/22, de
autoria do Ver. Marcos Rafael Gonçalves Uchôas. (Arquivar); 7) Of. GAB nº 031/22, de autoria do
Executivo Municipal, em resposta ao Requerimento 002/22, de autoria do Ver. Rafael do Depósito
(Arquivar); 8) Of. GAB nº 032/22, de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao Requerimento
001/22, de autoria do Ver. José Luiz de Faria Junior (Arquivar); 9) Of. GAB nº 033/22, de autoria do
Executivo Municipal, em resposta ao Requerimento 003/22, de autoria do Ver. Rafael do Depósito
(Arquivar); 10) Of. GAB nº 014/22, de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao Requerimento
012/22, de autoria do Ver. Cleber Mateus (Arquivar); 11) Of. GAB nº 025/22, de autoria do Executivo
Municipal, em resposta ao Requerimento 008/22, de autoria do Ver. José Luiz de Faria Júnior
(Arquivar); 12) Of. GAB nº 027/22, de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao Requerimento
005/22, de autoria do Ver. Rafael do Depósito (Arquivar); 13) Of. GAB nº 028/22, de autoria do
Executivo Municipal, em resposta ao Requerimento 009/22, de autoria do Ver. José Luiz de Faria
Junior (Arquivar); 14) Of. nº 01/22, de autoria do Diretor José Augusto da Silva, informando o nome
dos Alunos Nota 10. (Arquivar); 15) Of. SMEQ, de autoria da Secretaria de Educação, em resposta
ao Requerimento 010/22 (Arquivar); 16) Of. s/n, de autoria da Escola Maria Leonor, informando o
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nome dos Alunos Nota 10. (Arquivar); 17) Projeto de Lei Ordinária 005/22, de autoria do Ver. José
Luiz de Faria Junior. (À Comissão de Justiça e Redação); 18) Projeto de Lei Ordinária 006/22, de
autoria do Ver. José Luiz de Faria Junior. (A Comissão de Justiça e Redação); 19) Projeto de Lei
Ordinária 007/22, de autoria do Ver. José Luiz de Faria Junior. (À Comissão de Justiça e Redação);
20) Projeto de Lei Ordinária 008/22, de autoria do Ver. Wesley Douglas Leal. (À Comissão de Justiça
e Redação); 21) Projeto de Lei Ordinária 009/22, de autoria do Ver. Cleber Mateus. (À Comissão de
Justiça e Redação); 22) Projeto de Emenda Supressiva 001/22, ao Projeto de Lei Ordinária 018/2021,
de autoria do Ver. Cleber Mateus (À Comissão de Justiça e Redação); 23) Projeto de Resolução
001/22, de autoria do Ver. Cleber Mateus, que dispõe sobre altera o parágrafo único e cria o §2º do
artigo 114; altera o caput do artigo 115 e altera o parágrafo 2º do artigo 116; altera o caput do artigo
119º; revoga o inciso III do artigo 109 e altera também o item 8, do inciso c, do §4º do artigo 119 do
regimento interno da Câmara municipal de piquete. (À Comissão de Justiça e Redação); 24) Projeto
de Resolução 002/22, de autoria do Ver. Cleber Mateus, que altera o § 5° do artigo 152 do Regimento
Interno da Câmara Municipal de Piquete. (À Comissão de Justiça e Redação); 25) Projeto de
Resolução 003/22, de autoria do Ver. Cleber Mateus, altera o parágrafo 5º do artigo 109; altera o
parágrafo 1º do artigo 110 e cria o parágrafo 6º do artigo 109 do Regimento Interno da Câmara
Municipal de Piquete. (À Comissão de Justiça e Redação); 26) Projeto de Resolução 004/22, de
autoria do Ver. Cleber Mateus, acrescenta o parágrafo 3º e altera o parágrafo 2º do artigo 43º do
regimento interno da Câmara Municipal de Piquete, renomeando o parágrafo único do referido artigo.
