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ATA DA QUARTA (4ª) 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 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 3ª sessão ordinária realizada no dia 

07/03/22. 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 

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

quais foram os seguintes: 1) Of. nº 002/22, de autoria do Secretário Municipal de Infraestrutura José 

Demétrius, respondendo ao Requerimento nº 013/22, de autoria do Ver. Mateus (Arquivar); 2) Of. 

nº 012/22, de autoria do Secretário de Logística e Transportes do Estado de São Paulo, João 

Octaviano Machado Neto, respondendo ao Ofício nº 012/22, desta Casa de Leis (Arquivar); 3) Of. 

nº 04/22, do Secretário Municipal de Turismo Rodrigo Nunes Godoy, convidando para a Reunião 

de Explanação do Plano Diretor de Turismo de Piquete (PDTur) (Arquivar); 4) Of. nº 033/22, da 

Águas Piquete, respondendo ao Requerimento nº 022/22, do Ver. Eninho da Farmácia (Arquivar); 

5) Of. nº 033/22, de autoria do Secretário Municipal de Saúde Luiz Humberto, respondendo aos 

ofícios nºs 542 e 5443/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho (Arquivar); 6) Of. nº 034/22, de autoria 

Secretário Municipal de Saúde Luiz Humberto, respondendo ao Ofício nº 541/22, de autoria do Ver. 

Prof. Juninho (Arquivar); 7) Of. nº 036/22, de autoria do Secretário Municipal de Saúde Luiz 

Humberto, respondendo ao Requerimento nº 146/21, de autoria do Ver. Rafael do Depósito 

(Arquivar); 8) Of. nº 037/22, de autoria do Secretário Municipal de Saúde Luiz Humberto, 

respondendo ao Requerimento nº 078/21, de autoria do Ver. Prof. Juninho (Arquivar); 9) PLC CM 

nº 002/22, de autoria da Mesa da Câmara dispondo sobre aumento real do vencimento dos 

servidores públicos da Câmara Municipal de Piquete. O Ver. Prof. Juninho passou a Presidência e 

usando da palavra solicitou regime de urgência especial naquele projeto. Em sua justificativa disse 

que o reajuste real para os servidores era uma valorização que aquela Casa tinha para com os seus 

colaboradores. Comentou que havia sido feito o impacto financeiro, lembrando da importância do 

trabalho realizado por cada um e pediu o apoio de todos. O senhor Presidente Prof. Lelinho colocou 

o pedido em votação o qual foi aprovado por unanimidade e o projeto foi encaminhado para as 

Comissões de Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Fiscalização. Reassumindo a Presidência o 

Ver. Prof. Juninho solicitou que o senhor Secretário continuasse a leitura. 10) Requerimento nº 

026/22, de autoria do Ver. Prof, Lelinho (Para a ordem do dia); 11) Requerimento nº 027/22, de 

autoria do Ver. Prof. Lelinho (Para a ordem do dia); 12) Requerimento nº 028/22, de autoria do Ver. 

Prof. Lelinho (Para a ordem do dia); 13) Requerimento nº 029/22, de autoria dos Vereadores Prof. 

Lelinho e Eninho da Farmácia (Para a ordem do dia); 14) Requerimento nº 030/22, de autoria do 

Ver. Prof. Juninho (Para a ordem do dia); 15) Requerimento nº 031/22, de autoria do Ver. Prof. 
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Juninho (Para a ordem do dia); 16) Requerimento nº 032/22, de autoria do Ver. Geraldo Dentista 

(Para a ordem do dia); 17) Requerimento nº 033/22, de autoria do Ver. Geraldo Dentista (Para a 

ordem do dia); 18) Requerimento nº 034/22, de autoria do Ver. Geraldo Dentista (Para a ordem do 

dia); 19) Indicações nºs 027/22, de autoria do Ver. Fernandinho, 028/22 de autoria do Ver. Dr. 

