
 

 

CÂMARA   MUNICIPAL   DE   PIQUETE  ______________ 
                                                                                                                                Presidente 

Ata  da  7ª Sessão   ORDINÁRIA      Realizada  em   02/05/2022                  Fl n.º  
 

 1 

ATA DA SÉTIMA (7ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO (2º) ANO LEGISLATIVO DA 

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

(02) 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 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 6ª Sessão Ordinária realizada no dia 18/04/22 e ata da 1ª 

Sessão Extraordinária realizada no dia 27/04/22. Como não houvesse quem desejasse apresentar 

emendas nas referidas atas as mesmas foram colocadas em discussão, em votação e aprovadas por 

unanimidade de votos. Dando continuidade aos trabalhos, 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 099/22, de autoria do Executivo Municipal, respondendo ao 

Requerimento nº 045/22, de autoria do Ver. Rafael do Depósito (Arquivar); 2) Of. GAB nº 102/22, 

de autoria do Executivo Municipal, respondendo ao Requerimento nº 04/22, de autoria do Ver. Prof. 

Juninho (Arquivar); 3) Of. GAB nº 103/22, de autoria do Executivo Municipal, respondendo ao 

Requerimento nº 036/22, de autoria do Ver. Fernandinho (Arquivar); 4) Of. GAB nº 105/22, de 

autoria do Executivo Municipal, informando número de decreto solicitado (Arquivar); 5) Of. GAB 

nº 111/22, de autoria do Executivo Municipal, encaminhando o balancete da Prefeitura, referente ao 

mês de março de 2022 (Arquivar); 6) Of. GAB nº 114/22, de autoria do Executivo Municipal, 

respondendo ao Requerimento nº 043/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho (Arquivar); 7) Of. GAB 

nº 116/22, de autoria do Executivo Municipal, respondendo ao Requerimento nº 039/22, de autoria 

do Ver. Prof. Juninho (Arquivar); 8) Of. GAB nº 125/22, de autoria do Executivo Municipal, 

encaminhando a relação de obras em andamento da Prefeitura Municipal (Arquivar); 9) Of. GAB nº 

126/22, de autoria do Executivo Municipal, encaminhando cópia da Lei Ordinária nº 2124/22, sobre 

concessão de bem público (Arquivar); 10) Of. GAB nº 127/22, de autoria do Executivo Municipal, 

encaminhando cópia da Lei Ordinária nº 2125/22 em substituição a Lei 2120/22, enviada de forma 

equivocada (Arquivar); 11) Of. GAB nº 129/22, de autoria do Executivo Municipal, encaminhando 

cópia das Leis Ordinárias nºs 2126, 2127, 2128, 2129 e 2130/22 todas promulgadas no dia 29/04/22 

(Arquivar); 12) Of. nº 012/22, do Sec. De Infraestrutura José Demétrius, respondendo ao Of. 

101/22, desta Casa de Leis sobre condições da margem da Av. Tancredo Neves (Arquivar); 13) Of. 

Of. nº 013/22, do Sec. De Infraestrutura José Demétrius, respondendo ao Requerimento nº 040/22, 

de autoria do Ver. Prof. Juninho (Arquivar); 14) Of. nº 014/22, de autoria do Sec. De Infraestrutura 

José Demétrius, respondendo ao Requerimento nº 041/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho 

(Arquivar); 15) Of. nº 12/22, de autoria da Secretaria de Educação, respondendo ao Requerimento 

nº 038/22, de autoria do Ver. Prof. Lelinho e o nº 035/22, de autoria dos Vereadores Prof. Lelinho e 

Eninho da Farmácia (Arquivar); 16) Of. nº 020/22, de autoria do Sec. De Turismo Rodrigo Nunes, 

convidando para o 3º Encontro Caminho Passos de Padre Léo (Arquivar); 17) Of. nº 021/22, de 

autoria do Sec. De Turismo Rodrigo Nunes convidando para a 8ª reunião ordinária da Região 
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Turística da fé (Arquivar); 18) Of. nº 382/22, do Ministério do Turismo, respondendo ao Ofício nº 

130/22, sobre solicitação de verba par ao Plano Municipal de Turismo (Arquivar); 19) Of. nº 92/22, 

da Sec. Desenvolvimento Social Luciany de Luszczynski, solicitando que o Ver. Cleber Mateus 

reformule sua postagem nas redes sociais (Arquivar); 20) Projeto de Lei Ordinária CM nº 010/22, 

de autoria do Ver. Cleber Mateus e subscrito por outros, que autoriza o poder público a incluir o 

símbolo do autista em vagas demarcadas como preferenciais no âmbito do Município de Piquete – 

SP (À Comissão de Justiça e Redação); 21) Projeto de Lei Ordinária CM nº 011/22, de autoria do 

Ver. Dr. Antonio e subscrito por outros, que institui a Carteira de Identificação da Pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista – CIPTEA a assegura gratuidade nos transportes públicos 

municipais ou suas permissionárias/concessionárias, no âmbito do Município de Piquete – SP (À 

Comissão de Justiça e Redação); 22) Requerimento nº 057/22, de autoria do Ver. Eninho da 

Farmácia (Para a ordem do dia); 23) Requerimento nº 058/22, de autoria do Ver. Eninho da 

Farmácia (Para a ordem do dia); 24) Requerimento nº 059/22, de autoria do Ver. Broa do Araçá 

(Para a ordem do dia); 25) Requerimento nº 060/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho (Para a ordem 

do dia); 26) Requerimento nº 061/22, de autoria do Ver. Prof. Lelinho (Para a ordem do dia); 27) 

Requerimento nº 062/22, de autoria do Ver.Geraldo Dentista (Para ordem do dia); 28) Indicações nº 

048/22, de autoria do Ver. Fernando Cesar de Queiroz Motta; Indicações nºs 049 e 050/22, de 

autoria do Ver. Ederson Marco Gonçalves; Indicações nºs 051 e 052/22, de autoria dos Vereadores 

Ederson Marco Gonçalves e Wesley Douglas Leal; Indicações nºs 053 e 054/22, de autoria do Ver. 