(À Comissão de Justiça e Redação); 27) Projeto de Resolução 005/22, de autoria do Ver. Cleber
Mateus, altera o caput do artigo 63; altera o caput do artigo 65 e cria o parágrafo 4º do mesmo artigo
no Regimento Interno da Câmara Municipal de Piquete. (À Comissão de Justiça e Redação); 28)
Projeto de Resolução 006/22, de autoria do Ver. Cleber Mateus, que altera os artigos 54; 59 e 61 do
Regimento Interno da Câmara Municipal de Piquete. (À Comissão de Justiça e Redação); 29) Projeto
de Resolução 007/22, de autoria do Ver. Cleber Mateus, altera os parágrafos 2º e 5º dos artigos 29º e
36º, respectivamente, do regimento interno da Câmara Municipal de Piquete. (À Comissão de Justiça
e Redação); 30) Projeto de Resolução 008/22, de autoria do Ver. Cleber Mateus, que cria os
parágrafos 3º, 4º e 5º do artigo 71; altera o parágrafo 2º do artigo 73 e altera o artigo 84 do regimento
interno da Câmara Municipal de Piquete. (À Comissão de Justiça e Redação); 31) Projeto de
Resolução 009/22, de autoria do Ver. Cleber Mateus, que altera o parágrafo 9º e o caput do artigo 4º
do regimento interno da Câmara Municipal de Piquete. (À Comissão de Justiça e Redação); 32)
Projeto de Resolução 010/22, de autoria do Ver. Cleber Mateus, altera os artigos 69 e 70 do regimento
interno da Câmara Municipal de Piquete. (À Comissão de Justiça e Redação); 33) Projeto de
Resolução 011/22, de autoria do Ver. Cleber Mateus, altera os artigos 6º, 8º, 9º e 11º, revogando o
artigo 20º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Piquete. (À Comissão de Justiça e
Redação); 34) Projeto de Resolução 012/22, de autoria do Ver. José Luiz de Faria Junior, dispõe sobre
a alteração do anexo I, da resolução nº 432/17, da Câmara Municipal de Piquete/SP. (À Comissão de
Justiça e Redação e Finanças e Orçamentos); Nesse momento o Presidente da Câmara passou a
presidência e solicitou questão de ordem, realizando um Requerimento verbal para aglutinação das
12 proposituras realizadas em forma de Projeto de Resolução e que após o mesmo solicitará Regime
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de Urgência Especial, explicou que realizou o pedido de forma aglutinada para não ter que pedir o
Regime de Urgência Especial em cada Projeto de Resolução que for lido, fazendo o uso do art. 75,
inciso I, do Regimento Interno. Requerimento Verbal foi colocada em única votação. Nesse momento
o Ver. Cleber Mateus solicitou pela ordem o que foi indeferido pelo Presidente Ver. Wesley Douglas
Leal, de acordo com o art. 75, inciso VI, do Regimento Interno. O Ver. Cleber Mateus solicitou
novamente questão de ordem o que foi novamente indeferido pelo Presidente. O Ver. Cleber Mateus
informou que não está pedindo a discussão e sim solicitando questão de ordem e que não pode ser
indeferido antes de ouvir e informou que o Ver. Juninho está solicitando a aglutinação das
Resoluções, mas que as mesmas precisam ser encaminhadas para a Mesa e a Mesa deliberar, pois não
pode realizar de forma direta e que não podem ser aglutinadas e votadas sem a apreciação da Mesa,
que a Mesa precisa apreciar por 10 dias para ser votada e colocada em discussão. Agradeceu ao
Presidente. Dando continuidade ao requerimento verbal apresentado pelo Ver. Juninho, o mesmo foi
colocado em votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. Solicitando questão de ordem o Ver.
José Luiz de Faria Junior solicitou Regime de Urgência Especial para todos os Projetos de Resolução
apresentados nesta Casa de Leis, conforme art. 75, inciso I, do Regimento Interno, por se tratar de
matérias especificas do Regimento Interno. Regime de Urgência foi colocada em única votação e
aprovada pelo Plenário por unanimidade. 35) Requerimento nº 013/22, de autoria do Ver. Cleber
Mateus (Para a ordem do dia); Nesse momento foi solicitado questão de ordem pelo Ver. Fernando
questionando se não teria que suspender a sessão para que sejam dados os pareceres e o mesmo foi
informado pelo Presidente que só irão cumprir as leituras dos documentos do expediente e
posteriormente farão uma pausa para a elaboração dos pareceres para a ordem do dia. 36)
Requerimento nº 014/22, de autoria do Ver. Cleber Mateus (Para a ordem do dia); 37) Requerimento
nº 015/22, de autoria do Ver. Dr. Antônio (Para a ordem do dia); 38) Requerimento nº 016/22, de
autoria do Ver. Prof. Juninho (Para a ordem do dia); 39) Requerimento nº 017/22, de autoria do Ver.
Prof. Juninho (Para a ordem do dia); 40) Requerimento nº 018/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho
(Para a ordem do dia); 41) Requerimento nº 019/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho (Para a ordem
do dia); 42) Requerimento nº 020/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho (Para a ordem do dia); 43)
Indicações 015/22, 016/22, 017/22, 018/22 e 019/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho.(Encaminhar à
consideração do Senhor Prefeito). 44) Indicação 020/22, de autoria do Ver. Antônio Vicente Campos.
(Encaminhar à consideração do Senhor Prefeito). 45) Moção nº 009/22, de autoria do Ver. Prof.