Antonio, 029/22, de autoria dos Vereadores Prof. Lelinho e Eninho da Farmácia e 030/22 de autoria 

do Ver. Geraldo Dentista (À consideração do senhor Prefeito); 20) Moção nº 012/22, de autoria do 

Ver. Fernandinho (Para a ordem do dia); 21) Moção nº 013/22, de autoria do Ver. Fernandinho 

(Para a ordem do dia); 22) Moção nº 014/22, de autoria do Ver. Fernandinho (Para a ordem do dia); 

23) Moção nº 015/22, de autoria do Ver. Geraldo Dentista (Para a ordem do dia). Em seguida o 

senhor Presidente passou para o segundo momento da sessão onde os Vereadores inscritos fariam o 

uso da Tribuna. Inscrito para falar o Ver. Fernandinho cumprimentou a Presidência, demais 

Vereadores, Mesa composta, em nome do Diretor Prof. Gil cumprimentou a todos, internautas e 

ouvintes da Rádio Natureza FM. Iniciou dizendo que ia fazer alguns comentários para dar 

transparência aos que acompanhavam naquela oportunidade. Falou sobre as obras de 3 estradas 

vicinais com verbas conquistadas em 2020 no valor de que 2 milhões de reais, através do ex-

vereador Claudinei da Delegacia. Disse que as ações do governo estavam saindo do papel conforme 

o Prefeito Rominho havia prometido na campanha. Falou sobre a reforma do mercado municipal e 

que o mesmo seria reativado ainda em 2022, um convênio com o Estado no valor de quase um 

milhão de reais. Falou também a respeito do parque linear, obra que seria realizada atrás dos 

quiosques na Praça Duque de Caxias. Disse que a licitação havia sido concluída e a obra iniciaria 

em duas ou três semanas, obra essa no valor de 500 mil reais. Citou ainda a obra da Casa da 

Juventude ao lado do Grupamento Militar e comunicou que o Velório Municipal teria seu local 

alterado para o Rotary Club, devido as reformas que seriam feitas no mesmo. Falou que o Prefeito 

Rominho e toda sua equipe estavam empenhados e engajados para a entrega das referidas obras 

ainda esse ano. Disse que quem viver veria as coisas acontecerem e que se houvesse críticas sabia 

muito bem lidar com elas. Falou ainda que quem não sabia lidar com críticas e com o contraditório 

não poderia entrar na vida pública, tinha que fazer outra coisa. Teceu comentários a respeito do Dia 

S na Praça Duque de Caxias, que havia sido um evento que promoveu a solidariedade e a cultura 

para a população piquetense. Citou a presença dos cursos da UNIFATEA e ações que envolviam a 

Prefeitura Municipal de Piquete. Disse que foram oferecidas oficinas e diversas outras atividades 

para os moradores. Exemplificou que a turma de Enfermagem disponibilizou aferição de pressão e 

conscientização sobre o dia mundial de incontinência urinária. Citou outros exemplos e disse que o 

Secretário de Cultura presente no evento disse que aquele era o primeiro evento pós pandemia. 

Citou ainda a presença de outros secretários municipais e ressaltou a união e parceria em prol da 

população, desejando que aquela iniciativa fosse a primeira de muitas a ser realizada no município. 

Em seguida parabenizou o Secretário da Cultura Claudinei Júnior, presente na Casa, pelo evento 

realizado. Discorreu a respeito da importância da cultura para os jovens e para a sociedade, 

parabenizando novamente todos os que colaboraram para a realização do evento, citando o 

conhecido ditado: “A palavra convence, mas o testemunho arrasta” e cumprimentando a todos mais 

uma vez encerrou seu pronunciamento. Inscrito para falar o Ver. Rafael do Depósito cumprimentou 
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a Presidência, Mesa composta, público presente, demais Vereadores, internautas e ouvintes da 

