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ATA DA NONA (9ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO (2º) ANO LEGISLATIVO DA 

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

(06) dias do mês de junho 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 8ª sessão ordinária realizada no dia 16/05/2022. O senhor Presidente colocou a 

Ata de 8ª 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 172/22, de autoria do Executivo Municipal, encaminhando 

o Projeto de Lei Ordinária nº 004/2022, que dispõe sobre a Institui o Plano Diretor do Turismo 

revisional 2022-2025. Foi solicitado Regime de Urgência Especial pelo Ver. Fernandinho e 

justificado. Regime de Urgência Especial em votação e aprovado pelo Plenário por unanimidade.  

(Encaminhar às Comissões de Justiça e Redação, Finanças, Orçamentos e Fiscalização e 

posteriormente para a Ordem do Dia). 2) Of. GAB nº 144/22, de autoria o Executivo Municipal, 

encaminhando o Projeto de Lei Complementar nº 004/2022, que dispõe sobre instituição de 

gratificação de gratificação aos integrantes da Comissão de Licitação. Encaminhar às Comissões de 

Justiça e Redação, Finanças, Orçamentos e Fiscalização). 3) Of. GAB nº 147/22, de autoria do 

Executivo Municipal, encaminhar a Lei Ordinária nº 2131/22 com veto parcial (Encaminhar às 

Comissões de Justiça e Redação); 4) Of. GAB nº 153/22, de autoria do Executivo Municipal, em 

resposta ao Requerimento 062/22, de autoria do Ver. Geraldo Dentista (Arquivar). 5) Of. GAB nº 

154/22, de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao Requerimento 061/22, de autoria do 

Ver. Wesley Douglas Leal (Arquivar). 6) Of. GAB nº 155/22, de autoria do Executivo Municipal, 

em resposta ao Requerimento 060/22, de autoria do Ver. José Luiz de Faria Junior (Arquivar). 7) 

Of. GAB nº 156/22, de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao Requerimento 057/22, de 

autoria do Ver. Ederson Marcos Gonçalves (Arquivar). 8) Of. GAB nº 161/22, de autoria do 

Executivo Municipal, em resposta ao Requerimento 058/22, de autoria do Ver. Ederson Marco 

Gonçalves (Arquivar). 9) Of. GAB nº 162/22, de autoria do Executivo Municipal, encaminhar o 

balancete financeiro do mês de abril de 2022 (Arquivar). 10) Of. GAB nº 164/22, de autoria do 

Executivo Municipal, encaminhando cópias da Lei Ordinária 2132/2022, que dispõe sobre a ação 

cultural do Jovem Poeta (Arquivar). 11) Of. GAB nº 165/22, de autoria do Executivo Municipal, em 

encaminhando a Lei Ordinária nº 2133/2022 que atribui aos organizadores de shows e eventos a 

limpeza de solos públicos (Arquivar). 12) Of. GAB nº 166/22, de autoria do Executivo Municipal, 

encaminhando a Lei Ordinária nº 2134/2022 que dispõe sobre a autorização para o Conselho 

Escolar criar o Conselho Municipal (Arquivar). 13) Of. GAB nº 167/22, de autoria do Executivo 

Municipal, encaminhando cópias da Lei Ordinária nº 2135/22 que dispõe sobre a Criação do 
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Conselho dos Diretos dos Animais e outras providências (Arquivar); 14) Of. GAB nº 175/22, de 

autoria do Executivo Municipal, solicitando o espaço físico da Câmara Municipal para realização da 

audiência Pública sobre as metas fiscais e aplicações em serviços públicos da saúde do 1º 

quadrimestre de 2022. Utilizando a palavra o Presidente da Câmara aproveitou para convidar a 

população para acompanhar a audiência pública que é de suma importância para o município 

(Arquivar); 15) Of. Secretaria de Esporte e Laser nº 002/22, em resposta ao Requerimento 063/22, 

de autoria do Ver. Marcos Rafael (Arquivar). 16) Carta Ofício nº 092/22, de autoria da Empresa 

Águas Piquete, referente a falta de abastecimento da Cidade de Piquete. (Arquivar). Neste momento 

foi solicitado cópia dos documentos pelos Vereadores Fernando e Broa do Araçá, concedido pelo 