Juninho (Para ordem do dia); 46) Moção nº 010/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho (Para ordem do
dia); 47) Moção nº 011/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho (Para ordem do dia). Passamos agora
para o segundo momento da sessão onde a palavra estará franqueada, perdão, está franqueada aos
senhores Vereadores inscritos para o uso na Tribuna. Solicito ao senhor Secretário que faça a chamada
dos senhores Vereadores inscritos. Inscrito para falar o Ver. Fernandinho, cumprimentou a
Presidência, Mesa Diretora, demais Vereadores, internautas e ouvintes da Rádio Natureza FM e
iniciou sua fala dizendo que acredita muito em Deus e que ontem iniciou-se um novo ciclo em sua
vida, pelo seu aniversário de 32 anos. Realizou alguns agradecimentos, inicialmente pelo Deputado
Marco Damázio, pela ambulância de última geração, que foi destinada a Cidade de Piquete. Em
relação ao Turismo, esteve com o Secretário Municipal e foi informado que foi realizada uma reunião
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a respeito do MONA, participaram diversos representantes e foram tratados diversos assuntos sobre
regras para fluxo de turismo. Comentou e prestou solidariedade a Cidade de Petrópolis, no Rio de
Janeiro. Comunicou a Câmara que o Governo Municipal não estar inerte a essa situação também, bem
como aquisição de máquinas e pleitear máquinas rurais para agir preventivamente em casos como o
que está ocorrendo no Estado do Rio. Informou que esteve na Secretaria Municipal de Saúde e iniciou
o trabalho para o fim das filas para exames de mamografias, além da nova UBS que será construída
em nosso Município. Informou que estão trabalhando, tanto a Câmara, quanto o Município, para
cumprir tudo que foi prometido em campanha. Findou sua fala agradecendo a todos. Inscrito para
falar o Ver. Cleber Mateus, cumprimentou a Presidência, Mesa Diretora, demais Vereadores, público
presente, o Presidente do Partido Claudinei e ex-presidente da Câmara Sr. Santana, internautas e
ouvintes das Rádios e iniciou sua fala parabenizando o amigo Regis que foi parabenizado com uma
moção de Aplausos do Ver. Rafael. Parabenizou o Prefeito e toda a equipe de orçamentos em relação
a correção no aumento que será dado aos funcionários da Prefeitura, parabenizando o Prefeito por ter
ouvido o clamor e no vídeo que ele falou sobre os 10% de aumento, falou também sobre o Projeto de
Plano de Carreira para os Funcionários, que ele deu a palavra para fazer esse plano, informou que
agora é acompanhar os trabalhos das Comissões que estão revendo os planos de carreira para os
funcionários. Informou que no início da manhã teve uma boa notícia que fez um projeto no final do
ano passado fundo a FUNASA, um projeto de 400 mil reais, e que o projeto avançou, dinheiro esse
para ser investido na parte de reciclagem, tratamento de resíduo solido e logo a Prefeitura vai ser
chamada para concluir esse projeto. Agradeceu o Gabinete do Deputado Nascimento, que trabalhou
pela emenda de 100 mil para a área da saúde. Também solicitou outros pedidos para uma verba
urgente para a Defesa Civil. Informou que é necessário resolver urgentemente a situação do barranco
atrás da estação, explicou sobre as encostas, como combater o deslizamento e informou que a Defesa
Civil precisa de mais estrutura, para tratar sobre o assunto e mais verbas. Informou que a Estrada do
Clube de Campo e Meia Luz também está pedindo socorro, que fez a cotação de materiais e é
necessária mais atenção para essas áreas. Parabenizou o Professor Juninho pelo projeto contra os
abusos infantis, abordando a importância do assunto e falando da importância do professor na
mudança social. Reforça a apresentação do Projeto que apresentou hoje sobre o Conselho Municipal
para prestação de serviço público, envolvendo diversos serviços para a população, fazendo com que
esse projeto funcione, através de um Conselho Municipal atuante. Informou que semana que vem, no
primeiro sábado de março, junto ao secretário de Cultura, em parceria com a Comunidade Salesiana,
vão desenvolver um trabalho na comunidade dos Marins, então convida todos para ouvir o bairro e
levar conhecimento para a população do bairro. Informou que irá lançar no Município junto ao reitor
e com a autorização da Câmara, um projeto para ajudar com planos municipais e informativos a
população através dos alunos e professores e discorreu sobre o assunto. Agradeceu a todos que tem
participado das sessões e finalizou agradecendo o Presidente. Inscrito para falar o Ver. Prof. Juninho,
cumprimentou a Presidência, Mesa Diretora, demais Vereadores, público presente, Sr. José Augusto
e membro do CONTUR, aos ex-vereadores Claudinei e Santana, Ao Sr. Gian que é o novo membro
do parlamento
da casa,
internautas e ouvintes da Rádio
Natureza FM,
TV Câmara e iniciou sua fala expressando a sua gratidão em fazer parte de um Legislativo atuante na
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Cidade e discorreu sobre o assunto. Abordou sobre o objetivo comum do Legislativo e Executivo que
é o bem comum da população de Piquete e para que ela cresça. Informou que na última sessão