Radio Natureza FM. Iniciou parabenizando o Secretário Municipal de Cultura Claudinei Júnior pelo 

evento do dia S, todos os apoiadores e os que fizeram o evento acontecer. Disse que foi um evento 

que estava tentando resgatar a cultura da cidade e citou como exemplo o Jongo e a capoeira que lá 

estavam presentes, se colocando à disposição para auxiliar nesses eventos. Em seguida parabenizou 

o atleta Robinho de Lima pelo vice-campeonato na 13ª Meia Maratona das Cataratas em Foz do 

Iguaçu. Parabenizou também a equipe Nova Geração que participou da Corrida da Serra com 47 

atletas do nosso município., com oito pódios e a premiação da maior equipe participante. 

Parabenizou os atletas da Associação de Judô de Piquete pela participação na Copa São Paulo em 

São Bernardo do Campo, em especial o Rodrigo Evangelista que foi vice-campeão e o Leandro 

Gonçalves (Bananinha) pelo terceiro lugar e o Paulo que infelizmente não havia conseguido lugar 

no pódio. Agradeceu ao Prefeito, Secretário e Subsecretário de Esportes que levaram os atletas até 

São Bernardo. Falou que ficava caro pra um atleta participar de campeonatos sem apoio, que todo 

atleta tinha custos e que o custo era alto. Disse que batia na mesma tecla para falar da importância 

do Professor de Educação Física para o ensino fundamental. Parabenizou o Secretário Municipal de 

Saúde por ter estado presente no dia S com toda a sua equipe. Disse que os comentários foi que 

faltou publicidade sobre o evento apesar do carro ter anunciado. Pediu desculpas pois mesmo 

compartilhando e divulgando não chegava a todas as pessoas e que no próximo evento seria mais 

divulgado e cumprimentando a todos encerrou sua fala. Inscrito para falar o Ver. Prof. Juninho 

passou a presidência. Cumprimentou o Presidente, Mesa composta, demais Vereadores, público 

presente, fazendo menção às mulheres, ao Secretário de Cultura, ao Prof. Gil, cumprimentou ainda 

o ex-vereador Claudinei da Delegacia, internautas e ouvintes da Rádio Natureza FM. Iniciou sua 

fala dizendo sobre os esforços que a sociedade vinha realizando para que as mulheres fossem 

respeitadas e tivessem seu valor na sociedade. Falou a respeito do seu projeto que visava discutir 

políticas públicas para as mulheres. Disse que o projeto tinha a função de valorizar as mulheres e 

inibir aqueles que feriam a integridade da mulher. Falou da importância de se debater e construir 

ideias sobre segurança, igualdade e respeito para as mulheres, lembrando que o dia delas não era um 

só. Que era necessário discutir ações que visavam trazê-las como algo de muita importância em 

nossa sociedade. Citou o evento que seria realizado sobre prevenção oncológica que era mais uma 

ação que visava cuidar da mulher. Em seguida teceu comentários a respeito do Dia S, 

parabenizando os organizadores por terem proporcionado aos munícipes um pouco mais de alegria, 

cuidado e felicidade no período pós-pandemia. Falou com carinho da UNIFATEA por ter se 

formado na mesma e cumprimentou sua ex-professora de Letras, Professora Neide, dizendo que na 

próxima sessão apresentaria uma moção de aplausos a todos os que contribuíram com o município 

no Dia S. Disse que o evento realizado pela Secretaria de Cultura trouxe cultura ao nosso 

município. Falou que esse era um dos trabalhos que estavam comprometidos em fazer junto ao 

Executivo e a todas as instituições que queriam o melhor pra cidade de Piquete. Em seguida 

discorreu sobre a Campanha da Fraternidade desse ano que estava refletindo sobre a questão da 

Educação, do professor, que sempre discutiam e traziam ideias, contribuições que era algo de 

extrema importância na sociedade. Falou que como a Igreja, o parlamento tinha que debater, criar 
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situações favoráveis ao professorado do nosso município e não só aos que estavam professores, mas 

também dos que já estiveram em sala de aula e continuavam ensinando com sua história de vida. 

