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ATA DA QUARTA (6ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO (2º) ANO LEGISLATIVO DA
DÉCIMA OITAVA (18ª) LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIQUETE. Aos
dezoito (18) dias do mês de abril 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 5ª sessão ordinária realizada no dia
04/04/22. Como não houvesse quem desejasse apresentar emendas na referida ata a mesma foi
colocada em discussão, em votação e aprovada por unanimidade de votos. Cumprimentou o
Secretário de Infraestrutura e a equipe, o Sr. José Augusto, a Ju, nova presidente do PL mulher. Em
seguida o senhor Presidente solicitou ao senhor Secretário que fizesse a leitura dos documentos
constantes do Expediente, os quais foram os seguintes: 1) Of. GAB nº 072/22, de autoria do
Executivo Municipal, em resposta ao Requerimento 033/22, de autoria do Ver. Geraldo Dentista
(Arquivar); 2) Of. GAB nº 077/22, de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao
Requerimento 030/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho (Arquivar); 3) Of. GAB nº 078/22, de
autoria do Executivo Municipal, em resposta ao Requerimento 034/22, de autoria do Ver. Geraldo
Dentista (Arquivar); 4) Of. GAB nº 082/22, de autoria do Executivo Municipal, encaminhando o
Balancete Financeiro dos meses de DEZ/2021, JAN/2022, FEV/2022 (Arquivar); 5) Of. GAB nº
083/22, de autoria do Executivo Municipal, encaminhando justificativa do veto total do Projeto de
Lei Ordinária 017/21 de autoria do Ver. Wesley Douglas Leal (Arquivar); 6) Of. GAB nº 084/22, de
autoria do Executivo Municipal, em resposta ao Requerimento 029/22, de autoria do Ver. Wesley
Douglas Leal (Arquivar); 7) Of. nº 001/22, de autoria do Secretário Municipal de Esporte e Lazer,
Marcos da Silva Faria, em resposta ao Requerimento 031/2022, de autoria do Ver. Prof. Juninho
(Arquivar); 8) Of. nº 011/22, de autoria do Secretário Municipal de Educação, Ricardo Uchôas dos
Santos Penchel, em resposta aos Requerimentos 026/22, 027/22, 028/22, de autoria do Ver. Prof.
Lelinho, e 032/22 de autoria do Ver. Geraldo Dentista (Arquivar); 9) Of. nº 006/22, de autoria da
Secretária Municipal de Planejamento e Finanças, Roberta Pereira dos Santos, solicitando um
espaço nessa casa de Leis para realização de Audiência Pública (Arquivar); 10) Of. nº 714/22, de
autoria do Ministério da Infraestrutura, em resposta ao ofício 129/22 da Câmara Municipal de
piquete (Arquivar); 11) Balancete analítico Câmara municipal Piquete – janeiro 01/01/2022 a
31/01/2022 (Arquivar); 2) Balancete analítico Câmara municipal Piquete – fevereiro 01/02/2022 a
28/02/2022 (Arquivar); 13) Balancete analítico Câmara municipal Piquete – março 01/02/2022 a
31/03/2022 (Arquivar); 14) Requerimento nº 046/22, de autoria do Ver. Broa do Araça (Para a
ordem do dia); 15) Requerimento nº 047/22, de autoria do Ver. Cleber Mateus Tomazi (Para a
ordem do dia); 16) Requerimento nº 048/22, de autoria do Ver. Cleber Mateus Tomazi (Retirado
pelo autor); 17) Requerimento nº 049/22, de autoria do Ver. Cleber Mateus Tomazi (Para a ordem
do dia); 18) Requerimento nº 050/22, de autoria do Ver. Cleber Mateus Tomazi (Para a ordem do
dia); 19) Requerimento nº 051/22, de autoria do Ver. Cleber Mateus Tomazi (Retirado pelo autor);
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20) Requerimento nº 052/22, de autoria do Ver. Cleber Mateus Tomazi (Para a ordem do dia); 21)
Requerimento nº 053/22, de autoria do Ver. Cleber Mateus Tomazi (Para a ordem do dia); 22)
Requerimento nº 054/22, de autoria do Ver. Lelinho (Para a ordem do dia); 23) Requerimento nº
055/22, de autoria do Ver. Eninho da Farmácia (Para a ordem do dia); 24) Requerimento nº 056/22,
de autoria do Ver. Eninho da Farmácia (Para a ordem do dia); 25) Indicação nº 047/22, de autoria
do Ver. Eninho da Farmácia (À consideração do senhor Prefeito); 26) Moção nº 023/22, de autoria
do Ver. Juninho (Para a ordem do dia); 27) Moção nº 024/22, de autoria do Ver. Wesley Douglas
Leal (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. Cleber
Mateus cumprimentou a Presidência, demais Vereadores, Mesa composta, internautas e ouvintes da
Rádio Natureza FM e público presente. Iniciou mencionando que estamos vivendo o tempo de
Pascoa, tempo de ressurreição do Senhor, o senhor que está vivo e é essa verdade que nos sustenta,
pra quem viveu a semana santa, pra quem viveu o domingo de Páscoa, e agora nós temos oito dias
