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ATA DA TERCEIRA (3ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO (2º) ANO LEGISLATIVO DA 

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

(07) dias do mês de março 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 2ª sessão ordinária realizada no dia 21/02/22. 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 solicitou ao 

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

seguintes: 1) Projeto de Resolução nº 013/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho, dispondo sobre a 

alteração do art. 51 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Piquete/SP – Resolução nº 185, 

de 08 de abril de 1992 (À Comissão de Justiça e Redação); 2) Requerimento nº 021/22, de autoria 

do Ver. Eninho da Farmácia (Para a ordem do dia); 3) Requerimento nº 022/22, de autoria do Ver. 

Eninho da Farmácia (Para a ordem do dia); 4) Requerimento nº 023/22, de autoria do Ver. Eninho 

da Farmácia (Para a ordem do dia); 5) Requerimento nº 024/22, de autoria do Ver. Prof. Lelinho 

(Para a ordem do dia); 6) Requerimento nº 025/22, de autoria do Ver. Rafael do Depósito (Para a 

ordem do dia); 7) Indicações nº 021, 022, 023, 024, 025 e 026/22, todas de autoria do Ver. Eninho 

da Farmácia (À consideração do Sr. Prefeito). 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. Juninho passou a presidência para o Ver. Lelinho, em 

seguida, cumprimentou a Presidência, Mesa Diretora, demais Vereadores, amigos de parlamento, na 

pessoa do Sr. José Augusto cumprimentou o público presente, internautas e ouvintes da Rádio 

Natureza FM e demais rádios que prestigiavam aquela Casa de Leis. Iniciou sua fala parabenizando 

a servidora Simone por seu aniversário e lhe agradeceu por todo seu trabalho, empenho e dedicação 

para com esta casa de leis. Seguiu com alguns avisos, entre eles a audiência pública que seria 

realizada pela Prefeitura sobre metas fiscais e de saúde que havia sido transferida para o dia 14 de 

março, as 15:00hs, no Plenário da Casa, e convidou o público e os Vereadores a participarem, 

ressaltando a importância de conhecer e acompanhar tais metas. Lembrou que o CONSEG, 

Conselho Municipal de Segurança, realizava suas reuniões toda última quinta-feira do mês, e 

ressaltou a importância da participação. Agradeceu os Vereadores por sempre pautarem projetos e 

ideias importantes para debate. Comentou que muitos Vereadores devem ter sido procurados para 

discutir e apontar soluções sobre limpeza pública, e continuou dizendo que conversando com 

Prefeito e Secretário, a alguns dias, diversas limpezas estavam sendo feitas e agradeceu aos 

colaboradores que estavam realizando este excelente trabalho. Explicou que foram procurados 

porque a população está na sua razão de cobrar os Vereadores, tem que cobrar o Vereador, pois 

assim os mesmos vão buscar junto ao executivo a melhor forma de solucionar o problema, e sempre 

temos voltado ao executivo para pedir soluções para esse problema. Pediu ao prefeito e às 
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secretarias que trabalham com esta área um pouco mais de atenção para os locais onde ainda não 

foram realizadas essas limpezas; e também pediu a colaboração da população para que esta não 

jogue lixo em locais inadequados, pois algumas vezes a Prefeitura faz uma limpeza e logo em 

seguida munícipes voltam a jogar lixo; o poder público tem que cumprir seu papel sim, mas precisa 

da colaboração da população. Agradeceu o Secretário de Infraestrutura Urbana, Sr. Demetrius, 

pelos pontos que precisam e vão ter atenção da Prefeitura, de acordo com relatório que este lhe 

enviou e depois virá a público, estes lugares que a população tem convidado os vereadores para 

visitarem. Disse que todos aqui fazem suas visitas e estão junto do povo, e o que é mais importante, 

estar procurando soluções junto ao governo municipal. Agradeceu a parceria do Sr. Secretário que o 

atendeu de forma rápida e com o qual foram verificar algumas realidades que a prefeitura já 

começou a dar atenção, citou o Bairro Jardim Josefina e a estrada do Bairro Tabuleta. Para encerrar 

sua fala, deixou registrado os parabéns pelo dia da mulher, uma data muito simbólica, muito 

importante. Lamentou falas inadequadas e tristes de Parlamentares, no nível estadual. Ressaltou a 

gratidão que tem pelas mulheres, o quão importante é a mulher em nossas vidas, o quão importante 