Disse que hoje eram poucos os que queriam ir para a realidade do ensino, que era triste no nosso 

País, citando que os professores estavam sendo desrespeitados e maltratados ora pelo sistema ora 

por parte dos alunos. Disse que isso doía, pois, as famílias deveriam abraçar a missão dos 

professores. Falou que a família deveria fazer o exercício de perguntar aos filhos, sobrinhos, como 

estava a vida escolar dele, como era o tio ou a tia que dava aula para ele e que isso contribuiria para 

o crescimento de todos. Disse que eram atos pequenos que iriam refletir nas crianças, que eram o 

futuro próximo da cidade de Piquete, do Estado e do País. Em seguida parabenizou os Vereadores e 

disse que não se cansava de fazê-lo, pois eram várias as contribuições para o município e isso não 

aconteceria se não houvesse a harmonia dos poderes. Fez um agradecimento ao Deputado Itamar 

Borges, Secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo dizendo que através de 

um convênio que havia solicitado, Piquete havia sido atendida com uma verba de 860 mil 

aproximadamente par a manutenção das estradas rurais do município. Lembrou que um dia antes o 

Prefeito também havia anunciado um investimento para pavimentação. Disse que se sentia feliz em 

poder anunciar cada vez mais melhorias para a cidade de Piquete. Falou que nesse período de 

estiagem a Prefeitura com certeza deixaria uma beleza as estradas rurais, disse que acreditava nisso 

pois agora havia verbas. Agradeceu aos colaboradores da Casa que contribuíam e muitas das vezes 

não apareciam. Encerrou dizendo que estavam cada vez mais alegres e felizes por poderem lutar 

pelo município de Piquete e disse que a Câmara e os gabinetes estavam abertos para conversar e 

trocar ideias. Falou ainda do uso indevido das redes sociais por motivo de desinformação. Disse que 

as pessoas tomassem cuidado e usassem as redes sociais para ideias e coisas boas, para debater 

ideias e projetos para Piquete e deixassem as outras coisas de lado. Fez em seguida o convite para o 

evento comemorativo ao “Dia Internacional da Mulher” reforçando a importância da presença de 

todos. Agradecendo a todos, encerrou sua fala. Reassumindo a presidência o Ver. Prof. Juninho 

suspendeu os trabalhos por 15 minutos para a elaboração de parecer. Passado o tempo necessário o 

senhor Presidente reabriu os trabalhos e solicitou ao senhor Secretário que fizesse a chamada dos 

Vereadores e a leitura da ordem do dia. 1) Parecer nº 017/22, da Comissão de Justiça e Redação e 

Parecer nº 006/22, da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, ambos favoráveis ao 

Projeto de Lei Complementar nº 002/22, de autoria da Mesa da Câmara dispondo sobre aumento 

real do vencimento dos servidores públicos da Câmara Municipal de Piquete. Como não houvesse 

quem desejasse falar sobre o referido projeto o mesmo foi colocado em votação e aprovado por 

unanimidade. 2) Parece nº 018/22, da Comissão de Justiça e Redação favorável ao Projeto de 

Resolução nº 007/21, de autoria da Mesa da Câmara, dispondo sobre autorização para o Poder 

Legislativo Municipal proceder a doação/devolução de bens moveis ao Executivo Municipal. Como 

não houvesse quem desejasse falar sobre o referido projeto o mesmo foi colocado em votação e 

aprovado por unanimidade. 3) Parecer nº 019/21, da Comissão de Justiça e Redação com relação ao 