de festa de páscoa, é interessante que esse momento nos ajude a fazer uma reflexão. Lembrou-se da
primeira vez que foi nos encontros de formação de fé e política, onde o primeiro texto que
estudaram foi o diálogo de Jesus com Pilatos, ali podemos encontrar o diálogo da verdade daquilo
que o homem procura desde sempre que é a verdade fazendo um diálogo com a política. Naquele
diálogo é interessante que o político, representado ali por Pilatos, ele vai perguntar a Jesus mas o
que é a verdade, ele pergunta mas não espera pra ouvir a resposta, porque muitas vezes as forças
temporais não estão abertas para ouvir a verdade, e hoje tivemos a leitura que os poderosos da
época ofereceram o que tinha na hora para que os guardas que vigiavam o túmulo mentissem. E ali
nós vemos como é antigo essa relação onde se usa o poder e o dinheiro para tentar apagar a verdade,
e os inimigos da verdade não estão preocupados em esconder isso. Prosseguiu deixando uma
mensagem de esperança para todos aqueles que acreditam num país melhor, num estado melhor:
não desista dos sonhos porque embora o dinheiro, o poder a arrogância e a soberba daqueles que
servem ao mundo pode parecer algo muito forte mas uma hora ou outra acabam sucumbindo a
verdade. Parabenizou a equipe, a torcida organizada Savoia pelo empenho na festa das crianças,
ontem fizemos um evento na quadra da escolinha Santa Izabel, até o presidente passou por lá,
também os vereadores Rafael e o Geraldo ajudaram, passamos o dia com aquelas crianças, trazendo
para o bairro um pouco de atenção. Estamos com novos projetos para outros bairros, mas temos ali
o escopo de uma equipe muito unida, muito organizada, muito empenhada em trazer para as pessoas
um pouco de alegria. Tivemos a participação da torcida organizada Savoia, também uma ação, é
ruim quando citamos nomes, mas são mais as pessoas que trabalharam na organização, que foi o
Regis, da rádio Mantiqueira, o Márcio Delfim, a Valéria que deu uma força muito grande, o pessoal
da comunidade Santa Isabel, e os catequistas. Prosseguiu deixando um agradecimento especial a
Deputada Federal Rosana Vale que enviou cem mil reais para a área da saúde, conversei o assessor
dela que enviaria a arte pra divulgar, mas infelizmente não deu pra divulgar antes da sessão, mas é
importante registrarmos que ela é uma Deputada Federal do PL, meu partido, partido do Eninho, e
na semana passada já agradeci a verba da Deputada Carla Zambeli, hoje a verba da Deputada
Rosana Vale, e tem uma verba que vem do Deputado Federal Gilberto Nascimento, eles estão
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acertendo os últimos, eles querem oficializar para qual programa será destinado dentro da saúde, eu
gosto de pedir verba pra saúde porque é uma área que por mais que tenha recurso, sempre é muito
caro, o secretário Humberto é uma pessoa esclarecia, uma pessoa de cultura que já teve outras
experiências e tem uma mente mais fácil da gente conviver, por isso que insisto em verbas pra
saúde, não que as outras áreas não sejam importantes mas a área da saúde é primordial para nossa
cidade. Prosseguiu dizendo que quando eles saem para encontrar Deputados, eles explicam que a
cidade é muito dependente de verbas externas, que ainda não temos condições de gerar riquezas
aqui dentro da cidade, isso é algo que precisamos aprender a fazer, precisamos buscar sair um
pouco da dependência de verbas externas, esse é um sonho que todo politico deveria ter, criar
estruturas, criar mecanismos pra que a cidade consiga gerar recursos aqui dentro, dentro deste
conceito de politica iluminada pela verdade, a politica precisa trazer liberdade, e uma das funções
do gestor é tornar a cidade cada vez mais autossustentáveis, cidades inteligentes, é isso que
precisamos buscar. Pediu a palavra o Ver. Dr. Antônio que informou que este mês o Prefeito vai
realizar uma licitação de grande porte para medicamentos, então vamos ficar mais tranquilo a
respeito de medicamento para nossa população. Ver. Cleber Mateus prosseguiu, comemorando esta
compra grande de medicamentos. Comentou que a indústria farmacêutica é uma das que mais
cresce no mundo, junto com a de bebidas, além das big thecs, aí agente vê como o mundo e a nossa
sociedade estão doentes. Prosseguiu cobrando a criação do fundo municipal do idoso, do fundo
municipal da criança e do adolescente com CNPJ ativo, o que que é o fundo?, o fundo é um local
onde agende pode arrecadar fundos, arrecadar dinheiro para aplicar em projetos, nos vamos