Geraldo Rodrigues Ferreira Neto; Indicação nº 055/22, de autoria do Ver. José Luiz de Faria Júnior 

(Encaminhar consideração do senhor Prefeito); 29) Moção nº 025/22, de autoria do Ver. 

Fernandinho (Para a ordem do dia); 30) Moção nº 026/22, de autoria do Ver., Fernandinho (Para a 

ordem do dia); 31) Moção nº 027/22, de autoria do Ver. Fernandinho (Para a ordem do dia); 32) 

Moção nº 028/22, de autoria do Ver. Mateus (Para a ordem do dia); 33) Moção nº 029/22, de autoria 

do Ver. Mateus (Para a ordem do dia); 34) Moção nº 030/22, de autoria do Ver. Mateus (Para a 

ordem do dia); 35) Moção nº 031/22, de autoria do Ver. Prof. Lelinho (Para a ordem do dia); 36) 

Moção nº 032/22, de autoria do Ver. Eninho da Farmácia (Para a ordem do dia); 37) Moção nº 

033/22, de autoria Ver. Mateus (Para a ordem do dia); 38) Moção nº 034/22, de autoria do Geraldo 

Dentista e subscrito por outros (Para a ordem do dia); 39) Moção nº 035/22, de autoria do Ver. Prof. 

Juninho (Para a ordem do dia); 40) Moção nº 036/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho (Para a 

ordem do dia); 41) Moção nº 037/22, de autoria do Ver. Mateus (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. Mateus cumprimentou a Presidência, Mesa composta, 

demais Vereadores, ouvintes da Rádio Natureza FM. Internautas e público presente. Disse que 

estava feliz por ver a Casa cheia e reforçou que a Câmara dentro da estrutura do tríplice poder era a 

maior expressão da democracia do Estado. Falou da alegria das pessoas estarem ali para ouvirem a 

leitura da moção de aplausos que ele tinha tido a oportunidade de fazer. Em seguida fez a leitura da 

Moção para a Torcida Savóia, incentivando que outras torcidas também se envolvessem em eventos 

sociais e reforçando que a Torcida Savóia não se envolvia em brigas e confusões quando ganhavam 

um campeonato. Disse que as torcidas organizadas se caracterizavam pela violência, o contrário da 
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Savóia e que a moção se justificava pela Festa de Páscoa da qual haviam participado. Disse que 

gostava de trabalhar com associações e grupamento de pessoas porque o político precisava fomentar 

novas lideranças. Que o político não podia focar em si a resolução das coisas. Em seguida fez a 

leitura de mais uma moção dizendo que todas as pessoas citadas eram de Piquete e estavam 

empenhados em um projeto que visava proporcionar eventos de forma comunitária. Disse que 

aquela moção não era só para as pessoas citadas, mas para todas as pessoas que haviam contribuído 

para o êxito da Festa de Páscoa na Comunidade Santa Isabel. Em seguida leu sua próxima moção ao 

senhor Eduardo Sobrinho da Costa pelo seu envolvimento em eventos sociais e organização de 

associações de Bairro, entre outros. Dando continuidade, leu também a moção de aplausos ao 

senhor Nilton Benedito Gomes, falando da longa amizade entre eles e agradecendo por ter sido o 

autor daquela homenagem. Comentou que antigamente tinha uma medalha para os funcionários que 

completavam 30 anos. Disse que era a segunda homenagem que ele fazia para funcionários antigos 

porque era questão de reconhecer e valorizar pessoas que gastavam tanto tempo naquela prestação 

de serviço à comunidade piquetense. Em seguida leu a moção para a senhora Valéria da Silva Rosa, 

pelo seu envolvimento em ações sociais como voluntária, em especial na Festa de Páscoa na 

Comunidade Santa Isabel. Disse que entendia a alegria que as pessoas estavam sentindo por serem 

homenageadas. Falou que naquela data ele e o Ver. Rafael deveriam estar em São Paulo na 

Assembleia Legislativa pois tinham sido convidados pela Comissão de Defesa da Criança e de 

Adolescente para serem homenageados com um diploma pelo projeto e luta que tinham 

apresentando em defesa da vida, em defesa das crianças e dos valores morais. Teceu comentários a 

respeito do projeto de proteção à infância apresentado por eles dizendo que a homenagem na 

Assembleia enchia o seu coração de alegria. Em seguida falou um pouco a respeito do ex-

funcionário da Casa, Sr. Ernani Beckmann que havia indicado por ele para ser homenageado, e que 

havia sido um servidor público que tinha trabalhado muitos anos em Piquete e merecia 

reconhecimento. Logo após agradeceu ao Deputado Gilberto Nascimento que estava enviando para 

Piquete 100 mil reais para a Saúde do município. Falou que era a terceira sessão que ele anunciava 

verba para o município, duas delas de deputadas do PL. Finalizando agradeceu a atenção de todos e 

convidou aqueles que ainda não conheciam, para que visitassem o pavimento superior da Câmara, 

encerrando assim sua fala. Inscrito para falar o Ver. Fernandinho cumprimentou a Presidência, 

demais Vereadores, ouvintes da Radio Natureza e internautas quando foi interrompido pelo Sr. 