apresentou três projetos de Lei e que nessa sessão está apresentando mais três projetos, são projetos
de Lei de extrema importância para a nossa cidade. Um projeto trata sobre a importância das escolas
no combate aos maus tratos que nós vemos e que se agravou ainda mais na pandemia, tratante se
crianças indefesas, seres inocentes, e que além do Conselho Tutelar que já é atuante no nosso
município, temos a instituição da Secretaria de Educação, seja ela do Município ou da Rede Estadual,
com esse projeto terá mais cuidado e segurança com as crianças dessa cidade, visando o futuro da
nossa cidade. Também falou sobre seu outro Projeto sobre o uso de celular pelos pedestres da cidade,
trazendo para eles a conscientização para o não uso de celulares ao atravessar as vias públicas,
evitando ocasionar acidentes de trânsito, prezando pela vida de todos, realizando uma orientação de
segurança para utilização de um item que é indispensável hoje na nossa vida. Falando em questão de
segurança, informou que apresentou outro projeto sobre a criação de um Conselho do Direito dos
Animais, muito importante e que toda a cidade vem comentando sobre esse momento que precisamos
agir juntos, pois o cenário da nossa cidade é de abandono de animais, é preferível não ter do que não
criar e abandonar na rua, não podendo acontecer mais animais em sinal de abandono. Informou que
realizou um requerimento e uma indicação ao Prefeito para criação de uma casa para acolhimento de
animais e recebeu uma ótima notícia essa semana, que o Executivo Municipal está estudando
parcerias com a Faculdade de Lorena para trazer profissionais capacitados para que possa atuar com
projetos assim na nossa cidade. Recebeu vídeos da Tancredo de animais abandonados e não podemos
apenas pegar o animal, o poder público deve seguir procedimentos de segurança para realizar as
acolhidas e com esse projeto e iniciativa as próprias pessoas que já são engajadas em causas animais
poderão contribuir com a cidade. Falando sobre criar um Conselho Escolar, uma Comissão de
Educação Ambiental, sobre a importância de trabalhar isso na base infantil, é muito discutido pautas
ambientais a nível internacional, mas com as crianças ainda não, então o projeto é importante
trabalhar isso também dentro das escolas e nesse nexo que é o meio ambiente. Informou que enviou
para a Câmara o Projeto Jovem Poeta, mais uma oportunidade para essa casa debater, sobre poesias
e poemas, contribuindo para a formação literária como já ocorreu antigamente aqui no Vale do
Paraíba, fornecendo aos jovens a condição de trabalhar de forma cultural, artística, ambiental e
solicitou a ajuda dos nobres pares para aprovação do projeto. Falou sobre o Projeto de não contratação
em Empego Público pessoas que sofreram condenação transitada em julgado da Lei Maria da Penha.
Infelizmente no país mulheres sofrem agressões e machismo e mesmo assim conseguem ocupar
cargos públicos. Assim, aqueles que cometerem crimes contra a mulher, não podem exercer cargos
públicos. Informou que na última semana foi realizada a reunião do CONSEG, compareceram os
Vereadores Eninho e Geraldo que representaram os demais pares dessa casa, para debater ações sobre
segurança pública. Convidou os demais vereadores para essas reuniões e a população também para
contribuir, pois é muito importante. Parabenizou as crianças que serão homenageadas na Sessão
Solene do “Aluno Nota 10” e parabenizou todos os envolvidos no ensino neste ano que passou de
pandemia, discorrendo sobre o assunto. Parabenizou também o Clube Rotary pelos 117 ano de
existência, a mais de 54 anos na Cidade de Piquete e felicitou todos os membros e trabalhos realizados
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durante todos esses anos. Agradeceu também ao Secretário de Agricultura e Abastecimento Sr. Itamar
Borges e a comissão que esteve aqui em Piquete para mandar maquinário para o Município e ajudar
nessa área de atuação. Informou que tiveram na Alesp os Vereadores representando essa Casa de Leis
o Ver. Geraldo, o Ver. Broa, o Ver. Eninho, junto ao Prefeito fizeram o anúncio da Rua Projetada,
uma rua que vem a um bom tempo sendo planejada e que se tornará realidade com o recurso. Também
contaram com a visita na Prefeitura, mais especificamente para o Sr. Broa do Araçá, do Sr. Ortiz
Junior e Eduardo Cury, Deputado Federal, que firmaram um valor de 100 mil para a saúde e este
parlamento reconhece a ajuda de qualquer área aqui para o município. Informou que acompanhou a
fala do Sr. Prefeito em sua live e se solidarizam aos professores pelo aumento de 33% chegue, é uma
matéria do Executivo, cabe ao Executivo, é do Piso Nacional e que se solidarizam com esse aumento,
bem como com o aumento de 12% para os Agentes Comunitários de Saúde e Endemias, da área da
saúde. Lembrou também que na primeira sessão do ano realizou uma Moção de Apelo para o
Governador do Estado para a política salarial dos policiais e que com os pedidos, de pouco em pouco,
as classes vão conquistando esses aumentos. Findou sua fala agradecendo a toda a população e
parabenizou o Ver. Fernando pelo aniversário na data de ontem. O Presidente da Câmara, Ver.