inaugurar uma casa da juventude, e poderia ser investido ali em projeto dinheiro do imposto de
renda, tem muito dinheiro de imposto de renda, disse que procurou um fundo pra fazer investimento
aqui perto e só achou em Lorena e Cruzeiro, Piquete está perdendo oportunidade de termos dinheiro
em espécie que a gente pode fazer uma doação da parte do imposto devido de cada pessoa aqui de
Piquete pode doar até seis por cento pro Fundo municipal da Criança e do Adolescente e pro fundo
Municipal do Idoso, isso é de grande necessidade hoje. Prosseguiu falando da obra de tratamento de
esgoto, a obra de efluentes da cidade, que precisamos buscar estratégias pois depois que esse tronco
coletor ficar pronto e a estação de tratamento estiver pronto, independente se vai funcionar ou não,
ela já começa a agregar um valor a mais na nossa conta de água, então temos que pensar em
estruturas e em mecanismos, por exemplo deixo o modelo da cidade de Queluz, lá tem o vereador
Moises, meu amigo, eles fizeram uma parceria muito interessante, uma parceria com a Sabesp em
que ela faz a doação da caixa de água e a Prefeitura entra com a mão de obra, por que as pessoas
que usam a água direto da rua sem passar por caixa de água tem consumo de trinta a quarenta por
cento maior, precisamos criar uma maneira, criar um fomento, aí entram as crianças, a prefeitura, o
legislativo, com projetos de reutilização de água, nos temos uma licitação em aberto pra reforma de
uma quadra de uma escola, mas elas precisam ser trabalhadas também o reuso de águas, a questão
de energia solar nos prédios públicos, por exemplo em Delfim Moreira a prefeitura está construindo
um prédio administrativo que tem reutilização de água e painéis solares, um prédio sustentável, todo
mundo sabe ou deveria saber que um prédio se não for renovado, ele sofre depreciação, então
precisamos pensar estratégias principalmente para os de baixa renda, hoje se uma pessoa paga cem
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reais de água corre o risco de depois do tratamento ativo essa conta chegar a cento e cinquenta,
cento e sessenta reais, porque tratar rede de esgoto é muito difícil, conversando com o vereador
Rafael sobre a questão do tronco, lembrou quando a Prefeita Teca começou os projetos a ideia era
fazer algo completamente diferente do foi apresentado, mas poderíamos trabalhar um pouco mais a
questão de fossas sépticas, tivemos semana passada um curso de fossas sépticas ensinando a fazer
fossas de fito evaporação que funciona muito bem tanto em áreas rurais como urbanas, poderíamos
aliviar a carga poluidora dos rios de outra forma. Pediu aos interessados em sonhos futuros na
política que comecem a pensar, comecem a estudar essa situação para criarmos modelos cada vez
mais de menor impacto e de mais sustentabilidade, e encerrou sua fala. Vereador Juninho deixou a
Presidência. Vereador Lelinho assumiu a Presidência. Inscrito para falar o Ver. Prof. Juninho
passou a presidência. Cumprimentou a Presidência, Mesa composta, público presente, demais
Vereadores, equipe do poder legislativo, Sr. Secretário Demetrius, de infraestrutura, a Sra. Ju, nova
presidente do PL mulher, desde já parabenizo a senhora, as mulheres membros dessa diretoria, e em
seu nome faço agradecimento a deputada Sastre que esteve aqui, Deputada Federal, que nos honrou
com sua presença e infelizmente a presidência não pode estar presente no evento, agente espera que
cada vez mais as mulheres queiram fazer parte da política. Senhor José Augusto, seja bem vindo,
um homem que tanto clama pelo turismo em nosso município. População que nos acompanha pelas
redes sociais, tv câmara internautas e ouvintes da Radio Natureza FM, desejou boa noite e mais uma
vez convidou a todos que venham participar aqui na sessão da Câmara. Continuou felicitando a
todos pela Páscoa, momento de alegria de poder celebrar essa festa do Cristo ressuscitado, mas
também de poder vivenciar a alegria, o amor que tomou conta da nossa cidade pelo domingo de
Páscoa, a tradição que acontece em Piquete que é o domingo de Aleluia, e parabenizo a população
em manter essa tradição viva, de alegrar a criançada, os adolescentes, com balas, doces, na aleluia,
esse ano bastante gente participou, foi muito bonito, temos vídeos aí nas redes sociais, eu posso
falar que iniciei ali no bambuzinho, no Santo Antônio, e cheguei lá no Santa Isabel onde o evento
lá na escolinha Santa Isabel estava maravilhoso, reforçou o lanche de quem correu a cidade inteira.