Presidente para fazer uma observação. Disse que tinha por obrigação fazer aquilo, uma vez que 

presidia o poder Legislativo, cumprimentar o Chefe do Executivo quando ele adentrava aquela 

Casa. Então cumprimentou o Prefeito Rômulo que estava presente ali, bem como o Secretário de 

Governo Álvaro Masulk e demais autoridades do Executivo e em seguida passou novamente a 

palavra ao Ver. Fernandinho que também cumprimentou o Exmo. Sr. Prefeito Rominho, em nome 

do Pastor Niltinho, homenageado, cumprimentou o público presente e demais homenageados que 

engrandeciam o Poder Legislativo. Iniciou sua fala agradecendo a Deus a oportunidade e 

justificando que passava a maioria do tempo de pé por fazer fisioterapia. Em seguida disse que 

queria dar publicidade aos trabalhos realizados pela administração. Falou que estavam com 9 obras 

em andamento, citando uma a uma. A Casa da Juventude, Mercado Municipal, Velório Municipal, 
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Praça Monte Castelo. Em aparte o Ver. Broa do Araçá disse que tinha sido uma luta muito grande, 

mas que graças a Deus aquela Praça ia sair. Falou que nas gestões anteriores aquela Praça havia 

sido abandonada e hoje ele queria agradecer ao Prefeito Rominho por tudo o que ele estava fazendo 

não só pela praça, mas todas as obras que estavam em andamento e agradecendo encerrou sua fala. 

Continuando o Ver. Fernandinho ainda citou mais obras. Creche no Jardim Santa Isabel, Estrada 

Paulo Nóia, Parque Linear, Estação de Tratamento de Esgoto (Coletor Tronco). Em seguida falou 

que no dia 05/05 haveria o fim da licitação para a Praça da Bandeira e a Rua Projetada que era um 

convênio no valor de 150 mil. Disse que a Administração estava empenhada apesar dos enormes 

desafios e que as obras seriam entregues no final do ano à população. Lembrou que tudo o que o 

Prefeito Rominho havia prometido em campanha estava sendo entregue no segundo ano de 

governo. Falou que ali ficava o sentimento de motivação por ver as realizações acontecendo em 

Piquete e sobretudo a união do Peder Legislativo com o Poder Executivo. Disse também que 

preferia enaltecer os pontos positivos porque tinha muita gente torcendo para que as coisas dessem 

certo. Comentou sobre o gabinete itinerante feito na Praça da Bandeira, onde o Prefeito ouviu de 

perto o que a população precisava. Agradeceu desejando que Deus desse sabedoria para que 

fizessem o melhor e encerrou seu pronunciamento. Inscrito para falar o Ver. Rafael do Depósito 

cumprimentou a Presidência, Mesa composta, demais Vereadores, público presente, em nome do 

seu irmão André Uchôas cumprimentou a todos. Cumprimentou também os ouvintes da Rádio 

Natureza FM e iniciou sua fala. Disse que primeiramente estava parabenizando o atleta Mateus de 

Oliveira, que tinha disputado vários campeonatos de Jiu-jitsu, representando a cidade de Piquete e 

levando o nome de Piquete para outras localidades, apesar das dificuldades com patrocínio. Falou 

que o mesmo tinha trazido uma medalha de bronze conquistada no Campeonato Sul Americano. 

Falou ainda que o atleta nos últimos meses tinha disputado sete campeonatos e obtido muitas 

conquistas, inclusive o segundo lugar no Campeonato Paulista, o terceiro lugar na Taça São Paulo, 

segundo lugar na BBJ Nacional, primeiro lugar Latino Americano, primeiro lugar no Brasileiro e 

segundo lugar no Panamericano de Jiu-jitsu. Disse ainda que ele sozinho não teria conquistado tudo 

isso. Lembrou dos professores, apoiadores e salientou que a Secretaria de Esportes estava dando 

suporte para os atletas participarem de campeonatos fora do município. Parabenizou em seguida a 

Associação de Judô de Piquete que havia ficado em 5º lugar em um torneio do Dia dos 

Trabalhadores na cidade de São José dos Campos, onde tinham participado 16 academias. Disse que 

a Academia não foi com todos os atletas caso contrário poderia ter ficado em primeiro lugar porque 

tinha potencial e agradeceu o apoio da Secretaria de Esportes, lembrando da dificuldade que os 

comerciantes têm em patrocinar os atletas, mas que acreditava que tinham que ajudar na medida do 

possível. Em seguida parabenizou pelas obras que estavam sendo realizadas no município 

lembrando que todos tinham o direito de cobrar, fiscalizar, que cada um deveria fazer sua parte. 

Disse que ele não era uma pessoa que fazia cobrança expondo outros na rede social, que era preciso 

cobrar primeiro e se não resolvesse aí sim faria uma cobrança diferente. Parabenizou ainda todos 

que haviam participado da Festa de Páscoa da Comunidade Santa Isabel, de uma forma ou de outra. 

Comentou a respeito do sucesso do evento frisando que o pessoal da Aleluia havia chegado no final 

e ainda participado, pois tudo foi feito com fatura. Em seguida disse que nos dias 09, 10 e 11 de 
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junho iria acontecer o sétimo Festival de Outono realizado pelo Marcelo, na Praça Duque de 

Caxias. Teceu comentários a respeito do evento lembrando que seria feito um sorteio de um fusca 

no mesmo. Falou também sobre a presença de mais de 500 motociclistas que também estariam 

participando do evento. Em resumo o Festival de Outono traria benefícios ao comércio da cidade. 