Juninho, cumprimentou o Vice-prefeito Municipal, Sr. Christian Uchôas, que adentrou ao parlamento
municipal. Inscrito para falar o Ver. Eninho da Farmácia, cumprimentou a Presidência, Mesa
Diretora, demais Vereadores, internautas e ouvintes da Rádio Natureza FM, os presentes no Plenário,
Sr. José da Dadinha, Sr. Santana, o Presidente do partido PL Sr. Claudinei da Delegacia e iniciou sua
fala agradecendo a Deus pelo dom da vida, pelo trabalho de todos, pelo ensino e paciência pelo
carinho que tem recebido de todos. Agradeceu a Deus e a todos que estão fazendo um excelente
trabalho por Piquete/SP. Parabenizou o Prefeito e o Vice-prefeito que tem feito um trabalho excelente
na cidade, que a demanda é grande, mas que consegue atender dentro do possível todos os pedidos.
Agradeceu aos senhores Secretários que tem atendidos os pedidos realizados pelos Vereadores, com
as solicitações da população, em especial ao Secretário da Educação Sr. Ricardo. Que a população
realiza as reclamações, os vereadores elaboram as indicações para o Prefeito que são atendidas.
Informou que o Ver. Lelinho realizou um Requerimento em relação ao ônibus escolar, sobre o
atendimento os alunos das zonas Rurais, Meia Lua e Marins, e sempre que ligam são informados que
estão atuantes no trabalho para que não percam mais as aulas, ou fiquem na estrada esperando.
Informou que sempre que liga na Secretaria de Educação a Sra. Rose passa as informações concretas
e que estão cientes do assunto e que estão realizando um excelente trabalho. Agradeceu e parabenizou
o novo engenheiro de Piquete/SP, Sr. Demetrius, que atendeu os vereadores com muito carinho,
recebendo as indicações e que o trabalho que irá realizar na cidade não é fácil, mas que irá adequar
bem nos trabalhos e que tem um carinho grande por Piquete/SP. Esteve com o Ver. Juninho na Santa
Isabel, para passar as informações sobre os trabalhos que estão sendo realizados, bem como
arrumarem os locais, principalmente por conta das fortes chuvas que estão ocorrendo. Parabenizou o
Lucinho que está fazendo um excelente trabalho na limpeza da cidade, bem como solicitou ao Keke
para sempre deixar o Campo do Vila limpo para que a população possa utilizar. Agradeceu ao Sr.
Secretário da Saúde, Luiz Humberto, que está realizando um excelente trabalho na queda dos números
de casos de COVID na cidade e discorreu sobre o assunto. Parabenizou a todos da saúde pelo trabalho
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que vem realizando junto das crianças e adultos que estão trabalhando muito pela cidade. Agradeceu
ao Prefeito e ao Vice-prefeito, para que continuem juntos fazendo um belo trabalho, com dedicação,
carinho, amor, perseverança, realizando o trabalho de legislar, fiscalizar. Informou que a população
pode procurá-lo a qualquer momento para solicitar e realizar os trabalhos. Findou sua fala
agradecendo a todos. O Presidente suspendeu os trabalhos para elaboração dos pareceres quando
retornará para a ordem do dia. Decorrido o tempo necessário o senhor Presidente reabriu os trabalhos
realizando a chamada dos vereadores. Posteriormente o Presidente solicitou que o Sr. Secretário
realizasse a leitura da ordem do dia. O Presidente da Câmara convidou o segundo secretário para
proceder com a leitura dos documentos o que foi negado pelo mesmo. O Presidente convidou o Ver.
Fernando para secretariar de forma ad hoc durante a sessão, o mesmo aceitou. 1) Parecer nº 001/2022,
de autoria da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, que versa sobre o parecer exarado
pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em relação à prestação de contas do Poder Executivo
(TC-004799.989.19-9) relativa ao exercício de 2019, sob a responsabilidade dos ex-Prefeitos Ana
Maria de Gouvêia e Agnaldo Almeida Mendes, bem como realizou a leitura do Parecer em apartado
realizado pelo Ver. Dr. Antônio Vicente Campos. Durante a leitura do documento, o Ver. Dr. Antônio
informou que poderia ser dispensada a leitura de algumas páginas do documento, passando para a
última página, sendo negado pela Presidência da Câmara. Usando a palavra, pela ausência dos
interessados, o Sr. Presidente passou para a Discussão. O Ver. Dr. Antônio solicitou a palavra e
esclareceu sobre a diferença dos valores nas compras dos medicamentos realizados pelo Executivo
Municipal, e enfatizou sua discordância com a aprovação das contas e seu voto contra. Como não
houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação
nominal, sendo chamado cada um dos vereadores pelo nome para votação, sendo Ver. Antônio:
contra, Ver. Cleber Mateus: favorável, Ver. Ederson Marcos: favorável, Ver. Fernando: favorável,
Ver. Geraldo Ferreira: favorável, Ver. José Luiz de Faria: favorável, Ver. José Carlos: favorável, Ver.