Parabenizou a todos que durante o trajeto alegraram, fizeram do momento uma alegria pra cada
criança e jovem representando nossa cultura, nossa tradição, posso dizer que vocês jogaram um
pouco de amor, um pouco de carinho, um pouco de esperança, porque isso nos nutre, é uma tradição
bonita, e quanta criança participou. Parabenizou a equipe Savoia pela contribuição no evento da
Santa Isabel e parabenizou também o pessoal do Santo Antônio que se organizou para que essa
tradição acontecesse, e os Judas estavam todos muito bonitos, o pessoal caprichou, estão de
parabéns. Relembrou o quão importante são as obras do nosso município, Piquete continua
crescendo, continua sendo notícia positiva, essa obra mesmo que o vereador acaba de citar, que é o
tratamento de esgoto que vai trazer saúde e qualidade de vida pra nossa população, é uma das ações
da agenda da ONU 2030, que temos que cumprir, mas cumprir pela necessidade de trazer qualidade
de vida pra população, não podemos deixar de lutar pelo saneamento básico, e o executivo está
fazendo junto a FEHIDRO, junto a equipe técnica, junto ao corpo de colaboradores seja da empresa
ou da Prefeitura para que isso se torne realidade na nossa cidade, como também já vem trabalhando
na obra de melhoria de distribuição de água, a obra começou lá no bairro da Tabuleta, passou pelo
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bairro Santo Antônio, fez um pouquinho de estrago na rua que incomoda, mexer na rua tem que
mexer no trânsito, mexe na dinâmica da cidade e agente agradece os moradores que tem essa
compreensão e colaboração com essas obras, daqui a alguns dias, semanas, dando continuidade vai
ter que mexer na cidade. Pediu a colaboração de todos, mas principalmente daqueles que ainda por
ventura não pensaram nas qualidades que virão com essas obras, mas vamos mexer no trânsito,
tenho certeza a Secretária vai se organizar pras grandes obras, vai melhorar o fluxo, para que ocorra
tudo bem, e pediu aos moradores que abracem as obras, elas são para vocês, é pra cidade, é pro
município. Prosseguiu mencionando a Casa da Juventude, um governo que tem uma pessoa jovem
comandando a cidade de Piquete na prefeitura e outro aqui na presidência da Câmara, e a alegria de
poder falar como cada vez mais olhar pra juventude, e a casa própria pra juventude é uma das obras
que falamos de forma positiva, e tem um projeto que criei sobre o jovem poeta é outro contexto
positivo. Convidou os senhores, a população, a sociedade a contribuir com ideias que agente possa
hoje valorizar os nossos jovens, tem o curso do novothec e outros que estão acontecendo. Pediu a
secretaria de desenvolvimento econômico pra trazer mais cursos, mais oportunidades, para nossa
juventude. Mencionou a obra do mercado que está indo muito bem e que em alguns meses
possamos tomar um café e ver a cultura da cidade mais uma vez sendo trabalhada, ver o comércio
da nossa cidade sendo valorizada cada vez mais, porque não adianta ter um mercadão municipal e
agente ir em outra cidade, vamos prestigiar o nosso comércio, vamos passar aqui na avenida
principal e comprar algo e prestigiar, isso é muito importante. Agradeceu o Secretário pelo
atendimento aqui da ponte da Câmara, da pintura. Pediu ao Secretário Lúcio, Lucinho, ajuda para
dar uma limpeza na extensão do rio aqui, são muitas solicitações, tem muitos moradores nos
questionando, nos cobrando, e agente não está pedindo limpeza só para cá, pedimos muito ao
gabinete do prefeito que dê uma olhadinha lá pra vila militar, Vila Estrela, o pessoal tem procurado
muito, a família da Jane Nascimento tem me procurado muito também, fui convidado a dar umas
voltas lá. Voltou a sugerir ao gabinete do prefeito montar lá uma arte, comunicação boa eles tem,
monta uma arte lá mostrando em quais bairros e quando vai acontecer as limpezas. Informou que
vai entrar com um projeto, como uma ação dia D, vamos nos organizar em distritos e bairros, e daí a
prefeitura contribui também com tudo aquilo que ela pode, maquinário, equipe, e vamos por a mão
na massa, limpar nossos bairros, esse chamado é público que é dever do município zelar e cuidar do
município, mas é também um chamado pessoal, se agente puder colaborar com algumas coisas
práticas, limpeza da extensão da sua calçada, jardim próximo a sua casa. Citou o exemplo do Bairro
Jardim Joséfina onde os moradores tem muito cuidado, de forma voluntária, com as plantas ao
redor, é bonito, é interessante, é bom para todos, sendo que nossa cidade que já recebeu o selo e foi
inserida no mapa do turismo nacional, tem muito a ganhar com essas colaborações. Agradeceu
também a empresa de iluminação pública, da escadaria lá da Joséfina, escadaria a qual já estamos
fazendo projeto para tornar realidade a reforma daquele escadão que dá acesso pra quem vem do
Joséfina, infelizmente depredaram muito aquele espaço, e claro que a iluminação trouxe um pouco
mais segurança, um pouco mais de cuidado pra quem ali passa, dar boas condições reais a quem
vive ali nesse bairro. Disse que continua trabalhando para que algumas outras realidades sejam
atendidas, despachamos para ministérios, para Deputados amigos que por ventura puderem nos
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apoiar para que essa reforma saia, para a Rua Amélia Alves de Oliveira e rua Marcos Penchel sejam
também contempladas com o calçamento porque a rua projetada já esta aí na anuência de iniciar,
tem previsão pra começar, mas nós temos a realidade da rua Primeiro de Maio, estamos falando de
um muro, paredão, uma série de emergência, um risco, e nesse sentido pedir aqui às lideranças do
partido MDB, meu partido, partido do doutor Antônio, para destinarem um milhão de reais para
ações necessárias de urgência que visam colaborar, se vier, que a infraestrutura utilize porque nós
precisamos, são obras de urgência. Seguiu agradecendo o pessoal de MDB que colaborou, voltou a
citar o Deputado Itamar que antes do fim do mês Secretário de Agricultura e Abastecimento do
estado que já autorizou a liberação de oitocentos e sessenta mil para o programa Melhor Caminho,
destinando as nossas rotas rurais, estive semana passada no gabinete conversando com o Chefe de
Governo, com o Prefeito, com a equipe de gabinete para se atentar a quilometragem, aos lugares
onde serão implementadas essa obra estadual em parceria com o município. Reiterou seu
agradecimento ao Deputado e aos Vereadores que apoiaram porque agente não trabalha sozinho,
agente precisa do apoio dos colegas. Deixou registrado sua gratidão ao deputado por ter atendido
seu pedido, pedido muito importante porque as estradas rurais são fundamentais para o município
porque atende os produtores, as pessoas que vivem nessas regiões e pessoas que atraem turistas por
essas rotas. Informou que receberá uma verba de quatrocentos mil e um trator com insumos
agrícolas destinado pelo deputado pelo Programa Melhor Frota. Pediu que envie essa verba com
bastante pressa porque a cidade precisa. Agradeceu as demais ações, o vereador Eninho e outros
sabem dessa busca de recursos para as ruas Amelia Alves e Marcos Penchel, ver. Eninho e Ver.