Projeto de Lei Ordinária nº 019/21, de autoria do Ver. Geraldo Rodrigues Ferreira Neto, dispondo 

sobre a instituição do dia municipal da conscientização do autismo no calendário oficial de datas e 

eventos do município de Piquete. Como não houvesse quem desejasse falar sobre o referido projeto 
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o mesmo foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 4) Requerimento nº 026/22, de 

autoria do Ver. Prof. Lelinho, para que seja oficiado ao Sr. Ricardo Uchôas do Santos Penchel, 

Secretário Municipal de Educação, solicitando-lhe que sejam encaminhadas a esta Casa de Leis 

informações sobre as Associações de Pais e Mestres das escolas municipais de Piquete. Como não 

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

aprovada por unanimidade. Usando da palavra pela ordem o Ver. Rafael do Depósito indagou se a 

Associação de Pais e Mestres ainda existia. Usando da palavra pela ordem o Ver. Prof. Lelinho 

disse que a Associação de Pais e Mestres ela era APM e que em todas as escolas elas tinham que 

estar regularizada, visto que as APMs recebiam uma verba o PDDE Federal - que era o dinheiro 

direto na escola e o gestor da escola trabalhava com custeio e capital, então não vinha muito 

dinheiro, mas o pouco que vinha dava pra fazer uma movimentação dentro das escolas. Como não 

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

aprovada por unanimidade. 5) Requerimento nº 027/22, de autoria do Ver. Prof. Lelinho, para que 

seja oficiado ao Sr. Ricardo Uchôas do Santos Penchel, Secretário Municipal de Educação, 

solicitando-lhe que informe a este Vereador quais providências serão tomadas para solucionar a 

falta de materiais escolares e materiais didáticos nas unidades escolares. Como não houvesse quem 

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

unanimidade. 6) Requerimento nº 028/22, de autoria do Ver. Prof. Lelinho, para que seja oficiado 

ao Sr. Ricardo Uchoas do Santos Penchel, Secretário Municipal de Educação, solicitando-lhe que 

informe a este Vereador quando será solucionada a falta de iluminação das salas de aula da E. M. 

“Profª. Ricarda Godoy Lopes”. Usando da palavra o Ver. Prof. Lelinho disse: Então, quanto essa 

iluminação da Ricarda Godoy Lopes eu acho que não só este Vereador como outros Vereadores 

foram procurados, então não existe aprendizagem se não tiver um lugar adequado. Então eu acho 

que a direção da escola já tomou as providências, creio eu, porque foi uma movimentação. O que 

não pode acontecer é a Secretaria da Educação terceirizar o serviço dela para o Prefeito. Eu acho 

que as adequações, o gestor da escola ele tem condições de criar um ambiente agradável para os 

alunos. Em conversa com pais eles mesmos me falaram. Olha, Lelinho eu acho que a possibilidade 

de transferir uma sala onde a criança está no processo de alfabetização que tem que ter uma sala 

adequada, iluminada, trocar com a criança, então são coisas que o próprio gestor da escola ele pode 

estar vendo essa necessidade. A iluminação ela tem um momento está vindo uma licitação, é em 

outro momento que vai acontecer, tudo bem, aguardamos e creio que isso vai acontecer. Só que o 

gestor tem que estar atento pra que não cresça, não tome uma proporção, não terceirizar. Então eu 

acho assim, que a escola ela tem que estar atenta, ela tem que estar atenta porque ela atende as 

crianças, então o gestor tem que estar atento e eu friso muito isso né? Que uma escola ela deve 

caminhar e ela é a cara do gestor, ela é a cara do gestor. Acredito que nós temos gestores 

competentes dentro da escola, isso é visível, visível. Mas tem coisas que podem ser solucionadas 

dentro da escola. Ela não precisa ser terceirizada. Ah, eu vou mudar uma sala de lugar, ai peraí que 

eu vou comunicar. Então eu acho assim que terceirizar não dá. Se ele tem autonomia, se nós 

vivemos numa escola democrática, participativa, eu acho que o gestor ele tem essa autonomia, não 

terceirizar porque isso lá na frente pode causar, é, como que fala? Lá na frente pode, pode acontecer 
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atritos que às vezes dá pra, ruídos né, que possa, e ele pode minimizar a situação como gestor. 