Marcos Rafael: favorável, Ver. Wesley Douglas Leal: favorável e aprovada por Plenário por oito
votos a um para aprovação das contas. O Ver. Fernando passou a secretaria para o Ver. Eninho da
Farmácia. 2) Parecer nº 004/2022, de autoria da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização,
com relação ao Projeto de Lei Complementar nº 003/2022, que dispõe sobre o aumento real do
vencimento dos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Piquete/SP. Parecer nº 004/22, de
autoria da Comissão de Justiça e Redação, com relação ao Projeto de Lei Complementar nº 003/2022,
que dispõe sobre o aumento real do vencimento dos servidores públicos da Prefeitura Municipal de
Piquete/SP. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi
colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 3) Parecer nº 005/22, de autoria
da Comissão de Justiça e Redação, sobre o Projeto de Resolução nº 001/22, que altera o parágrafo
único e cria o §2º do artigo 114; altera o caput do artigo 115 e altera o parágrafo 2º do artigo 116;
altera o caput do artigo 119º; revoga o inciso III do artigo 109 e altera também o item 8, do inciso c,
do §4º do artigo 119 do regimento interno da Câmara Municipal de Piquete. Como não houvesse
quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e reprovada
pelo Plenário por seis votos a dois. 4) Parecer nº 006/22, de autoria da Comissão de Justiça e Redação,
sobre o Projeto de Resolução 002/22, que altera o § 5° do artigo 152 do Regimento Interno da Câmara
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Municipal de Piquete. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a
mesma foi colocada em única votação e reprovada pelo Plenário por cinco votos a três. 5) Parecer nº
007/2022, de autoria da Comissão de Justiça e Redação, sobre o Projeto de Resolução 003/2022, que
altera o parágrafo 5º do artigo 109; altera o parágrafo 1º do artigo 110 e cria o parágrafo 6º do artigo
109 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Piquete. Como não houvesse quem desejasse
falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e reprovada pelo Plenário
por cinco votos a três. Nesse momento o Ver. Cleber Mateus solicitou justificativa de votação que
foi concedida pelo Presidente da Câmara Municipal, e informou que está entendendo que as
resoluções apresentadas pelo mesmo serão todas rejeitadas, então podem procurar um mecanismo de
evitar essa situação e rejeitar todas, mas algumas coisas que o mesmo propôs são referentes a erro de
português, falando sobre coisas datilografadas e o mesmo não entende o porquê rejeitar esse tipo de
projeto, só para afrontar o vereador, para causar desgaste. Informa que tem proposituras que a matéria
fala sobre artigos que informam que a Ata deve ser datilografada. Que não existe artigo que informa
que a ata pode ser enviada. Informa também que se o problema for com o vereador, que outros pares
apresentem as resoluções, mas não modernizar o regimento por pirraça contra ele não levará a Casa
de Leis a lugar nenhum, que seriam só adequações para melhorias na correção da gramática e corrigir
o português do regimento e discorreu sobre o assunto. Que não estão atingindo a ele, mas sim o
Regimento Interno da Casa de Leis não realizando as correções necessárias. Perguntou ao Ver. Dr.
Antônio qual a opinião dele em relação a situação. O mesmo solicitando a palavra informou que a
estão perdendo a oportunidade de corrigir aquilo que está errado. Retomando a palavra o Ver. Mateus
continuou falando que não faz sentido, apenas para mostra que a Casa de Leis o odeia, que não vai
com a cara dele e queria saber qual a intenção de tudo que estava acontecendo, questionando se essa
seria a nova política. Decidiu retirar suas proposituras e informou que de acordo com o Regimento
ele pode retirar a qualquer momento, então as que não foram votadas solicitou que fossem retiradas
e que continuem com um Regimento da década de oitenta, com erros de português, datilografando.
Solicitou ao Presidente que retirasse suas proposituras que não entraram em votação através dos
Pareceres e informou que se alguém da base quiser entrar com os Projetos de Resolução ele passa e
agradeceu. O Presidente informou que a Casa é soberana as matérias através da votação e que
realizará a suspensão da sessão por cinco minutos para que seja feita a retirada das demais
proposituras. Retomando os trabalhos o Presidente informou que os Projetos de Resolução do número
004/22 a 011/22 foram retirados a pedido do Ver. Cleber Mateus e já se encontram fora da pauta. 6)
Parecer nº016/22, de autoria da Comissão de Justiça e Redação, sobre a Resolução nº012/22, que
dispõe sobre a alteração do Anexo I, da Resolução nº 432/17, da Câmara Municipal de Piquete.