é a mulher na sociedade, o quão importante é a mulher na história, a mulher que se faz presente em 

todas as áreas. Lembrou que as forças de muitos vêm através da personificação das mulheres, 

importante para nosso país, importante para educação, importante para saúde, importante até na 

politica. Não há gratidão maior que o reconhecimento e também a oração, então deixou sua prece 

por cada mulher. Mencionou que é muito importante hoje em dia a gente fazer isso, num cenário 

onde infelizmente ainda vemos e escutamos falas machistas que não condizem com a realidade que 

nós queremos para uma sociedade pacífica, igualitária e fraterna. Terminou agradecendo a todos e 

desejando bom trabalho. O Ver. Lelinho deixou a presidência. Ver. Juninho assumiu a presidência e 

pediu licença para cumprimentar o Sr. Ex-presidente desta casa, Ver. Claudinei. Inscrito para falar o 

Ver. Rafael do Depósito, cumprimentou a Presidência, Mesa Diretora, demais Vereadores, público 

presente, internautas e ouvintes das Rádios e iniciou sua fala agradecendo o Dep. Guiga Peixoto que 

mostrou que não é porque ele teve apenas um voto na cidade que vai deixar da ajudar, sendo que 

Deputados bem votados no município até hoje não mandaram nem uma bala pro município; 

continuou agradecendo o deputado pela forma receptiva como ele o recebeu e também ao Ver. 

Mateus num evento que houve em São José dos Campos junto a comitiva do Bolsonaro, onde foi 

assinado a nova concessão da Nova Dutra. Citou que houve redução das tarifas e isenção para 

motocicletas, além de outras melhorias que ocorrerão ao longo do tempo. Manifestou seu apoio a 

reeleição do Presidente Jair Messias Bolsonaro e a candidatura do Tarcisio pré-candidato a 

governador. Deixou seus sentimentos a família do senhor João, uma pessoa muito querida em nossa 

cidade, funcionário da prefeitura a quarenta e cinco anos. Parabenizou a servidora Simone por seu 

aniversário. Pediu desculpas pela fala do Dep. Mamãe Falei sobre as mulheres ucranianas. 

Parabenizou todas as mulheres e em especial sua esposa, sua mãe, sua filha, sua sogra e a todas com 

as quais ele tem convivência; e reforçou que as mulheres merecem sim essa homenagem dizendo 

que sem elas nós não seriamos nada. Parabenizou o Secretário de Cultura e sua equipe pela 

organização de um concurso nas escolas de Boi de Carnaval; mencionou que ele participava de 

muitos concursos de Boi de Carnaval na sua infância e que é muito importante resgatar essa 
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tradição. Contou que fez um requerimento para o Executivo pedindo informações sobre o terreno 

próximo ao recinto de festas onde ficava nosso amigo Taioba, terreno este que está esquecido e com 

muito mato, para saber quem é o responsável pelo mesmo; e disse que falou com o Prefeito sobre a 

possibilidade de passar esse terreno novamente pro Taioba resgatar a cultura do troperismo. 

Ressaltou que os tropeiros precisam de apoio para si, hospedagem e alimentação, e seus animais 

para poderem vir até a cidade participar dos eventos e desfiles. Lembrou que este ano completa 

noventa anos da Revolução de Trinta e Dois e que o município tem um acervo guardado, 

encaixotado que poderia estar exposto para que os alunos do município possam conhecer um pouco 

dessa trajetória. Pediu ao Prefeito Rômulo que prepare alguma coisa para os alunos municipais, que 

montasse um museu ou algo para que pudesse as nossas crianças entenderem um pouco sobre a 

revolução de 32. Encerrou sua fala agradecendo a todos e desejando boa noite. Inscrito para falar o 

Ver. Eninho cumprimentou a Presidência, Mesa Diretora, demais Vereadores, nosso presidente do 

PL Claudinei da delegacia, Zé da Dadinha, público presente, internautas e ouvintes das Rádios e 

iniciou sua fala aproveitando o gancho da fala do Sr. Presidente sobre a questão da limpeza. 