Fernando. Também falou do Projeto Areninha, tomara que se torne realidade em nossa cidade, são
programas os quais a Prefeitura faz um convênio e é comtemplada, então o vereador pode cada vez
mais buscar e lutar por esses projetos. Terminou agradecendo a todos e desejou Feliz Páscoa.
Deixou seu sentimento de gratidão, porque depois de um ano e pouco temos a missão de dar
continuidade ao trabalho que começou no pleito, estamos caminhando bem, a cidade está
caminhando bem, não há motivos para ter desordem, não há motivos para haver desavenças entre
nós, mostrando pra população que nós queremos é trabalhar pela cidade de Piquete, e tenho certeza
que cada vereador aqui está dando sua parcela de contribuição, e isso muito me orgulha. Agradeceu
o voto de confiança para chefiar essa Casa e disse que faz isso com muita alegria e espera atender as
expectativas da população e também dos vereadores, o que é muito importante para a
governabilidade desse Parlamento. Terminou agradecendo ao pessoal da Empresa Águas Piquete
por resolver o problema de abastecimento no Bairro Joséfina. Agradeceu e desejou boa noite a
todos. Vereador Lelinho deixou a Presidência. Vereador Juninho reassumiu a Presidência. Inscrito
para falar o Ver. Prof. Eninho cumprimentou o Presidente, Mesa composta, demais Vereadores,
público presente, internautas e ouvintes da Rádio Natureza FM, nosso ilustríssimo Secretário
Demetrius, parabenizar pelos trabalhos, seja benvindo a esta casa, é uma honra estar aqui hoje e ver
o seu trabalho, José Luiz parabéns, mais uma noite com a gente; parabenizou também um evento
grande que vai ter em Piquete em junho que conta sempre com a Câmara Municipal, parabéns Ju
presidente do PL mulher, seja benvinda ao PL, com essa força no PL vamos conseguir muitas
conquistas juntos, é um prazer, uma honra fazer parte do PL, conta com agente, nosso presidente
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Claudinei da Delegacia, tenho a honra também claro em recebê-lo no PL. Primeiro quero agradecer
a Deus pelo dom da vida, agradecer por estar aqui hoje mais uma noite trabalhando por todos os
nobres Vereadores, e mais importante por nossos munícipes, pela nossa cidade, agradecer nosso
Deputado, no caso, do PL , André do Prado, Deputado estadual André do Prado, a todo seu
gabinete, a Regina por ter esse um ano de paciência, mas com muita conquista, com muita luta,
tivemos muitas vezes na Alesp junto com nobres pares, com Prefeito, Juninho, Lelinho, Geraldo,
então é uma conquista muito grande pra nós hoje, um ano no PL, realizar esse sonho, é a primeira
conquista de vários sonhos que vão ser concretizados, se Deus quiser, é uma van que chegou num
momento tão importante para a cidade de Piquete, com tanta demanda, estive também lá
conversando com o Fernando e verificando o quanto é importante tudo que vem pra saúde, as vazes
as pessoas falam ah mas veio pra saúde, ah mas veio pra educação, mas e aí os outros, não, nós
temos trabalho importante em todas as áreas, mas a saúde é em primeiro lugar, depois a educação e
assim por diante, mas fico feliz pela van ter chego em momento tão oportuno pra Piquete, com a
demanda de mais de mil, ou mil e pouquinho, parece que tem lá quase uns mil e quinhentos de
atendimento ao Vale do Paraíba com os carros da Prefeitura , sabemos que não é fácil liderar hoje
uma frota tão grande e uma demanda tão alta, então quero agradecer em especial a Deputado André
do Prado do PL por essa emenda de extrema importância para nossa cidade. Contou que esteve
acompanhando alguns trabalhos de Piquete, só não conseguiu chegar no velório, parabenizou o
Prefeito, o nosso vice, todos do gabinete, o Demétrius, pessoa incrível que estamos aí caminhando
juntos e aprendendo cada vez mais com ele, é um ser humano incrível que trabalha por Piquete, ele
não é da nossa terra mas dá pra conhecer o amor e o carinho que ele tem por nós, e eu vi no
mercadão hoje renascer aquele mercado, eu sou novo mas eu garanto que quem for lá vai ver um
futuro brilhante, eu não conhecia o mercadão então eu não conheço o mercadão, eu não conhecia o
funcionamento dele, mas tenho certeza que quem for lá hoje ver os primeiros passos, e a hora que
chegar o final é uma conquista grande pra cidade, então parabéns, eu conversei com pessoal lá ,