Parecer nº 005/22, de autoria da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, sobre o Projeto de
Resolução nº 012/22, que dispõe sobre a alteração do Anexo I, da Resolução nº 432/17, da Câmara
Municipal de Piquete. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma
foi colocada em única votação e reprovada pelo Plenário por unanimidade. 7) Requerimento nº
013/22, de autoria do Ver. Cleber Mateus, que seja oficiado aos Senhores Secretário de Obras e
Transporte, solicitando que informe qual a previsibilidade de se fazer ou adequar a sinalização de
trânsito perto das escolas do município. Solicitando a palavra o Ver. Cleber Mateus informou que o
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requerimento é um pedido que faz para que seja revisto a sinalização perto das escolas, com placas e
solicitou que os pares aprovassem o pedido e caso não queriam aprovar ele vai levar o pedido até a
Prefeitura. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi
colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. Solicitando justificativa de
votação, o Ver. Cleber Mateus que gostaria de justificar o voto favorável, pois é um requerimento
que visa proteger a vida das crianças e a vida das pessoas que transitam próximo a escola e que votou
favorável, pois além de ser uma propositura dele mesmo, informou que é uma propositura de muita
valia para o município que carece desse cuidado e agradeceu aos nobres pares por terem votado de
forma favorável. O Ver. Dr. Antônio perguntou se pode assinar juntamente com o vereador na
propositura apresentada e concordou. 8) Requerimento nº 014/22, de autoria do Ver. Cleber Mateus,
que seja oficiado a Sra. Secretária de Administração e Gestão de Pessoas do Município de Piquete,
para que informe qual o entendimento da Secretaria e dos gestores de RH do município sobre a
validade ou não do abono sobre as horas de HPTC. Solicitando a palavra o Ver. Cleber Mateus
informou que esse Requerimento parte de um questionamento de algumas professoras que trouxeram
até ele essa dúvida que não estava querendo abonar as horas pedagógicas, contudo a lei pressupõe
esse abono e discorreu sobre o assunto, solicitando que os pares votem a favor. Solicitando a palavra
o Ver. Fernandinho informou que votará de forma favorável ao requerimento do Ver. Mateus, e que
não tem nada contra ele e nem com nenhum dos demais pares, tanto que as ações realizadas conferem
e autenticam o que está sendo realizado, informando também que nenhum dos projetos apresentados
pelo Ver. Mateus ele votou contra, mas que todas as vezes que achar que tem uma pegadinha ele
votará contra. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi
colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. Solicitando justificativa de
votação o Ver. Mateus agradeceu aos demais pares da Casa de Leis pelo voto favorável e que o
requerimento responderá as dúvidas dos munícipes e discorreu sobre o assunto, informando que
dependendo da resposta data pela Secretaria fará novos requerimentos para sanar outras dúvidas. 9)
Requerimento nº 015/22, de autoria do Ver. Dr. Antônio, que seja oficiado o Sr. Prefeito Municipal
de Piquete, para que informe a possibilidade de ser colocado mais um tambor na rodovia
Piquete/Itajuba. Solicitando a palavra o Ver. Marcos Rafael questionou o Ver. Dr. Antônio se esse
local onde está solicitando fica perto da barreira. O Ver. Dr. Antônio em resposta informou que no
local já possui um tambor, mas não está sendo suficiente. Retomando a palavra o Ver. Marcos
informou que de fato precisa ser colocado, pois o já existente está transbordando e ficando lixo
espalhado na rodovia. Solicitando a palavra o Ver. Cleber Mateus informou que quer se unir ao autor
do requerimento e que esteticamente falando está muito feio o local, pois há muito lixo nas lixeiras e
fora delas e discorreu sobre o assunto e gostaria de pedir aos nobres colegas que votassem favorável
ao Requerimento. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi
colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 10) Requerimento nº 016/22,
de autoria do Ver. Prof. Juninho, que seja oficiado ao responsável pela Empresa Pássaro Marron sobre
a possibilidade de implantar uma nova linha de ônibus Piquete/Cachoeira Paulista. Como não
houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação
e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 11) Requerimento nº 017/22, de autoria do Ver. Prof.
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Juninho, que seja oficiado ao responsável pela Empresa Elektro, para que informe sobre a
possibilidade de ser colocado mais um poste de iluminação na Rua Augusto Rodrigues Bastos,
próximo a casa nº 121, no Bairro Santa Isabel. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a
referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por
unanimidade. Nesse momento o Sr. Presidente colocou em votação, conforme o art. 54 do Regimento
Interno, prorrogando a sessão ordinária por mais trinta minutos. A mesma foi colocada em única
votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 12) Requerimento nº 018/22, de autoria do Ver.
Prof. Juninho, para que seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal de Piquete sobre a
possibilidade de realizar a limpeza do mato e posteriormente realizar a construção de uma escadaria
na Rua Ver. José Vitor da Silva, em frente ao número 335 no Bairro Santa Isabel. 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 019/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho. 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 020/22, de autoria do Ver.
Prof. Juninho, que seja oficiado ao responsável pela Empresa Pássaro Marron, para que informe somo
será resolvido o problema de horário de ônibus da linha Piquete/Cruzeiro. Solicitando a palavra o
Ver. Marcos Rafael informou que várias pessoas estão sendo prejudicadas pela falta dos horários dos
ônibus e informou que montaram um grupo no WhatsApp com as pessoas que estão sendo
prejudicadas e ele, juntamente com o Ver. Mateus, mandaram um documento para a empresa Pássaro
Marron e que a empresa acolheu as informações e que irá levar para o planejamento, sendo que a
partir da presente data haverá um novo horário na linha e discorreu sobre o assunto, sendo um horário
experimental saindo às 15h. Solicitando a palavra o Ver. Cleber Mateus falou sobre a importância do
requerimento e que muitos munícipes utilizam e dependem da linha e discorreu sobre o assunto, bem
como até mesmo solicitou levantamento dos horários que os funcionários da Maxion utilizam o
transporte para verificar melhor os horários e que estão conversando com as pessoas através do grupo
de WhatsApp e leu o informativo passado sobre o horário experimental que será às 16h20min.