Mencionou que eles estão tendo bastantes pedidos dos munícipes na rua em relação as limpezas; 

disse que eles sabem da dificuldade, a demanda está aumentando cada vez mais e a cobrança vai 

continuar. Os munícipes podem sim e devem solicitar a limpeza, sabemos que há pouco transporte, 

caminhão , trator, peões, mas trabalhadores temos bastante, estamos com falta de maquinário que 

inclusive o Prefeito já solicitou novos maquinários. Enfatizou que temos que ter a colaboração de 

todos porque muitas vezes os colaboradores fazem a limpeza num bairro e vão descendo e quando 

chegam em outro bairro já tem lixo na rua onde já foi feita a limpeza; a Prefeitura tem sim que fazer 

o trabalho dela que é importantíssimo, a cidade nossa não pode ficar essa sujeira que está, eles estão 

limpando mas precisamos ter o apoio de todos. O lixo domiciliar que estão colocando na rua junto 

com entulho deixa nossa cidade muito feia, a imagem da cidade não fica boa para uma cidade 

turística igual a nossa. Informou que solicitou ao Sr. Prefeito para poder rever uma lei que já existe 

sobre terrenos abandonados na cidade de Piquete, são muitos terrenos particulares, e se o dono tem 

o dinheiro para comprar um terreno que ele consiga manter a limpeza do terreno, porque o munícipe 

não é obrigado a ficar morando do lado de um terreno abandonado sendo que não é da alçada da 

Prefeitura limpar. Disse que a Prefeitura não pode invadir um terreno particular para fazer uma 

limpeza. Alertou que com esse calor que estamos enfrentando faz sair vários animais peçonhentos, 

cobra, aranha, e já tivemos várias reclamações em relação a limpeza e a presença de cobras e outros 

animais. Pediu a Prefeitura que mantenha esse trabalho, mesmo sabendo que a demanda não está 

fácil, e pediu também que a população continue cobrando os vereadores que estão aí para isso 

mesmo, pode ser no whatsapp, no trabalho, na rua. Aproveitou a fala do Ver. Rafael e manifestou 

sua alegria e seu apoio ao trabalho que o Edson Taioba faz com o troperismo, e ressaltou que temos 

que valorizar nosso turismo, temos que valorizar nossa religião, assim como também valorizar o 

esporte e a cultura de nossa cidade. Agradeceu a todos os Secretários e o Sr. Luiz Humberto pelo 

baixo índice de corona vírus em Piquete, e pediu a benção de Deus para que esses casos continuem 

caindo cada vez mais. Parabenizou a todos, a vacinação, as enfermeiras que estão acompanhando o 

trabalho de vacinação. Agradeceu a todos os vereadores pelo trabalho em conjunto e também 
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agradeceu o Prefeito, o Vice-prefeito e todos os Secretários. O Ver. Rafael pediu um aparte, e 

agradeceu novamente o Dep. Guiga Peixoto porque este o abordou no evento de concessão da Nova 

Dutra e lhe falou ao vivo e a cores que a Câmara Municipal, a Prefeitura Municipal vai receber um 

documento dizendo que vai chegar um carro para Saúde, e concluiu dizendo que precisamos de 

pessoas parceiras que de fato queiram ajudar nossa cidade. O Ver. Eninho concluiu agradecendo e 

desejando boa noite a todos. O senhor Presidente suspendeu os trabalhos para a elaboração dos 

pareceres. Decorrido o tempo necessário o Sr. Presidente reabriu os trabalhos realizando a chamada 

dos vereadores. Posteriormente o senhor Presidente solicitou que o Sr. Secretário realizasse a leitura 

da ordem do dia. 1) Parecer nº 017/22 de autoria da comissão de Justiça e Redação favorável ao 

projeto de lei ordinária nº 017/21, datado de 04/11/2021, de autoria do Vereador Wesley Douglas 

Leal, que dispõe sobre a obrigação do agressor de animais assumir todos os encargos financeiros, 

resgate, e tratamento do animal vítima de maus tratos, no âmbito do município de Piquete. Usando 

da palavra o Ver. Dr. Antônio parabenizou o nobre Ver. Lelinho pelo projeto que qualificou como 

humanitário e reiterou seu apoio a punição ao dono ou agressor do animal. Usando da palavra o 

Ver. Rafael também parabenizou o projeto e disse que é necessário que a população tenha um 

telefone para denunciar esses ocorridos, porque muitas vezes uma pessoa atropela algum animal e 

acaba saindo do local sem prestar a devida assistência ao animal, e também para que a pessoa possa 

fazer a denúncia de forma anônima sem ter que se indispor com o agressor ou condutor. Como não 

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

votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 2) Requerimento nº 021/22, de autoria do Ver. 