Presidente. O Presidente aproveitou para cumprimentar os Secretários de Cultura e Turismo, bem 

como o Vice-prefeito Christian Uchôas. 17) Of. nº 006/22, de autoria do CONDEFAB, informa que 

aprovou por unanimidade o tombamento de pontos turísticos da cidade de Piquete (Arquivar). 18) 

Convite Secretaria Municipal de Cultura aos vereadores e colaboradores da Câmara Municipal de 

Piquete para a apresentação “Ai Penduro o meu Vestido”. O Presidente agradeceu o convite 

(Arquivar). 19) Of. S/N, de autoria do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, parabenizando 

o município pelo aniversário. (Arquivar). 20) Projeto de Lei Ordinária nº 012/2022, que reconhece 

no Município de Piquete no dia 09 de julho como o dia dos Atiradores, Colecionadores e Caçadores 

e reconhece a atividade CAC como atividade de risco (A comissão de Justiça e Redação). 21) 

Projeto de Resolução 014/22, de Autoria da Câmara, que dispõe sobre a restruturação 

administrativa da Câmara Municipal de Piquete. Neste momento foi solicitado pelo Ver. Geraldo 

Dentista a dispensa da leitura da presente resolução por se tratar de assunto interno da Casa de Leis. 

Dispensa da leitura do Projeto de Resolução 014/22, em votação e aprovado pelo Plenário por 

unanimidade.  Neste momento o Ver. José Luiz passou a presidência e realizou o Pedido de Regime 

de Urgência Especial e justificou sua solicitação sobre o prazo legal imposto pelo Tribunal de 

Justiça para sancionar o projeto. Regime de Urgência Especial em votação e aprovado pelo Plenário 

por unanimidade. (Encaminhado as Comissões de Justiça e Redação, Finanças, Orçamentos e 

Fiscalização, e posteriormente para a Ordem do Dia); 22) Requerimento nº 065/2022, de autoria do 

Ver. José Luiz de Faria Junior (Para ordem do dia); 23) Requerimento nº 066/2022, de autoria do 

Ver. Marcos Rafael (Para ordem do dia); 24) Requerimento nº 067/2022, de autoria do Ver. Eng. 

Mateus Tomazi (Para ordem do dia); 25) Requerimento nº 068/2022, de autoria do Ver. Eng. 

Mateus Tomazi (Para ordem do dia); 26) Requerimento nº 069/2022, de autoria do Ver. Eng. 

Mateus Tomazi (Para ordem do dia); 27) Requerimento nº 070/2022, de autoria do Ver. Eng. 

Mateus Tomazi (Para ordem do dia); 28) Requerimento nº 071/2022, de autoria do Ver. José Luiz 

de Faria Junior (Para ordem do dia); 29) Requerimento nº 072/2022, de autoria do Ver. José Luiz de 

Faria Junior (Para ordem do dia); 30) Requerimento nº 073/2022, de autoria do Ver. José Luiz de 

Faria Junior (Para ordem do dia); 31) Requerimento nº 074/2022, de autoria do Ver. José Luiz de 

Faria Junior (Para ordem do dia); 32) Requerimento nº 075/2022, de autoria do Ver. Eng. Mateus 

Tomazi (Para ordem do dia); 33) Requerimento nº 076/2022, de autoria do Ver. Eng. Mateus 

Tomazi (Para ordem do dia); 34) Requerimento nº 077/2022, de autoria do Ver. Eng. Mateus 

Tomazi (Para ordem do dia); 35) Requerimento nº 078/2022, de autoria do Ver. Eng. Mateus 
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Tomazi (Para ordem do dia); 36) Requerimento nº 079/2022, de autoria do Ver. José Luiz de Faria 

Junior (Para ordem do dia); 37) Requerimento nº 080/2022, de autoria do Ver. José Luiz de Faria 

Junior (Para ordem do dia); 38) Requerimento nº 081/2022, de autoria do Ver. José Luiz de Faria 

Junior (Para ordem do dia);  39) Requerimento nº 082/2022, de autoria do Ver. José Luiz de Faria 