Lembrou que no dia 15 de junho aconteceria o aniversário da cidade que certamente seria outro 

evento grandioso. Logo após agradeceu a todos os presentes, em especial ao ex-vereador Santana e 

fez o convite para que mais pessoas comprometidas com a cidade de Piquete participassem. Disse 

que fazia questão de responder as mensagens que recebia, que tinha acabado de receber uma 

cobrança de limpeza de um morador da Vila Cristiana e que ia cobrar o responsável e o Prefeito 

para que a limpeza fosse finalizada. Disse que estavam ali para poder ajudar no desenvolvimento da 

cidade da maneira que fosse. Falou que as divergências entre Vereadores ficavam no Plenário, que 

todos ali estavam dispostos a ajudar nossa cidade e agradecendo a todos encerrou seu discurso. 

Inscrito para falar o Ver. Prof. Juninho passou a Presidência e se dirigiu à Tribuna. Cumprimentou a 

Presidência, Mesa composta, demais Vereadores, Maria Clara sua ex-aluna, dizendo que era bom 

ver a Casa cheia de um público pró ativo e que já parabenizava os homenageados através de moções 

e outras honrarias ali apresentadas pelos demais Vereadores. Cumprimentou também a jovem 

Yasmin dizendo que teria uma moção para ela também, demais autoridades, o Prefeito, a equipe de 

gabinete, ex-autoridades, Rádio Natureza FM e internautas. Continuando parabenizou a todos pelo 

Dia do Trabalho, a todos que com seu trabalho construíam uma sociedade digna, dizendo que o 

trabalho trazia renda, trazia condição social. Falou que aqueles que tinham uma atividade tinham 

que ser gratos e deveriam elevar uma prece aos que não tinham. Desejou que o Poder Legislativo, 

junto com o Executivo pudessem proporcionar mais trabalho fosse no nosso munícipio, Estado, País 

ou no mundo. Disse que faria comentários a respeito de suas moções. Iniciou falando sobre o 

talento da Yasmin, não só na poesia, mas também na música e que compartilhava aqueles dons com 

outras pessoas. Falou em seguida sobre o Vinicius Oliveira Ribeiro, maratonista, que estava levando 

o nome de Piquete com a Equipe Nova Geração, disputando na modalidade do atletismo e que era 

seu ex-aluno. Falou em seguida sobre indicação de autoria sobre a necessidade de realizar durante a 

Festa do Peão, arrecadação de alimento para pessoas em situação de vulnerabilidade. Explicou que 

aquilo era uma sugestão e que podia ficar extensivo a outras festividades. Logo após leu a 

justificativa de sua indicação. Em seguida disse que o Poder público poderia decidir com a 

Secretaria a forma de destinar os alimentos, que o importante era aproveitar a oportunidade que o 

poder público tinha de unir o útil ao agradável. Dando continuidade a sua fala o Ver. Prof. Juninho 

parabenizou o governo municipal pelas obras iniciadas. Disse que ficava muito feliz de ver a cidade 

crescendo e os Vereadores contribuindo. Que muitas das vezes aparecia o Prefeito e sua equipe, 

mas que tinha a alegria de saber que contava com a participação de um Vereadores de forma direta 

ou indireta e também da população que era quem solicitava as melhorias. Comentou que a Casa da 

Juventude vinha ao encontro da juventude que precisava de mais atenção. Que a obra de tratamento 

de esgoto era devido aos nossos rios necessitarem de qualidade de vida melhor. Comentou que tinha 

visto por fotos como os rios eram limpos e que desejavam que voltasse a ser assim. Falou da 

importância de se fazer comunhão com outras autoridades do Estado, como o Deputado Itamar 
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Borges que havia liberado verba para Piquete através do Programa Melhor Caminho, com o 

objetivo de recuperar estradas rurais e áreas de preservação no valor de R$ 860 mil reais e que já 

havia mandado para a Prefeitura cada quilometragem a ser atendida como o Meia Lua e Canta Galo. 

Falou ainda sobre a nova frota vinda também do Deputado Itamar Borges que havia destinado para 

Piquete mais 3 maquinários e reforçou a respeito do trator que tinha vindo como insumo agrícola. 

Disse que era importante cuidar das estradas rurais antes do período de chuvas para que a população 

não sofresse. Falou que o poder público fazia sua parte, não 100% porque dependia de muita coisa, 

mas que a população deveria fazer a sua também principalmente na conservação das lixeiras, 

descarte de lixo, entulhos, cada um deveria fazer a sua parte. Disse que cobrança e crítica tinham 

suas diferenças. Não era porque se apresentava um documento ou falasse algo na tribuna que o 

Vereador era oposição, ele estava ali atendendo um pedido do munícipe. Um pedido atendido não 

era pedido do Vereador, mas sim por meio do Vereador. Voltou a falar sobre a questão das lixeiras. 

Que apesar de ter dia certo para colocar o lixo transbordam a lixeira. Falou que jogam todo tipo de 

lixo, muitas vezes resto de comida e solicitou manutenção nas mesmas devido ao mau cheiro 

provocado, pois isso causava um empurra-empurra de lixeira, porque ninguém queria o mau cheiro 

em frente à sua casa e por isso a importância da contribuição da população. Em seguida fez 

comentários a respeito do trânsito, cobrando a Prefeitura para fazer manutenção nas vias públicas. 

Mas disse que os motoristas tinham que colaborar, porque alguns passavam a noventa por hora, no 

Bambuzinho a 120 e na Tancredo a 150. Em aparte o Ver. Fernandinho disse que então estavam 

andando na Dutra. Continuando o Ver. Prof. Juninho disse que o poder público tinha que 

resguardar, colocar sinalização, salvaguardar vidas. Disse, porém, que os motoristas metiam o pé no 

acelerador e questionou se o mesmo pegasse uma senhora, um senhor ou uma criança. Falou que 

precisavam contar com a parte da população. Incentivou aos que tinham conhecidos que dirigiam 

em alta velocidade que orientassem aquela pessoa. Disse ainda que as lombadas não eram eficientes 

uma vez que quem corria, corria até a lombada, passava por ela e continuava correndo. Teceu 

outros comentários a respeito e passou para outro assunto. Comentou que o parlamento não era para 

discutir pessoalidade e sim ideias e depois de discutir as ideias colocá-las em prática pois tinham 

sido eleitos para isso. Disse que vão era aquele que se utilizava de fala mentirosa, desrespeitosa e 

afrontosa com os poderes constituídos pela democracia, que achavam que o parlamento era um 

lugar de encosto e que a Prefeitura era o lugar onde se encontrava o bicho papão da cidade. 