estão todos trabalhando lá focados no trabalho, não cheguei no velório mas estive acompanhando
alguns lugares, e que futuras obras há de acontecer em nossa cidade, então quero agradecer também
o Luiz Humberto, essa semana estiva lá, amanhã vou fazer uma reunião com ele, a pauta será a
compra de medicamentos, que é uma compra muito alta, muito importante para a cidade de Piquete,
algumas faltas também está tendo não na Prefeitura e sim falta no laboratório, então agente tenta
acompanhar alguns trabalhos e mais importante é pautar junto com os Secretários, parabéns pela
nova sala de medicamentos que vai atender melhor os nossos munícipes, que a saúde é uma
carência muito grande hoje em Piquete, quem não precisa de medicamentos, quem não precisa de
saúde, é difícil trabalhar nessa área que tem que ter uma dedicação muito grande, parabéns Luiz
Humberto e toda equipe, todos da saúde estão de parabéns e se Deus quiser vai crescer muito mais.
Encerrou agradecendo a todos e novamente o Sr. Demetrius. O Ver. Prof. Juninho suspendeu os
trabalhos por 15 minutos. 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 022/22 – Comissão de Justiça e Redação - Projeto de Lei ordinária 005/22 – De autoria
do Vereador Prof. Juninho, dispõe sobre a proibição do executivo e do legislativo municipais
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contratarem e empossarem, para ocupar cargo em comissão ou efetivo, bem como função de
confiança ou emprego publico, pessoa condenada, cm sentença transitada em julgado, por crimes
previstos na lei federal 11340, de 07 de agosto de 2006 - lei Maria da Penha. Como não houvesse
quem desejasse falar sobre o referido projeto o mesmo foi colocado em votação e aprovado por
unanimidade. 2) Parecer 023/22 – Comissão de Justiça e Redação - Projeto de Lei ordinária
006/22 – De autoria do Vereador Prof. Juninho, dispõe sobre os funcionários da rede de educação,
publica e privada, no âmbito do município de piquete, realizarem comunicação de maus tratos
sofridos por menores. Como não houvesse quem desejasse falar sobre o referido projeto o mesmo
foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 3) Parecer 024/22 – Comissão de Justiça e
Redação - Projeto de Lei ordinária 007/22 – De autoria do Vereador Prof. Juninho, dispõe sobre a
criação do programa de apoio e conscientização para evitar os pedestres de usar aparelhos de
celulares ou similares, na travessia das ruas e avenidas da cidade de piquete. Usando da palavra o
vereador Rafael reconheceu a importância dessa conscientização e acrescentou que antes de fazer
esse trabalho precisamos ter um trânsito organizado, hoje nós temos um problema muito grande
aqui no centro, na rua do Piquete, contou que viu um acidente semana passada com um veículo da
prefeitura, e reforçou a necessidade de organizar o trânsito com sinalização, faixas e placas para que
se possa fazer essa conscientização e contou que já viu pessoas tanto de moto como de bicicleta
fazendo uso do celular, e encerrou. Usando da palavra o Ver. Juninho justificou que a ideia do
projeto é primeiramente trabalhar isso com a população, com aqueles que utilizam do aparelho
celular para que cada vez mais se atentem, isso nós estamos falando pedestres, mas também
estamos cobrando a conscientização daqueles que fazem uso dentro do carro, é importante trabalhar
todas as conscientizações que visam salvaguardar vidas. Como não houvesse quem mais desejasse
falar sobre o referido projeto o mesmo foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 4)
Parecer 025/22 – Comissão de Justiça e Redação - Projeto de Lei ordinária 008/22 – De autoria
do Vereador Wesley Douglas Leal, que dispõe sobre a proibição da suspensão do fornecimento de
água nos imóveis onde comprovadamente residam pessoas enfermas em fase terminal ou acamadas
permanentemente. Como não houvesse quem desejasse falar sobre o referido projeto o mesmo foi
colocado em votação e aprovado por unanimidade. 5) Parecer 026/22– Comissão de Justiça e
Redação - Projeto de Lei ordinária 009/22 – De autoria do Vereador Eng. Mateus Tomazi,
autoriza a criação do conselho municipal dos usuários dos serviços públicos de Piquete/SP e da
outras providencias. Como não houvesse quem desejasse falar sobre o referido projeto o mesmo foi
colocado em votação e aprovado por unanimidade. 6) Requerimento nº 046/22, de autoria do Ver.