Junior (Para ordem do dia);  40) Indicações nº 058/22, 059/22, 061/22, 062/22 e 069/22, de autoria 

do Ver. Eninho da Farmácia (Encaminhar a consideração do Prefeito). 41) Indicação nº 060/22 de 

autoria do Ver. Fernandinho (Encaminhar a consideração do Prefeito); 42) Indicações nº  063/22, 

064/22, 065/22, 066/22, 067/22 (Encaminhar a consideração do Prefeito). 43) Indicação nº 068/22 

de autoria do Ver. Prof. Juninho; 44) Moção nº 042/22, de autoria dos Vereadores Cleber Mateus, 

Rafael do Depósito. (Para a ordem do dia); 45) Moção nº 043/22, de autoria do Ver. Eng Cleber 

Mateus e Rafael do Depósito. (Para a ordem do dia); 46) Moção nº 044/22, de autoria do Ver. 

Marcos Rafael. (Para a ordem do dia); 47) Moção nº 045/22, de autoria dos Vereadores Marcos 

Rafael e Cleber Mateus (Para a ordem do dia); 48) Moção nº 046/22, de autoria do Vereador Prof. 

Juninho (Para a ordem do dia); 49) Moção nº 047/22, 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, ouvintes da Web Rádio Mantiqueira e iniciou sua dizendo que hoje irá discutir 

sobre alguns assuntos e o primeiro deles dispõe em relação a falta de água no município de Piquete 

que gerou um transtorno muito grande na cidade. Informou que a questão da água no município é 

algo problemático e que é desumano culpar a atual administração sobre o ocorrido, pois não é mais 

a prefeitura que realiza a gestão da água e sim uma empresa que realiza todo o procedimento. 

Informou que nasceu nas redes sociais em relação ao atual parlamento uma cobrança indevida, pois 

não cabe aos Edis solucionar o problema e discorreu sobre o assunto, informando também que o 

problema vem correndo de gestões passadas, desde a sua formação. Alegou que desde 2001 e 2022 

há problemas na região onde houve o problema com a água, pois as ligações eram realizadas 

diretamente nas adutoras, inclusive na época quase perderam um funcionário no local. Trabalhar 

com fluidos comprimidos exige planejamento e conhecimento pois é um processo perigoso e 

discorreu sobre o assunto, contando sobre abordagens de munícipes questionando o ocorrido. 

Explicou sobre os procedimentos realizados pela empresa, elencando as responsabilidades nessa 

situação, falando sobre a tubulação, fluidos comprimidos e caixas d’águas. Informou que foi 

causado o esvaziamento de toda a tubulação e que isso gera bolsões de ar e faz com que algumas 

casas ficassem sem água e discorreu sobre o assunto realizando as explicações técnicas. Abordou 

que precisava investir no dimensionamento no município, faltando projeto, planejamento, que pode 

causar problemas, principalmente queima de chuveiros, devido a falta d’água. Realizou a 

explicação técnica de como e o por que ocorre o rompimento das tubulações e sobre as instalações 

das ventosas para retirar o ar da tubulação. Alegou também que é importante ter registros de 

manobra, para facilitar na hora que for arrumar as tubulações e que o que ocorreu é um problema 

crônico que vem acontecendo. Informou que para solucionar o problema deve ser verificado o 

contrato para verificar se estão cumprindo as obrigações ou daqui a 30 anos eleger um prefeito que 
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realize um contrato de forma que pensem mais na cidade e no trabalho. Existe um equipamento que 

retira o ar de dentro das tubulações e que seria importante para evitar casos como o que ocorreu, 

finalizando sua fala explicando sobre alternativas que podem ser realizadas para melhorias e 

agradeceu a todos. Neste momento o Presidente informou que o relógio de contagem de tempo está 

com problema, mas que será arrumado. Inscrito para falar o Ver. Rafael do Depósito, cumprimentou 

a Presidência, Mesa Diretora, demais Vereadores, internautas e ouvintes da Rádio Natureza FM, 

ouvintes da Web Rádio Mantiqueira e iniciou sua dizendo que há presentes na sessão e que isso é 

muito importante para mostrar que a população está desempenhada em participar das sessões. 