Lembrou que o diálogo naquela gestão sempre estava aberto tanto no Legislativo quanto no 

Executivo. Falou que a liberdade de expressão não era liberdade de agressão, que a internet mesmo 

não parecendo não era uma terra sem lei e que as pessoas que iam até a mesma para desmoralizar o 

trabalho de quem estava se esforçando pelo bem da cidade deveriam ter cuidado. Falou que o 

trabalho dos Vereadores seria cada vez melhor porque a população apoiava. Lembrou que todos ali 

foram eleitos por suas histórias de vida, os que estavam e os que haviam passado. Em seguida 

agradeceu alguns projetos de sua autoria que haviam sidos aprovados, em especial o que valorizava 

a mulher, que a mulher deveria estar onde quisesse. Disse que seu projeto versava sobre agressores 

de mulheres não viessem ocupar cargos públicos. Frisando que estavam ali a serviço da população 

de Piquete e agradecendo encerrou seu pronunciamento. Usando a palavra pela ordem o Ver. 
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Fernandinho pediu que fosse registrada a presença dos ex-vereadores Claudinei do Jornal, Claudinei 

da Delegacia e o ex-presidente Santana. Em seguida o Ver. Prof. Juninho reassumiu a Presidência e 

colocou em discussão e votação a solicitação verbal do Exmo. Sr. Prefeito Rômulo Kazimierz 

Luszczynski, para fazer uso da Tribuna. Como todos concordassem, o senhor Presidente chamou o 

Exmo. Sr. Prefeito para fazer uso da Tribuna com o tempo de 10 minutos. O senhor Prefeito 

cumprimentou a Presidência, demais Vereadores, cumprimentou e parabenizou o Ver. Dr. Antonio 

Coordenador do Hospital dizendo que há tempos não estava tendo mais reclamações com relação a 

falta de médicos. Cumprimentou também os Secretários presentes Dr. Álvaro, João, Juninho, Max, 

Léo, Marcelão da Tabuleta que não era funcionário, mas era amigo e a todos os presentes. 

Agradeceu aos Vereadores pela permissão de utilizar a Tribuna e a todos os que acompanhavam 

pelo Instagram. Disse que estavam num período de muito trabalho, e que muitas obras estavam 

sendo feitas no município. Que tinham quase 50 milhões de investimento na cidade. Citou algumas 

obras, frisando o calçamento do Bairro São José, verba conquistada pelo ex-vereador Claudinei. 

Disse que estavam no caminho de transformar nossa cidade. Que estavam lutando por todos os 

Bairros, que se fosse feito um monitoramento, um gráfico de todos os investimentos, de todos os 

bairros iam demonstrar que em dois anos atenderiam a demanda de cada Bairro da cidade. 

Agradecendo aos Vereadores pelo pedido feito, o senhor Prefeito disse que esteve em Brasília e 

tinha conseguido uma verba de meio milhão de reais junto ao Deputado Federal Carlos Sampaio 

para fazer o complexo esportivo da Vila Cristiana. Falou que achava difícil arrumar 22 pessoas pra 

jogar num campo daquele tamanho e que por isso ia apresentar para a associação de bairros um 

projeto 3 D de como iria ficar o referido complexo com quadra de beach tennis, pista de skate, 

quadra Society e uma área de atletismo. Falou que a Vila Cristiana era um dos maiores bairros de 

Piquete e que quando aquele projeto fosse concretizado traria um grande ganho não só para o Bairro 

mas para a cidade. Disse que tinha estado com o Deputado Carlos Sampaio em Lorena para 

agradecê-lo pessoalmente. Falou ainda que tinham grandes obras que estavam por vir. Disse que 

estavam negociando um galpão cultural para a Vila Eleotério. Frisou que o “Brás” era considerado 

um bairro com uma tradição cultural. Disse que uma de suas promessas de campanha era fazer o 

galpão cultural para apresentação de jongo, escola de samba fora de época e seria mais um grande 

ganho para a cidade. Falou ainda que já tinham atingido mais de 90% de tudo o que tinha prometido 

em seu plano de governo. Que o orçamento de Piquete junto aos governos federal e estadual 

proporcionalmente ao tamanho da cidade, era a cidade que estava liderando o Fundo do Vale. Disse 

que tinha tido a presença do comandante da polícia militar Cap. Gustavo e que Piquete estava sendo 

considerada a cidade mais segura da região e que estavam trabalhando em todas as áreas. Que na 

segurança pública teve zero homicídio esse ano, zero roubo e alguns furtos. Mas disse ainda que se 

colocasse no gráfico, Canas que era uma cidade muito menor que Piquete tinha um índice muito 

mais alto de homicídio. Falou que Piquete atualmente era uma cidade segura graças a Deus, uma 

cidade com obras em todos os cantos, obras importantes que iriam revolucionar. Disse que nenhum 

dos seus projetos era pintura de prédio público, que as verbas eram para construção, era diferente. 