Broa do Araçá, para que seja oficiado ao Exmo. Sr. Rômulo Kazimierz Luszczynski, Prefeito
Municipal de Piquete, solicitando-lhe que informe a este Vereador sobre a perspectiva de tempo
para o fim da revitalização e consequente reinauguração da Praça Monte Castelo, com a devida
placa indicativa, na vila Célia. Usando da palavra o Vereador Broa contou que algum tempo atrás
foi dado início no serviço só que parou, e com isso tirou tudo aquilo que a praça tinha, em
consequência as crianças ficaram sem o lazer, a praça é o local onde as crianças brincavam e os
idosos também tinham seu lazer, tiraram os bancos, peso também que seja colocada uma placa de
inauguração e reinauguração da Praça. O povo cobra. Usando da palavra o Vereador Rafael
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parabenizou o ver. Broa, lembrou que esse mesmo requerimento foi apresentado por ele pedindo
informação de quando vai iniciar e quando vai terminar essa obra, uma vez que já desmontaram a
praça pra fazer a reforma, responderam que não tinham projeto pra tocar a obra, quem sabe agora
com esse requerimento agente tenha uma boa notícia, que essas obras reiniciem, e
consequentemente ajudar a população, que precisam de um lazer, todos deviam presenciar a
situação que está a praça, melhor seria ter deixado a praça do jeito que estava, mas acredita que essa
gestão vai concluir a obra. Usando da palavra o Vereador Mateus agradeceu pelo requerimento e
disse que ele também já havia feito um requerimento para essa mesma praça, antes mesmo do Ver.
Rafael, que não foi respondido, juntamente com outros requerimentos da mesma época e pediu para
que contasse em ata que alguns dos seus requerimentos ainda não tiveram resposta. Pediu solicitar
ao departamento de obras que tenha a gentileza de responder ao requerimento, se não for por
consideração que seja por força de Lei. Informou que já esta em andamento o processo licitatório
para essa praça, já está no site da prefeitura o processo licitatório para projeto e obra da praça, assim
que terminar o processo já vai começar a obra. Como não houvesse quem mais desejasse falar sobre
a referida propositura, a mesma foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. 7)
Requerimento nº 047/22, de autoria do Ver. Cleber Mateus Tomazi, para que seja oficiado ao
Exmo. Sr. Rômulo Kazimierz Luszczynski, Prefeito Municipal de Piquete, solicitando-lhe que
encaminhe à empresa NEOENERGIA ELEKTRON S/A, pedido para mudança e adequação de
postes. Usando da palavra o Vereador Mateus explicou a situação dos dois pontos mencionados no
requrimento, no ponto da Tancredo Neves tem um poste que está abaixo da cota da via, toda vez
que passa caminhão um pouco mais alto há o risco de atingir a fiação que está mais baixa, e o
segundo ponto é um local turístico da cidade, que é o trenzinho, tem a locomotiva e o vagão, e bem
no meio tem um poste, e todo mundo que vem tirar foto na cidade reclama daquele poste. Mandou
oficio para a empresa pedindo a remoção do poste e a resposta disse que isso tem que partir da
Prefeitura porque envolvia custos. Informou a população que agora essa situação é com a prefeitura.
Como não houvesse quem mais desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada
em votação e aprovada por unanimidade. 8) Requerimento nº 049/22, de autoria do Ver. Cleber
Mateus Tomazi, para que seja oficiado ao Exmo. Sr. Rômulo Kazimierz Luszczynski, Prefeito
Municipal de Piquete, solicitando-lhe que encaminhe a este Vereador uma minuta e relatório sobre
como anda os trabalhos de elaboração do plano de carreira dos funcionários públicos municipais,
informando os nomes e qualificações dos membros da equipe que está trabalhando o tema. Usando
da palavra o Ver. Mateus explicou que queria saber em pé está isso, seria interessante agente saber,
os funcionários também precisam saber quem são os responsáveis por esse trabalho, quem está
envolvido nesse plano de carreira, se tem funcionário envolvido, e disse que seria interessante os
vereadores conhecessem esses planos de carreira porque eles são os representantes de boa parte da
população, entre eles os funcionários. Disse seria bom acompanhar a elaboração desse plano de
carreira para que possa opinar ou então ter uma resposta para dar para os funcionários. Como não
houvesse quem mais desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em votação
e aprovada por unanimidade. 9) Requerimento nº 050/22, de autoria do Ver. Cleber Mateus Tomazi,
para que seja oficiado ao Exmo. Sr. Rômulo Kazimierz Luszczynski, Prefeito Municipal de Piquete,
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solicitando-lhe que encaminhe a este vereador como anda os trabalhos de elaboração do plano de
carreira dos professores da rede municipal e demais funcionários da Secretaria de Educação,
informando os noms e qualificações dos membros da equipe que está trabalhando o tema. Usando
da palavra o Ver. Mateus explicou que esse requerimento vem no mesmo intuito do anterior e agora
é com relação ao plano de carreira dos funcionários da educação, esse deve estar mais adiantado.
