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ATA DA OITAVA (8ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO (2º) ANO LEGISLATIVO DA
DÉCIMA OITAVA (18ª) LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIQUETE. Aos
dezesseis (16) dias do mês de maio do ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de dois mil
e vinte e dois (2022), as dezenove (19) horas, realizou-se a sessão acima anunciada. O Senhor Ver.
José Luiz de Faria Júnior, DD. Presidente da Câmara Municipal de Piquete, constatando pelo livro
de presenças a existência de “quorum” regimental, com a presença de todos os Senhores
Vereadores, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão e aproveitou para agradecer a
todos que acompanhavam pelas redes sociais, pela rádio e presentes. Em seguida convidou os
nobres pares para que em pé entoassem o Hino ao município. Em seguida solicitou ao senhor
Secretário que faça a leitura da ata da 7ª sessão ordinária realizada no dia 02/05/2022. O senhor
Presidente colocou a Ata de 7ª Sessão Ordinária em discussão e votação. Como não houvesse quem
desejasse apresentar emendas à referida ata, a mesma foi colocada em votação, aprovada por
unanimidade e assinada pelos Senhores Edis. O Presidente solicitou ao senhor Secretário que faça a
leitura dos documentos constantes do expediente. 1) Of. GAB nº 117/22, de autoria do Executivo
Municipal, encaminhando o Projeto de Lei nº 003/2022, que dispõe sobre a LDO -Lei de Diretrizes
Orçamentárias 2023 (Encaminhar às Comissões de Justiça e Redação, Finanças, Orçamentos e
Fiscalização). 2) Of. GAB nº 133/22, de autoria o Executivo Municipal, em resposta ao
Requerimento 055/22, de autoria do Ver. Ederson Marco Gonçalves (Arquivar); 3) Of. GAB nº
134/22, de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao Requerimento 046/22, de autoria do
Ver. José Carlos Gonçalves Courbassier (Arquivar); 4) Of. GAB nº 135/22, de autoria do Executivo
Municipal, em resposta ao Requerimento 047/22, de autoria do Ver. Cleber Mateus Tomazzi de
Oliveira (Arquivar). 5) Of. GAB nº 136/22, de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao
Requerimento 056/22, de autoria do Ver. Ederson Marco Gonçalves (Arquivar). 6) Of. GAB nº
137/22, de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao Requerimento 049/22, de autoria do
Ver. Cleber Mateus Tomazi de Oliveira (Arquivar). 7) Of. nº 066/22, de autoria do Executivo
Municipal, em resposta ao Requerimento 049/22, de autoria do Ver. Cleber Mateus Tomazi de
Oliveira (Arquivar). 8) Of. SME nº 017/22, de autoria da Secretaria Municipal de Educação, em
resposta ao Requerimento 054/22, de autoria do Ver. Cleber Mateus Tomazi de Oliveira (Arquivar).
9) Of. SMAP nº 067/22, de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao Requerimento 052/22
(Arquivar). 10) Of. nº 089/22, de autoria da Empresa Águas Piquete, em resposta ao Requerimento
Ofício 148/2022, de autoria do Ver. Ederson Marcos Gonçalves (Arquivar). 11) Of. nº /22, de
autoria do Executivo Municipal, em resposta ao Requerimento 049/22, de autoria do Ver. Cleber
Mateus Tomazi de Oliveira (Arquivar). 12) Of. nº 003/2022, de autoria da Comissão Especial,
informando sobre o processo de escolha que ocorrerá no Conselho Tutelar, no dia 26 de junho de
2022. (Arquivar). 13) Requerimento nº 063/22, de autoria do Ver. Marcos Rafael (Para a ordem do
dia); 14) Requerimento nº 064/22, de autoria do Ver. Marcos Rafael (Para a ordem do dia); 15)
Indicação nº 056/22, de autoria do Ver. Wesley Douglas Leal (À consideração do senhor Prefeito);
16) Indicação nº 057/22, de autoria do Ver. Fernando Cesar de Queiroz Motta (À consideração do
senhor Prefeito); 17) Moção nº 038/22, de autoria dos Vereadores Cleber Mateus, Rafael do
Depósito e Dr. Antônio. (Para a ordem do dia); 18) Moção nº 039/22, de autoria do Ver. Eng Cleber
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Mateus (Para a ordem do dia); 19) Moção nº 040/22, de autoria do Ver. Fernandinho. (Para a ordem
do dia); 20) Moção nº 041/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho (Para a ordem do dia). Passando
para o segundo momento da Sessão, o Presidente solicitou ao senhor Secretário que faça a chamada
dos senhores Vereadores inscritos. Inscrito para falar o Ver. Cleber Mateus, cumprimentou a
Presidência, Mesa Diretora, demais Vereadores, internautas e ouvintes da Rádio Natureza FM e
iniciou sua fala homenageando conquistas para o Sindicatos dos Trabalhadores da Industria
Química de Lorena, Piquete e Região, realizou a leitura da presente moção e abordou sobre o pilar
da democracia, sobre a importância do Sindicato e toda a representação que o mesmo realiza aos