Deixou seu agradecimento a todos os Vereadores que o apoiavam e que buscavam soluções junto 

aos seus Deputados, junto ao governo do Estado, junto ao governo federal, se não estivessem unidos 
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a cidade não sairia do lugar. Frisou que se a cidade estava em plena evolução é porque tinha 

harmonia entre Legislativo e Executivo e quem ganhava era o povo. Falou que sempre dizia que em 

uma briga os dois lados perdiam e numa briga de poder era o povo quem perdia. Falou ainda que 

estavam em construção de uma nova cidade. Em seguida o senhor Prefeito disse que em relação aos 

servidores ele queria cumprimentar o Niltinho, servidor há 46 anos, que além de servidor era um 

grande amigo de todos, era como um filho mais velho. E falou para o Niltinho: “hoje você pode 

acompanhar a nossa gestão, está vendo a evolução, os benefícios que vocês estão tendo”. Falou que 

atualmente tinham uma cesta básica praticamente triplicada, com produtos de higiene pessoal, 

produtos de limpeza, coisas que não tinham antes. Disse que Piquete foi a cidade que deu maior 

aumento para os servidores nesse ano, chegando a 20%. Falou que o nosso orçamento perto de 

outras cidades era muito menor e mesmo assim conseguiu através das licitações eletrônicas, 

economia na Prefeitura proporcionar a todos os funcionários todos aqueles benefícios. Lembrou que 

as obras não estavam sendo feitas com dinheiro deixado em outra gestão. Disse que 99% das verbas 

foram conquistadas junto ao governo do estado e governo federal. Que o superávit era o maior em 

10 anos da cidade. Falou que a antiga Prefeita Teca tinha conseguido fazer uma economia em 2019 

de um milhão e meio, que tinha sido o recorde dela. Lembrou que quando ela assumiu teve 

transtornos pois pegou a Prefeitura toda endividada, colocou a casa em ordem, porém ela teve 8 

anos na gestão e o superávit dela nunca havia chegado a um milhão e meio. E o nosso, disse o 

senhor Prefeito, tinha atingido dois milhões e meio de superávit. Disse que aquilo demonstrava que 

quando a administração estava inteirada, quando era uma gestão competente ela conseguia através 

de trabalho, de determinação buscar o resultado. Falou que ainda tinha muita obra para vir, que a 

Prefeitura estava em dia, que no hospital, o Secretário de Saúde inaugurou uma farmácia nova para 

poder atender melhor a população para poder facilitar, mais organização na farmácia de Piquete. 

Disse ainda que estava com dois milhões e meio em caixa para construir uma farmácia mais ampla 

e também ver a necessidade da população. Falou que às vezes a população reclamava por não 

encontrar um remédio, mas que muitos remédios não eram obrigação do município. Falou com o 

Ver. Eninho sobre os itens da farmácia onde ele trabalhava e exemplificou que muitas vezes faltava 

um item, porque o tipo de demanda era grande e que a da farmácia do hospital era muito maior que 

uma farmácia privada. Disse que os remédios da farmácia vinham do governo estadual e federal e 

que a obrigação de manter o que era obrigação do Executivo, nunca tinham deixado de cumprir. 

Explicou que quando atrasava um tipo de remédio era porque governo do estado não tinha enviado 

na data prevista e acabava causando transtornos. Disse que na Saúde tinham mais de dois milhões 

em caixa. Falou que a gestão era transparente, que havia atendido em praça pública e que era o 

único Prefeito da região que atendia em praça pública. Disse ainda que quem não devia não temia. 

Que ele não tinha um processo, uma condenação, nem uma investigação. Falou que o que corria 

pela cidade era ciúmes, inveja e que a inveja não poderia queimar uma gestão bem feita. Disse que 

quem suspeitava de qualquer coisa era só procurar o Ministério Público, a Delegacia, mas com 

provas, porque se falasse bobeira na internet ia tomar condenação. Disse que estava ali para 

trabalhar e que tinha uma equipe que acompanhava tudo o que era falado e se falassem coisa que 

não devia tomariam punição. O senhor Prefeito falou também que a velha política de ataque já tinha 
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passado. Falou que estavam unidos, Legislativo, Prefeito, Secretariado e que o bem sempre ia 

vencer o mal. Não era porque um ou outro que queria atrapalhar o trabalho, iria vencer uma 

população de bem e que queria ver a cidade evoluir. Agradeceu mais uma vez os seguidores do 

instagram e disse que inclusive havia sido convocado para receber um prêmio em São Paulo, 

Piquete, São José dos Campos e Santa Catarina. Três cidades contempladas. Explicou que era um 

instituto de pesquisas que ligava em todas as cidades e ligavam em números desconhecidos para 

poder perguntar sobre o empenho da gestão municipal. E na pesquisa que havia sido feita, Piquete 

ficou entre as 3 cidades que conseguiu nota 10 em relação a gestão da cidade. Disse que ia receber o 

prêmio em São Paulo e ia publicar para a população ver que o trabalho não estava sendo visto 

somente em Piquete, mas também na região. E agradecendo encerrou sua fala dizendo: “Aqui o 

trabalho não para”. Em seguida o senhor Presidente suspendeu a sessão por quinze minutos, para a 

elaboração dos pareceres, quando retornariam para a ordem do dia. Usando da palavra o Ver. Dr. 

Antonio disse que o Prefeito tinha esquecido de relatar que a falta de medicamentos não dependia 

do município, pois com a pandemia vários laboratórios haviam deixado de entregar medicamentos e 

que era por isso que tinha medicamentos que faltavam no município. Não era culpa da Prefeitura e 

sim dos laboratórios que não tinham medicamentos para serem entregues, por isso acontecia a falta 

de um ou outro medicamento e agradecendo encerrou sua fala. Reabrindo os trabalhos o senhor 

Presidente pediu ao Senhor Secretário que fizesse a chamada dos senhores Vereadores e a leitura da 

ordem do dia. 1) Parecer nº 028/22, da Comissão de Justiça e Redação. Nesse momento o Ver. 