Disse que viu no site da transparência que uma empresa foi contratada, na gestão anterior, para
fazer esse plano da área da educação. Disse que quer saber o que tem pronto, o que vem da gestão
passada, o quem são as pessoas que participam e principalmente se os funcionários estão
participando da elaboração desse plano, o mais importante para nós é quem são as pessoas que estão
participando desse plano, geralmente quando uma coisa vem de cima para baixo não agrada, um
plano de carreira tem que ter a participação de todos os envolvidos, não dá pra fazer uma coisa que
vai afetar a vida das pessoas sem que elas sejam consultadas. Como não houvesse quem desejasse
falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em votação e aprovada por unanimidade.
10) Requerimento nº 052/22, de autoria do Ver. Cleber Mateus Tomazi, para que sejam oficiados e
convidados os Secretários de Educação, Sr. Ricardo Uchôas dos Santos Penchel, e a Secretária de
Administração e Pessoas, Sra. Luciana de Freitas Kasper, para apresentarem aos Vereadores como
estão os trabalhos de elaboração dos planos de carreira dos Professores e dos funcionários
municipais. Usando da palavra o Ver. Mateus explicou que é apenas um convite, os secretários
podem vir e apresentar as informação num modelo como de Audiência Pública, apenas como
modelo. Como não houvesse quem mais desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi
colocada em votação e aprovada por unanimidade. 11) Requerimento nº 053/22, de autoria do Ver.
Cleber Mateus Tomazi, para que seja oficiado à empresa RT Energia, solicitando-lhe que informe a
este Vereador sobre a possibilidade de instalação de um novo ponto de luz na Rua Antônio da
Encarnação. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi
colocada em votação e aprovada por unanimidade. 12) Requerimento nº 054/22, de autoria do Ver.
Lelinho, para que seja oficiado ao Sr. Ricardo Uchôas dos Santos Penchel, solicitando-lhe que
informe a este Vereador, quantas crianças são atendidas na APAE – Lorena, quantas crianças se
encontram na fila de espera, quantas dessas crianças são portadoras do transtorno espectro autista
(TEA), e qual o valor da subvenção mensal repassada àquela entidade. Usando da palavra o
Vereador Lelinho quis deixar bem claro que não é uma perseguição, já entraram quatro
requerimentos para educação de sua autoria, agora ele colocou mais um porque enquanto rede
estadual ele tem conhecimento amplo, já quanto a rede municipal fica vaga as respostas, e ele toma
a liberdade quando as pessoas vêm perguntar sobre determinado assunto encaminhar para a
Secretária que é de direito responder, eles não tendo resposta obviamente ele coloca o requerimento
em pauta, assim ele dá um feedback legal, espera que esse requerimento chegue lá e tenhamos
resposta, porque há muitas pessoas que estão procurando sobre o atendimento na APAE e não estão
tendo uma resposta clara. Como não houvesse quem mais desejasse falar sobre a referida
propositura, a mesma foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. 13) Requerimento nº
055/22, 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
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sobre a possibilidade de realizar a manutenção e conserto da rua particular na Vila Cristiana. Como
não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em votação e
aprovada por unanimidade. 14) Requerimento nº 056/22, 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 da instalação de uma placa
sinalizando embarque e desembarque e pintura de faixa amarela em frente á escola Municipal Maria
Odaisa da Costa Frota. Como não houvesse quem mais desejasse falar sobre a referida propositura,
a mesma foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. 15) Moção nº 023/22, de autoria do
Ver. Juninho, para que seja oficiado ao Senhor José Demétrius Vieira, Secretário Municipal de
Infraestrutura, Projetos e Serviços Públicos, apresentando-lhe Moção de Aplausos deste Legislativo
pela excelência no trabalho realizado frente a esta secretaria. Como não houvesse quem desejasse
falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em votação e aprovada por unanimidade.
16) Moção nº 024/22, de autoria do Ver. Lelinho, para que seja oficiado ao Senhor Victor Martins
Pereira, psicólogo e palestrante, apresentando-lhe Moção de Aplausos deste Legislativo pelo
trabalho voluntário junto as escolas municipais e estaduais do Vale do Paraíba ministrando palestras
de diversos assuntos. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a
mesma foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. O Presidente Ver. Prof. Juninho
agradeceu a todos que acompanharam a sessão, de forma especial agradeceu mais uma vez o
Secretário de infraestrutura do nosso município Sr. Demetrius, a Sra. Juliana que preside o PL
mulher presentes até aquele momento na sessão. Agradeceu a equipe de colaboradores e relembrou
alguns convites, próxima segunda feira audiência pública aqui. Pediu para que se atentem a reunião
do CONSEG em nome do Ver. Geraldo que preside o nosso conselho de segurança pública. 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, 18 de abril 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. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

VER. JOSÉ LUIZ DE FARIA JÚNIOR

VER. WESLEY DOUGLAS LEAL

VER. EDERSON MARCO GONÇALVES

VER. ANTONIO VICENTE CAMPOS
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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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