Eninho da Farmácia, 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 a 

Prefeitura realizar a limpeza dos terrenos baldios de nossa cidade. Usando da palavra o Ver. Rafael 

parabenizou o vereador pelo requerimento mas alertou que para que a Prefeitura possa fazer a 

limpeza em terrenos particulares é preciso que ela adquira mais maquinários pois o que há é 

insuficiente, está sendo licitado nova máquina, tem um valor do ex-vereador Claudinei que foi 

destinado para comprar maquinário; mesmo disponibilizando seus funcionários e cobrando do 

proprietário não vai dar conta de limpar tudo, a demanda é muito grande. Contou que recentemente 

colocaram fogo no campo da Vila Cristiana, o mato estava muito alto, e ele falou com a defesa civil 

para tentar conter o fogo. Continuou dizendo que seria interessante sim que a prefeitura fizesse a 

limpeza em terrenos particulares, mas como a demanda é muito grande é importante rever essa 

situação, mas a intenção é muito boa. Como não houvesse quem mais desejasse falar sobre a 

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

unanimidade. 3) Requerimento nº 022/22, de autoria do Ver. Eninho da Farmácia, para que seja 

oficiado ao Diretor da Empresa Águas Piquete, solicitando-lhe que informe a este Vereador qual 

será a data de término da obra que está em andamento na Av. José Osmar D’Amico. Usando da 

palavra o Ver. Rafael informou que a empresa soltou um informativo dizendo que esta obra 

ocorreria e que seria concluída no mesmo dia. Espera que a empresa cumpra com suas obrigações e 

deixe as ruas da mesma forma como estavam, porque já houve casos da empresa deixar problemas e 

quem sofre é a população, e os problemas vão se agravando e ficando para a prefeitura resolver. 



 

 

CÂMARA   MUNICIPAL   DE   PIQUETE  ______________ 
                                                                                                                                Presidente 

Ata  da  3ª Sessão   ORDINÁRIA      Realizada  em   07/03/2022                  Fl n.º  
 

 5 

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

em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 4) Requerimento nº 023/22, de autoria 

do Ver. Eninho da Farmácia, para que seja oficiado ao Exmo. Sr. Rômulo Kazimierz Luszczynski, 

Prefeito Municipal de Piquete, solicitando-lhe que informe a este Vereador se os túmulos 

particulares do Cemitério Municipal não podem receber a limpeza dos funcionários da Prefeitura. 

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 024/22, de autoria do 

Ver. Prof. Lelinho, 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 

recolocar a placa com o nome do Sr. Adeodato Rodrigues da Silva em frente à Secretaria de 

Esportes e Lazer do município visto que o mesmo foi homenageado. 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 025/22, de autoria do Ver. Rafael do Depósito, para 

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

solicitando-lhe que que informe a este Vereador de quem é a responsabilidade do terreno localizado 

próximo ao Recinto de Festas “Miguel Purcino Ferreira”, onde o Tropeiro Edson Carlos de 

Carvalho, conhecido como “Taioba” tinha um trabalho cultural sobre o tropeirismo. Usando da 

palavra o Ver. Rafael enfatizou a importância desse requerimento para resgatar o tropeirismo em 

nossa cidade, uma cultura da nossa cidade que hoje está esquecida, e é importante também porque o 

Edson vai cuidar do local que hoje é a prefeitura que tem que manter a limpeza do local e vai 

diminuir o serviço dos colaboradores da Prefeitura. Pediu que o prefeito faça essa concessão para 

que o Edson Taioba utilize aquele espaço trazendo mais cultura para nossa cidade. Usando da 

palavra o Ver. Eninho parabenizou o Ver. Rafael pelo requerimento tendo em vista que é de grande 

importância para a cidade e solicitou assinar junto a ele esse pedido. Mencionou que o Edson é uma 

pessoa muito especial e tem um carinho muito grande por Piquete, e que o tropeirismo tem mesmo 

que ser resgatado. O Ver. Rafael disse que o requerimento fica a disposição para quem quiser 

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

colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. O senhor Presidente Ver. 

Prof. Juninho agradeceu a todos os presentes em especial a Sra. Delma Backmann representando as 

mulheres nas comemorações pelo dia internacional das mulheres, e felicitou em nome da senhora 

todas aquelas que também têm gosto pela política e o compromisso para com a sociedade. 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 março 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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