Rafael do Depósito solicitou pela ordem o adiantamento da leitura das moções. O senhor Presidente 

colocou em discussão e votação a solicitação verbal feita pelo mesmo. Usando da palavra o Ver. 

Fernandinho disse que com exceção da moção de pesar, as outras moções poderiam ser lidas em 

bloco e a moção de pesar à parte. O senhor Presidente explicou que naquele momento o que estava 

em discussão era a leitura antecipada das moções. Após a votação e como todos concordassem foi 

trocada a leitura da ordem do dia para que as moções fossem lidas em primeiro lugar. O senhor 

Presidente explicou novamente que era a antecipação da leitura e não a dispensa da leitura das 

mesmas. 1) Moção nº 025/22. Nesse momento o senhor Secretário foi interrompido pelo Ver. 

Fernandinho que solicitou a dispensa da leitura das moções de sua autoria dizendo que uma era para 

a direção da Escola Leonor Guimarães, outra para os docentes e outra para o palestrante. O senhor 

Presidente colocou em discussão e votação o requerimento verbal feito pelo Ver. Fernandinho. 

Como não houvesse que desejasse falar sobre o requerimento verbal o mesmo foi colocado em 

votação e aprovado de forma unânime. 1) Moção nº 025/22, de autoria do Ver. Fernandinho. Como 

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

aprovada de forma unânime. 2) Moção nº 026/22, de autoria do Ver. Fernandinho. Como não 

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

aprovada de forma unânime. 3) Moção nº 027/22, de autoria do Ver. Fernandinho. Como não 

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

aprovada de forma unânime. 4) Moção nº 028/22, de autoria do Ver. Mateus, para que seja oficiado 

a Torcida Savóia, apresentando Moção de Aplausos deste Legislativo, por estar sempre envolvida 

em ações sociais, em especial, com a Festa de Páscoa na Comunidade Santa Isabel, bem como pelo 
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grande exemplo de tolerância e convivência. Como não houvesse quem desejasse falar sobre aquela 

propositura, a mesma foi colocada em votação e aprovada de forma unânime. Usando da palavra o 

Ver. Mateus solicitou a anexação das moções de sua autoria uma vez que o mesmo já havia dado 

publicidade na Tribuna e a dispensa das leituras, para que fossem votadas em uma única discussão e 

votação. O senhor Presidente colocou o pedido em discussão e votação. Como não houvesse quem 

desejasse falar sobre aquele requerimento verbal, o mesmo foi colocado em votação e aprovado de 

forma unânime. 5) Moção nº 029, 030, 033 e 037/22, todas de autoria do Ver. Mateus. Como não 

houvesse quem desejasse falar sobre as proposituras, as mesmas foram colocadas em votação e 

aprovadas de forma unânime. 6) Moção nº 031/22, de autoria do Ver. Prof. Lelinho, para que seja 

oficiado aos senhores agentes de saúde Bruno Bibiano do Santos, Hévila Cristina Duarte Nogueira, 

Lívia da Costa Valentim e Vladimir Barbalho Ribeiro, apresentando-lhes Moção de Aplausos deste 

Legislativo, pela excelência do trabalho prestado frente a prevenção da dengue em nosso município. 

Como não houvesse quem desejasse falar sobre aquela propositura, a mesma foi colocada em 

votação e aprovada de forma unânime. 7) Moção nº 032/22, de autoria do Ver. Eninho da Farmácia, 

para que seja oficiado ao atleta Leonardo Gabriel Carvalho de Abreu, apresentando-lhe Moção de 

Aplausos deste Legislativo, pelo excelente desempenho no ciclismo e corrida de rua, levando o 

nome da cidade de Piquete, de maneira grandiosa, para todos os lugares em que participa de 

competições. Como não houvesse quem desejasse falar sobre aquela propositura, a mesma foi 

colocada em votação e aprovada de forma unânime. 8) Moção nº 034/22, de autoria do Ver. Geraldo 

Dentista e subscrito por outros, para que seja oficiado aos familiares da Sra. Érika Aparecida Rocha 

de Paula, apresentando-lhes Moção de Pesar deste Legislativo pelo seu falecimento precoce 

ocorrido recentemente. Como não houvesse quem desejasse falar sobre aquela propositura, a mesma 

foi colocada em votação e aprovada de forma unânime. 9) Moção nº 035/22, de autoria do Ver. 

Prof. Juninho, para que seja oficiado ao atleta Vinicius Ribeiro de Oliveira, apresentando Moção de 

Aplausos deste Legislativo, pelo excelente desempenho e destaque nas competições de atletismo, 

levando o nome de nossa cidade por onde passa. Como não houvesse quem desejasse falar sobre 

aquela propositura, a mesma foi colocada em votação e aprovada de forma unânime. 10) Moção nº 

036/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho, para que seja oficiado ao Sr. Felipe Motta, apresentando 

moção de aplausos deste Legislativo, pela brilhante iniciativa em realizar ações religiosas para os 

jovens cidadãos de nossa cidade. Como não houvesse quem desejasse falar sobre aquela 

propositura, a mesma foi colocada em votação e aprovada de forma unânime. 11) Parecer nº 028/22, 

da Comissão de Justiça e Redação, favorável aos Projetos de Decretos Legislativos nºs 002, 003, 

004, 005, 006, 007, 008, 009 e 010/22, de autoria dos nobres Vereadores desta Casa, que dispõem 

sobre a outorga do título de “Cidadão Honorário de Piquete” e do prêmio “Placa de Prata”. O 

senhor Presidente colocou em discussão e votação o Projeto de Decreto Legislativo nº 002/22, de 

autoria do Ver. Broa do Araçá. Como não houvesse quem desejasse falar sobre aquela propositura, 

a mesma foi colocada em votação e aprovada de forma unânime. Usando da palavra pela ordem do 