Informou que por conta da falta de horário alguns pais o procuraram informando que os filhos ficam
esperando o próximo horário de ônibus, mas com isso acabam andando pela cidade e arrumando briga
em outras escolas. Informou também sobre a alta taxa de embarque na rodoviária de Cruzeiro e que
conversou com alguns vereadores da referida cidade para tentar resolver esse assunto e marcar uma
reunião. Solicitando a palavra novamente o Ver. Marcos Rafael falou que seu voto será favorável e
que as tratativas dos horários de ônibus estão sendo realizadas e discorreu sobre o assunto. Como não
houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação
e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 15) Moção nº 009/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho,
para que seja oficiado aos Senhores Renato Castro Santos Dania, Gilson Antônio da Silva e Adonias
Lopes de Souza, funcionários da Empresa FAD, apresentando Moção de Aplausos pela excelência na
obra realizada na Estrada do Benfica. Solicitando a palavra o Ver. Marcos Rafael falou que poderia
pensar em uma mudança no Regimento Interno para que as moções sejam lidas antes e possam
acompanhar a sessão. Solicitando a palavra o Ver. Fernandinho informou que a sugestão realizada
pelo Ver. Rafael já ocorre na Câmara de Lorena/SP, as moções são votadas antes do requerimento e
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pode ser solicitado adiantamento de propositura e até mesmo ser entregue no momento da sessão.
Aproveitou para falar que as sessões do STF, do Senado, começam de dia, que a Câmara de
Guaratinguetá começa às 16h, a Câmara de Lorena às 14 horas. Não informou qual a horário é melhor
ou pior, perguntou o horário para os demais pares e foi informado que já eram cinco para uma da
madrugada e que o cidadão acorda cedo e não deve estar acompanhando a sessão. Concluiu sua fala
que quando era Presidente da Câmara foi entregar uma moção aos alunos da ETEC e foram recebidas
durante a sessão e ficaram extremamente felizes. O Sr. Presidente agradeceu as indicações realizadas
pelos Vereadores. Solicitando encaminhamento de votação, o Sr. Ver. Cleber Mateus, encaminhou a
votação como líder do PL para que seja aprovada a Moção e que, conforme mostrado para o Ver.
Marcos Rafael, informou ao Ver. Fernandinho que apresentou proposta de Projeto de Resolução e se
o mesmo quiser ele encaminha para ele apresentar a propositura para alterar a ordem da apresentação
das proposituras. Solicitando pela ordem o Ver. Fernando Cesar informou que no Regimento Interno
da Casa de Leis, se não estiver equivocado, já possui regramento para solicitação de adiantamento de
propositura, que irá verificar e informar o Ver. Mateus. Retomando a palavra o Ver. Cleber Mateus
informou que não está recordando se teve ou não essa propositura, caso não tenha feito é um bom
momento para se pensar em uma alteração dessa prática. 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 010/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho, para que seja oficiado ao Sr.
Gustavo Henrique Xavier Simões, apresentando-lhe Moção de Aplauso desse Legislativo, pelo
excelente trabalho que vem fazendo na área do esporte 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. 17) Moção nº 011/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho, que seja oficiado
o Sr. Yrai Augusto de Oliveira Silva, apresentando-lhe Moção de Aplausos deste Legislativo, pelo
inigualável trabalho que vem sendo realizado com os jovens munícipes da Cidade de Piquete. Como
não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única
votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. O Sr. Presidente da Câmara informou que o
parlamento se mostra soberano e de forma democrática, reforçando sempre o melhor para a população
e que tanto o Executivo como o Legislativo cumprem o bem para melhor atender a população. Não
havendo mais nada para 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, 21 de fevereiro de 2022.
Centésimo nonagésimo oitavo (198º) ano da Independência, centésimo trigésimo primeiro (131º) ano
da República e centésimo trigésimo (130º) ano da Emancipação Político-Administrativa de Piquete.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

VER. JOSÉ LUIZ DE FARIA JÚNIOR
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VER. WESLEY DOUGLAS LEAL

VER. EDERSON MARCO GONÇALVES

VER. ANTÔNIO VICENTE CAMPOS

VER. CLEBER MATEUS TOMAZI DE OLIVEIRA

VER. FERNANDO CESAR DE QUEIROZ MOTTA

VER. GERALDO RODRIGUES FERREIRA NETO

VER. JOSÉ CARLOS GONÇALVES COUBASSIER

VER. MARCOS RAFAEL GONÇALVES UCHÔAS
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