Então é só ter um olhar diferenciado pra Educação. As crianças estão aí a escola e os alunos são 

nossas ferramentas de trabalho então eu acho que o gestor ele tem sim, já que vivemos numa escola 

democrática e participativa. Então deixo aqui ao senhor Secretário, aos senhores gestores de escola, 

parabenizo pelo trabalho, mas eu acho que tem que ter um olhar mais atento dentro da instituição. 

Obrigado viu senhor Presidente. Logo após a fala do Ver. Prof. Lelinho, o Presidente solicitou 

autorização para assinar junto o requerimento dizendo que ele também havia sido procurado para 

deliberar sobre aquela matéria de grande importância para os alunos do município. Usando da 

palavra o Ver. Rafael do Depósito disse que aquele requerimento era muito importante uma vez que 

o Secretário Ricardo já havia sido notificado. Então era simples de fato resolver o problema. Disse 

que achava que os alunos não podiam ficar com a falta de iluminação pois acabava atrapalhando a 

aprendizado como bem tinha dito o Ver. Lelinho. Às vezes era uma troca de lâmpada, coisas 

simples que não necessitava de licitação ou contratação de empresa pra poder realizar o serviço. 

Falou que acreditava que a Prefeitura tinha um profissional capaz de atender, trocar a iluminação da 

sala de aula, encerrando assim sua fala. Como não houvesse quem mais desejasse falar sobre a 

referida propositura, a mesma foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. 7) 

Requerimento nº 029/22, de autoria dos Vereadores Prof. Lelinho e Eninho da Farmácia, para que 

seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitando-lhe que informe a estes Vereadores a 

respeito do concurso do ano de 2019 da Prefeitura Municipal de Piquete. Usando da palavra o Ver. 

Rafael disse que de fato precisavam de mais profissionais, disse que o município contava com 

apenas dois calceteiros (Nesse momento da fala houve um problema técnico e o microfone do 

Ver. Rafael do Depósito ficou mudo não sendo possível transcrever sua fala). Como não 

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

e aprovada por unanimidade. 8) Requerimento nº 030/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho, para que 

seja oficiado a Sra. Ana Paula Rodrigues Peixoto, responsável pelo setor de compras da Prefeitura 

Municipal de Piquete, solicitando-lhe que informe a este Vereador qual será a data de aquisição das 

novas roçadeiras que foram licitadas nesse ano. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a 

referida propositura, a mesma foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. 9) 

Requerimento nº 031/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho, para que seja oficiado ao Exmo. Sr. 

Marcos da Silva Faria, Secretário Municipal de Esporte e Lazer de Piquete, solicitando-lhe que 

informe a este Vereador qual será a data de recebimento dos materiais já comprados esse ano, bem 

como em quais dias acontecerão os eventos e/ou atividades programadas para o ano de 2022. 

Usando da palavra o Ver. Rafael disse que aquele requerimento era importante porque precisava 

seguir um planejamento dos campeonatos para que os atletas pudessem fazer seu treinamento, se 

preparar para os campeonatos. Disse que se a Secretaria de Esportes pretendia fazer campeonatos na 

cidade, não somente futebol, atletismo, natação, precisava sim já ser colocado no calendário oficial 

e ser divulgado para que pudessem conhecer novos atletas que talvez estivessem até escondidos, 

que podiam dizer, a minha modalidade está aqui. Disse que achava importante o Secretário de 

Esportes pudesse já transmitir o calendário para a população para que novas pessoas, novos atletas 

pudessem se exaltar no esporte e consequentemente iria ajudar muito aqueles atletas e agradecendo 
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encerrou sua fala. Usando da palavra pela ordem do Ver. Fernandinho disse que só para confirmar 

se no requerimento estava pedindo o calendário e qual era o outro item. O senhor Presidente fez a 

leitura do requerimento novamente e o Ver. Fernandinho continuou perguntando ser eram materiais 

esportivos e senhor Presidente concordou. O Ver. Fernandinho agradeceu. Como não houvesse 