cidadãos piquetenses, garantindo o direito de cada um falar sobre suas ideias, discorrendo sobre o
assunto. Dando continuidade, realizou a leitura da segunda Moção para o esportista Mateus Felipe
Silva de Oliveira, por estar levando o nome da cidade para os altos pódios e por ser um grande
exemplo para as crianças e jovens da cidade, pontuou as conquistas realizadas pelo atleta e
discorreu sobre o assunto. Falou que a atual sociedade vive uma troca de valores e abordou também
sobre um projeto sobre o Transtorno de Espectro Autista, sobre a carteirinha para o transporte
gratuito para o portador de Autismo. Informou que o vereador precisa legislar em termos difusos e
que a expectativa é que a próxima empresa que prestar serviço na cidade deve ser observada essa
Lei e cumprida. O Autismo é muitas vezes de difícil identificação e as mães já possuem o
documento informando, o que facilita a comprovação. O vereador também abordou sobre outro
projeto para que seja implantado a identificação do símbolo ao autismo nas vagas especiais e
atendimento prioritário, tanto nas repartições públicas, quanto nas privadas. Informou que esse
projeto precisa sair do papel, que o Executivo irá precisar trabalhar e abordou sobre o assunto,
abordou sobre políticas públicas, sobre o senso realizado sobre as crianças com autismo. Falou
sobre os equipamentos públicos e os profissionais capacitados para atender as crianças com
autismo, bem como informou sobre os locais de descompressão, no qual é um local destinado para
essas crianças, para que a criança se acalme. Nesse momento o Ver. Dr. Antônio complementou o
assunto explicando o que é esse ambiente de descompressão. Continuou sua fala abordando sobre a
postagem do Ver. Fernando, falando sobre uma reunião que teve com os pastores e a prefeitura,
sobre o retorno do monumento da bíblia na cidade e discorreu sobre o assunto, informando que o
monumento não havia cuidado, tanto pela comunidade evangélica, tanto pela comunidade católica e
finalizou sobre a importância dessa reunião para que seja recolocado o monumento na entrada da
cidade. Informou que no domingo foi convidado para reunião de um grupo de empresários para
apresentar Piquete para o grupo de investidores e falou sobre o interesse que as pessoas estão tento
com as cidades do interior e discorreu sobre o assunto. Falou que as vezes as pessoas não veem os
vereadores na rua, mas que estão trabalhando. O Ver. Fernando solicitou a parte e agradeceu pelo
reconhecimento e lisonjeado pelas palavras, bem como parabenizou os demais vereadores Rafael do
Depósito e Dr. Antônio pelos projetos. Nesse momento o Ver. Fernando questionou quem assumiu
a presidência e o Ver. Lelinho manifestou que assumiu. Inscrito para falar o Ver. Cleber Mateus,
cumprimentou a Presidência, Mesa Diretora, demais Vereadores, internautas e ouvintes da Rádio
Natureza FM e iniciou sua fala parabenizando o Ver. Fernando pela indicação na Educação Física
no município e que está sendo levado para frente junto a Secretaria de Educação. Também foi
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solicitado a língua inglesa nas escolas do município e a importância de essa matéria para que em um
futuro, como já é, receber visitantes de vários países. Informou que serão votados, nessa Sessão, três
projetos da sua autoria, sendo eles do Jovem Poeta, visando trazer aos jovens da cidade uma ação
cultural e discorreu sobre o assunto. Aproveitou e informou que realizou uma Moção de aplausos
para a Jovem Yasmim, poeta da cidade. Outro projeto que será votado, será sobre a criação do
Conselho Municipal, para dar todo apoio aos munícipes referente a essa área. E o último projeto é
sobre o Conselho Municipal de Educação Ambiental, que irá trabalhar com as crianças do
Município com a conscientização para as crianças do município. Várias pautas devem ser realizadas
no que versa o meio ambiente, sobre o consumo de água, energia, entre outros e discorreu sobre o
assunto. Também foi informado que estará presente no município o Deputado Itamar Borges para
realizar uma vista e informou que o mesmo já disponibilizou R$ 800 mil em verbas para a cidade,
para que estradas de zona rural sejam melhoradas. Também informou que foi enviado do Plano
Nova Frota, avaliado em meio milhão, para ajudar na área rural e melhora a qualidade de vida da
população. Agradeceu ao Will e ao Antônio Carlos que estão fazendo a ponte para que tudo isso
possa estar sendo realizada e ajudando a cidade crescer, juntamente com os outros pedidos dos
demais edis juntamente com os seus deputados de base, fazendo com que a população fique feliz.