Ver. Geraldo Dentista solicitou a aglutinação de todos os projetos de honrarias para que fosse feita 

uma votação só em bloco. O senhor Presidente colocou o requerimento verbal do Ver. Geraldo 

Dentista em discussão e votação. Como não houvesse quem desejasse falar sobre aquele 
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requerimento verbal, o mesmo foi colocado em votação e aprovado de forma unânime. Em seguida 

o senhor Presidente colocou em discussão e votação os Projetos de Decreto Legislativo de nº 003 a 

010/22. Como não houvesse quem desejasse falar sobre as proposituras, as mesmas foram 

colocadas em votação e aprovadas de forma unânime. 12) Requerimento nº 057/22, de autoria do 

Ver. Eninho da Farmácia, para que seja oficiado Sr. Prefeito Municipal Rominho, solicitando-lhe 

que informe a este Vereador sobre a possibilidade da instalação de um parque no terreno localizado 

na Rua Norival Crispim de Castro, próximo ao escadão, no Jardim Santa Isabel. Como não 

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

aprovada de forma unânime. 13) Requerimento nº 058/22, de autoria do Ver. Eninho da Farmácia, 

para que seja oficiado Sr. Prefeito Municipal Rominho, solicitando-lhe que informe a este Vereador 

sobre a possibilidade de ser realizada uma drenagem diretamente na manilha localizada ao lado do 

escadão na Rua Norival Crispim de Castro, no Jardim Santa Isabel. Como não houvesse quem 

desejasse falar sobre aquela propositura, a mesma foi colocada em votação e aprovada de forma 

unânime. 14) Requerimento nº 059/22, de autoria do Ver. Broa do Araçá, para que seja oficiado à 

Empresa Neoenergia Elektro, solicitando-lhe que informe a este Vereador sobre a possibilidade de 

realizar a poda dos bambus que estão entrando em contato com os fios de alta tensão, na Rua 

Antonio Faustino, em frente ao nº 78, no Bairro Vila Araçá, em Piquete, bem como realizar uma 

vistoria pelas ruas do referido bairro para manutenção e poda de outras árvores que possam 

comprometer o bom funcionamento de energia dos munícipes. Usando da palavra o Ver. Broa do 

Araçá disse que aquele requerimento já havia sido feito um mês atrás fizeram o serviço, mas a parte 

que mais precisava não havia sido feita. Disse que conhecia o lugar podia ver que estava super 

perigoso, pois os fios, bambus e galhos de árvore, estavam quase sobre os fios de alta tensão. Como 

era um bairro que tinha muita criança e elas brincavam embaixo, era a segunda vez que ele estava 

fazendo aquele pedido e gostaria que usassem o bom senso e fizessem um trabalho bem feito, 

porque o serviço que foi feito anteriormente não tinha agradado ninguém. Tinha sido um serviço 

malfeito e esperava que desta vez eles voltassem e fizessem um serviço que a população do Bairro 

esperava e agradecendo encerrou sua fala. Como não houvesse quem mais desejasse falar sobre 

aquela propositura, a mesma foi colocada em votação e aprovada de forma unânime. 15) 

Requerimento nº 060/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho, para que seja oficiado Sr. Prefeito 

Municipal Rominho, solicitando-lhe que informe a este Vereador por que o lixo residencial do 

Bairro Benfica não tem sido recolhido. Como não houvesse quem desejasse falar sobre aquela 

propositura, a mesma foi colocada em votação e aprovada de forma unânime. 16) Requerimento nº 

061/22, de autoria do Ver. Prof. Lelinho, para que seja oficiado Sr. Prefeito Municipal Rominho, 

solicitando-lhe que informe a este Vereador sobre a possibilidade de realizar a limpeza das fossas 

residenciais de alguns moradores do Bairro São José e demais solicitações contidas no citado 

requerimento. Como não houvesse quem desejasse falar sobre aquela propositura, a mesma foi 

colocada em votação e aprovada de forma unânime. 17) Requerimento nº 062/22, de autoria do Ver. 

Geraldo Dentista, para que seja oficiado Sr. Prefeito Municipal Rominho, solicitando-lhe que 

informe a este Vereador sobre a possibilidade de construir lombadas na Estrada Vicinal dos Marins, 

em frente à Tirolesa. Como não houvesse quem desejasse falar sobre aquela propositura, a mesma 



 

 

CÂMARA   MUNICIPAL   DE   PIQUETE  ______________ 
                                                                                                                                Presidente 

Ata  da  7ª Sessão   ORDINÁRIA      Realizada  em   02/05/2022                  Fl n.º  
 

 12 

foi colocada em votação e aprovada de forma unânime. Antes de encerrar o senhor Presidente 

agradeceu a todos, companheiros, corpo jurídico, corpo técnico da Casa, equipe de transmissão, 

servidores do Poder Legislativo e Executivo, internautas e reforçou o convite para que no dia 04, 

participassem do evento do Turismo, Caminhos do Padre Léo, dizendo que estavam todos 

convidados. Reforçou também que no dia 08 seria celebrado o Dia da Mães e deixava em nome de 

todos os Vereadores, extensivo a todos os servidores da Casa, parabéns às mães do município, às 

mães dos Vereadores que também eram muito carinhosas e participantes, às esposas que eram mães. 

Em seguida fez um apelo em nome do parlamento, mas lembrando também que o comércio local 

deveria ser privilegiado, prestigiado, aproveitando o próximo dia das mães e prestigiar o comércio 

local. Agradeceu mais uma vez a todos e como não houvesse 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, 02 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. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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