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

aprovada por unanimidade. 10) Requerimento nº 032/22, de autoria do Ver. Geraldo Dentista, para 

que seja oficiado ao Exmo. Sr. Ricardo Uchôas dos Santos Penchel, Secretário Municipal de 

Educação de Piquete, solicitando-lhe informação sobre a atual situação do transporte escolar dos 

alunos residentes no Bairro dos Marins. Usando da palavra o Ver. Rafael do Depósito disse que no 

seu ponto de vista e de todos o transporte poderia ser melhorado no quesito pegar esses alunos. 

Lembrou que eram alunos do Bairro dos Marins, do Meia Lua e do Bairro São José e disse mais 

uma vez que esse transporte precisava ser melhorado, que poderia aumentar o número de 

transportes porque se somasse todos os trajetos era muita coisa, muito tempo pra ficar dentro da 

Van, ficava muito cansativo para os alunos. Disse acreditar que poderia melhorar aquela situação e 

que iriam sim cobrar. Pediu para assinar junto o requerimento dizendo que ganhariam mais força e 

consequentemente conseguiriam mais veículos para atender aos alunos da área rural e encerrou suas 

palavras. Usando da palavra o Ver. Lelinho parabenizou o Ver. Geraldo pela inciativa, pelo olhar 

maravilhoso com a Educação. Disse que era assim que se construía uma sociedade maravilhosa, 

com um olhar pedagógico. Parabenizou mais uma vez o Ver. Geraldo dizendo que aquela era uma 

luta constante daquela Casa de Leis. Falou que ando se tratava de Educação, quando se tratava de 

Transporte, o Ver. Geraldo poderia se sentir abraçado por ele, pois amava muito a Educação. 

Parabenizando mais uma vez encerrou sua fala. Como não houvesse quem mais desejasse falar 

sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. 11) 

Requerimento nº 033/22, de autoria do Ver. Geraldo Dentista, para que seja oficiado ao Exmo. Sr. 

Rômulo Kazimierz Luszczynski, Prefeito Municipal de Piquete, solicitando-lhe informações sobre a 

possibilidade de a Prefeitura realizar fiscalização nos terrenos particulares no Município e aplicação 

de multas aos proprietários de terrenos sujos. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a 

referida propositura, a mesma foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Usando da 

palavra o Ver. Rafael do Depósito disse que já havia uma lei de 1951 que dispunha sobre a limpeza 

em terrenos abandonados. Falou que a lei já existia e era necessário atualizá-la para que o Executivo 

pudesse notificar os proprietários de terrenos da área urbana de frente pra rua. Disse que era 

necessário fazer uma lei complementar para que aquelas pessoas pudessem ser cobradas e 

deixassem seus terrenos adequados, para que não corresse o risco de animais peçonhentos picarem 

uma criança. Daí já era outro problema de saúde e assim consequentemente. Falou que acreditava 

que para o município, até mesmo para o Executivo ficaria mais viável notificar o proprietário do 

terreno do que gastar com saúde. Teceu outros comentários a respeito e encerrou sua fala. Como 

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

votação e aprovada por unanimidade. 12) Requerimento nº 034/22, de autoria do Ver. Geraldo 

Dentista 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 realizar os pedidos 
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feitos no ofício nº 02/2022, de autoria da Sra. Maria Regina de Lima, Presidente da SAP (Sociedade 

Amigos de Piquete). Usando da palavra o Ver. Geraldo Dentista disse ter sido procurado pela 

senhora Regina que tinha deixado um oficio com ele solicitando a colocação de alguns vasos na 

Praça da Bandeira, de doação da SAP e pra colocar as bandeiras no lugar, além da placa da praça. 