Parabenizou os vereadores pelas Moções e pelos momentos. Realizou dois convites, primeiro o Sr.
Moita do aniversário do Clube e o convite para o Comando do Interior que haverá nomeação do
Coronel, discorrendo sobre o assunto. O Ver. Rafael solicitou a parte e informou que na data de
hoje a Águas Piquete fará a interrupção do abastecimento de água, bem como sobre a possibilidade
do abastecimento emergencial, caso o munícipe precise. Dando continuidade a palavra, o vereador
informou que o comunicado é de suma importância e que os munícipes também podem acompanhar
os notícias pelas redes sociais. Agradeceu a todos e finalizou sua fala. Assumindo a Presidência, o
Ver. José Luiz de Faria Junior realizou uma pausa da Sessão. Retornando o Primeiro Secretário
realizasse nova chamada para que não houvesse a pausa, passando assim para leitura dos
documentos da Ordem do Dia. 1) Parecer 029/22 de Autoria da Comissão de Justiça e Redação, em
relação ao Veto Integral ao Projeto de Lei Ordinária nº 017/22, de autoria do Ver. Wesley Douglas
Leal, que dispõe sobre a obrigação do agressor de animais a custear com encargos financeiros do
animal vítima de maus tratos. Solicitando a ordem o Ver. Wesley Douglas informou que sendo o
projeto de sua autoria, vota por derrubar o veto. Solicitando a palavra o Ver. Dr. Antônio informou
sobre Lei Federal já vigente sobre o presente assunto, bem como a Lei Estadual também vigente e
discorreu sobre o assunto. Solicitando a palavra, o Ver. Cleber Mateus informou que segue o autor
do Projeto, sendo contra ao veto, não levando em conta as Leis já existentes, mas por uma questão
de respeito e equilíbrio entre os poderes, visto que a lei foi elaborada e aprovada pela Casa de Leis e
fica difícil deixar a interferência da aplicabilidade ou não da lei pela Prefeitura, caso esta entenda
que há como realizar a aplicabilidade da lei que busque o judiciário para dar andamento no
processo, por que pode correr um risco de haver uma negativa dos projetos de lei apresentados pelo
Legislativo baseado simplesmente no que pode fazer e o que não pode fazer, discorrendo sobre o
assunto. Realizando a chamada dos Vereadores para votação nominal sobre o Veto Integral do
Projeto. Ver. Ederson Leal, favorável. Ver. Geraldo Ferreira, favorável. Ver. Broa do Araçá,
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favorável. Ver. Fernando Motta, favorável. Ver. Marcos Rafael, contrário. Ver. Cleber Matheus,
contrário. Ver. Dr. Antônio Vicente, favorável. Ver. Wesley Douglas Leal, contrário. Projeto de Lei
nº 17/22 aprovado por 5 votos favoráveis, 3 votos contrários. 2) Parecer 030/22 de Autoria da
Comissão de Justiça e Redação, em relação ao Projeto de Lei Ordinária nº 001/22, de autoria do
Ver. Marcos Rafael Gonçalves Uchôas, que dispõe sobre a atribuição aos organizadores de shows e
eventos da responsabilidade de limpeza do solo público. Solicitando a palavra o Ver. Marcos Rafael
informa que é importante que além de fazer os eventos e shows, devem também realizar a limpeza
após os shows. Solicitando a palavra o Ver. Dr. Antônio parabenizou o Ver. Rafael pelo projeto.
Como não houvesse quem desejasse falar sobre as referidas proposituras, as mesmas foram
colocadas em única votação e aprovadas pelo Plenário por unanimidade. 3) Parecer 031/22 de
Autoria da Comissão de Justiça e Redação, em relação ao Projeto de Lei Ordinária nº 002/22, de
autoria do Ver. José Luiz de Faria Júnior, que dispõe sobre a instituição da Ação Cultural o Jovem
Poeta. Solicitando a palavra o Ver. Broa do Araçá cumprimento pelo projeto realizado e que é um
incentivo as crianças. Como não houvesse quem desejasse falar sobre as referidas proposituras, as
mesmas foram colocadas em única votação e aprovadas pelo Plenário por unanimidade. 4) Parecer
032/22 de Autoria da Comissão de Justiça e Redação, em relação ao Projeto de Lei Ordinária nº
003/22, de autoria do Ver. José Luiz de Faria Junior, que dispõe sobre a criação do Conselho dos
Diretos do Animal no âmbito do Município de Piquete. O Ver. Dr. Antônio solicitou a palavra e
parabenizou o Ver. Juninho pelo Projeto. Como não houvesse quem desejasse falar sobre as
referidas proposituras, as mesmas foram colocadas em única votação e aprovadas pelo Plenário por
unanimidade. 5) Parecer 033/22 de Autoria da Comissão de Justiça e Redação, em relação ao
Projeto de Lei Ordinária nº 004/22, de autoria do Ver. José Luiz de Faria Junior, que dispõe sobre a
autorização para criação do Conselho Escolar criar a Comissão de Educação Ambiental. Como não
houvesse quem desejasse falar sobre as referidas proposituras, as mesmas foram colocadas em única
votação e aprovadas pelo Plenário por unanimidade. 6) Requerimento nº 063/22, de autoria do Ver.
Marcos Rafael, ao Secretário de Esporte de Piquete, solicitando que informe a este vereador sobre a
agenda de jogos dos campos de futebol da cidade. Solicitando a palavra o Ver. Rafael informou que
foi procurado referente a situação dos jogos que estão sendo marcados e que estão acontecendo os
cancelamentos dos jogos, pois algumas pessoas que estão envolvidas na marcação dos jogos
também possuem times e podem estar beneficiando. Como não houvesse quem desejasse falar sobre
as referidas proposituras, as mesmas foram colocadas em única votação e aprovadas em bloco pelo
Plenário por unanimidade. 7) Requerimento nº 064/22, de autoria do Ver. Marcos Rafael, ao
Secretário de Infraestrutura, solicitando que informe a este vereador sobre a possibilidade de enviar
um documento sobre as adequações do refeitório que está sendo realizado na Praça José Moreira de
Andrade. Como não houvesse quem desejasse falar sobre as referidas proposituras, as mesmas
foram colocadas em única votação e aprovadas em bloco pelo Plenário por unanimidade. 8) Moção
nº 038/2022, de autoria dos Vereadores Cleber Mateus e Dr. Antônio, ao jovem Mateus Felipe Silva
de Oliveira, apresentando-lhe Moção de Aplausos, pelo fato do homenageado estar colocando o
nome da cidade de Piquete nos altos pódios pelos Brasil. Solicitando a palavra o Ver. Cleber
Mateus informou que uma frase utilizada na sua moção é de um autor do documentário Cosmos, um
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astrofísico, que tem falado sobre a ciência nos tempos contemporâneos. Solicitando a palavra o
Ver. Rafael parabenizou o atleta e suas conquistas. Como não houvesse quem desejasse falar sobre
as referidas proposituras. Neste momento o Ver. Fernando Cesar solicitou a antecipação da leitura
das moções. Requerimento verbal aprovado por unanimidade. 9) Moção nº 39/2022 de autoria do
Ver. Mateus Tomazi. Como não houvesse quem desejasse falar sobre as referidas proposituras, as
mesmas foram colocadas em única votação e aprovadas em bloco pelo Plenário por unanimidade.
10) Moção nº 040/2022 de autoria do Ver. Fernando Cesar de Queiroz Motta. Como não houvesse
quem desejasse falar sobre as referidas proposituras, as mesmas foram colocadas em única votação
e aprovadas em bloco pelo Plenário por unanimidade. 11) Moção nº 41/2022 de autoria do Ver.
Prof. Juninho. Como não houvesse quem desejasse falar sobre as referidas proposituras, as mesmas
foram colocadas em única votação e aprovadas em bloco pelo Plenário por unanimidade. O
presidente agradeceu a todos que acompanharam a sessão, os colaboradores da Casa e transmissão.
Não havendo mais nada para ser tratado, o Senhor Presidente invocando a proteção de Deus,
agradeceu a todos que acompanharam no plenário e pelos canais de comunicação. Agradeceu a
equipe da Câmara pelos trabalhos realizados. 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, 16 de maio 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

VER. CLEBER MATEUS TOMAZI DE OLIVEIRA

VER. FERNANDO CESAR DE QUEIROZ MOTTA
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VER. GERALDO RODRIGUES FERREIRA NETO

VER. JOSÉ CARLOS GONÇALVES COUBASSIER

VER. MARCOS RAFAEL GONÇALVES UCHÔAS
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