Usando a palavra o Ver. Rafael do Depósito disse que de fato estava com um problema muito 

grande na área central. Falou que alcoólatras passavam o dia sentados nos bancos. Disse que era 

preciso mudar a visão que as pessoas estavam tendo toda vez que chegavam na cidade e passavam 

por ali e viam aquele problema social que acontecia na área central. Disse que os pedidos feitos pela 

senhora Regina, ele achava que deveria acontecer sim porque o Prefeito já havia anunciado que 

teria uma reforma na área central da cidade. Falou que tinha estado no gabinete e conversado com o 

Prefeito sobre aquela situação e que havia cobrado sobre a lixeira no centro da cidade, disse que não 

achava legal e sim que cada comércio deveria cuidar do seu lixo. Falou que aquela lixeira não 

ficava bem naquele local e além de tudo o mal cheiro incomodava. Disse que a lixeira deveria ser 

remanejada e colocada em local mais adequado. Teceu outros comentários sobre o assunto e 

encerrou sua fala. Como não houvesse quem mais desejasse falar sobre a referida propositura, a 

mesma foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Usando da palavra pela ordem do 

Ver. Fernandinho submeteu um requerimento verbal ao Plenário, para que suas moções de nºs 12, 

13 e 14/22 por terem o mesmo teor é só mudar a pessoa, solicitou que fosse lida somente a moção 

nº 12. Usando da palavra o Ver. Geraldo disse que a dele também poderia ser dispensada a leitura 

pois tinha o mesmo teor. O Presidente submeteu o pedido ao Plenário a dispensa da leitura das 

moções. Como o pedido foi aprovado apenas a número 12/22, foi lida. 13) Moção nº 012/22, de 

autoria do Ver. Fernandinho, para que seja oficiado a Enfermeira Padrão Mayra Pereira Cardoso, 

apresentando-lhe Moção de Aplausos deste Legislativo pelo trabalho e atendimento humanizado 

realizado a todos os pacientes do Posto de Saúde do Centro, área Alto da Bela Vista. Como não 

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

aprovada por unanimidade. 14) Moção nº 013/22, de autoria do Ver. Fernandinho, para que seja 

oficiado aos Srs. Antonio Carlos Ribeiro e Ricardo da Silva, bem como as Sras. Camila Domingues 

Ribeiro, Rosiries Aparecida da Silva, Valéria Cardoso da Silva Sousa e Gislaine Aparecida Ribeiro 

Raimundo, agentes de saúde do ESF Centro, área Alto da Bela Vista, apresentando-lhe Moção de 

Aplausos deste Legislativo pelo trabalho realizado de forma humanizada no atendimento da 

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

colocada em votação e aprovada por unanimidade. 15) Moção nº 014/22, de autoria do Ver. 

Fernandinho, seja oficiado a Médica Dra. Gabriela Aquino Gomes, apresentando-lhe Moção de 

Aplausos deste Legislativo pela atuação e atendimento humanizado realizado a todos os pacientes 

do Posto de Saúde do Centro, área Alto da Bela Vista. Como não houvesse quem desejasse falar 

sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. 16) 

Moção nº 015/22, de autoria do Ver. Geraldo Dentista, para que seja oficiado ao Sr. Diego Andrade 

Mello, médico do Hospital Unidade Mista de Saúde de Piquete, apresentando-lhe Moção de 

Aplausos deste Legislativo pelo excelente trabalho humanizado realizado a todos que dele 

precisam. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi 
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colocada em votação e aprovada por unanimidade. Em seguida o senhor Presidente agradeceu a 

todos que haviam acompanhado aquela sessão ordinária, de forma especial os que estiveram 

presentes e aos acompanharam pelos meios de comunicação. Agradeceu a equipe da Casa de Leis, 

os colaboradores e reforçou o convite para a sessão do dia da mulher. 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, 21 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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