Informou que realizou um protocolo de um ofício na Empresa Águas Piquete para que seja 

realizado os abatimentos de um trinta avos nas contas dos munícipes, devido à falta de 

planejamento da empresa, deixando muitas pessoas sem água. Realizou durante os dias se 

racionamento a ligação para a referida empresa para saber quem estava sendo atendido como 

prioridade com o abastecimento de água e foi informado que apenas o hospital, postos de saúde. 

Não achou uma decisão justa por parte da empresa, pois há muitas pessoas acamadas e que 

necessitam de água, sendo assim, para amenizar a situação, que seja realizado o abatimento 

solicitado no ofício, devido à falta de planejamento da empresa. Agradeceu a Deputada Letícia 

Aguiar por enviar uma verba pra cidade de Piquete de duzentos e cinquenta mil reais, bem como o 

Deputado Guiga Peixoto, que teve somente um voto no município. Pediu a ajuda do povo para 

votarem nos deputados que ajudam o município. Solicitando a parte o Vereador Cleber Mateus e 

informou que juntos os vereadores Rafael e Mateus já conseguiram para o município uma verba 

total de trezentos e dez mil do Deputado Guiga Peixoto e duzentos e cinquenta mil da Deputada 

Letícia Aguiar. Também conseguiram cem mil cada dos Deputados Nascimento e Mota, cento e 

vinte mil do ex ministro Antônio Rodrigues para realização dos testes, também já tem mais alguns 

acordos com outros deputados, totalizando uns oitocentos mil reais para a cidade, isso por que eles 

taxados como oposição para o município. Retomando a palavra o vereador Rafael complementou 

que tem mais recursos chegando, principalmente para ajudar o asilo da cidade, que tem passado por 

dificuldades com falta de mantimentos. Comentou que foi ao gabinete e não encontrou o Prefeito, 

mas quer propor para o asilo que seja disponibilizado todos os seus brinquedos para que utilizem 

para arrecadar fundos em prol do asilo. Aproveitou a oportunidade e sugeriu a ideia da Prefeitura 

ceder um espaço para que os colaboradores coloquem uma barraca na festa do peão também para 

arrecadar fundos. Complementou sua fala dizendo que a Deputada Letícia Aguiar mandou cem mil 

para o asilo, para compra de equipamentos e melhorar sua organização. Aproveitou o uso da 

Tribuna e pediu para a população ajudar naquilo que puderem. Também informou que seria 

interessante que a Prefeitura estipular os alimentos que serão doados na entrada da festa do peão, 

com um quilo de alimento. Também realizou uma divulgação do sétimo festival de outono e do 

oitavo passeio ciclístico. Solicitando a parte o Ver. Fernando parabenizou a Secretaria de Cultura 

que realizará um evento no dia 11 de junho, no salão Luiz Vieira falando sobre cultura, do 

Cirandanças. Retomando a palavra o vereador Rafael informou que já ia falar sobre o assunto e 

como é importante a divulgação. Agradeceu os vereadores Fernando e Mateus e finalizou sua fala 

agradecendo a todos. Inscrito para falar o Ver. José Luiz de Faria Junior, cumprimentou a 
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Presidência, Mesa Diretora, demais Vereadores, internautas e ouvintes da Rádio Natureza FM, 

todos os presentes e iniciou sua fala dando continuidade sobre a escassez de água que sofreu o 

município, poderia falar sobre várias situações, a primeira é um contrato de 30 anos que cumprindo 

apenas metade do contrato já está judiando da população de Piquete e que aguarda um 

posicionamento da empresa, da Prefeitura. Abordou também sobre uma pequena parcela da 

população que tratou com falta de educação os trabalhadores que estavam lá tentando realizar o 

trabalho. A cobrança deve ser realizada pela liderança, cabe a eles o conhecimento técnico para 

exercer o trabalho. Que ainda não sabe quando irá finalizar a obra, que na esquina de sua casa há 

um buraco que até agora não foi arrumado, atrapalhando o transito da avenida não só naquela 

região, mas em outras da cidade. É necessário conversar com a empresa e com aqueles que cederam 

o serviço a terceirização. Informou também a população que aqueles que se sentiram prejudicados e 

são de baixa renda para procurarem a casa dos advogados para buscarem seus direitos. Não é 

possível que uma obra que duraria quatro horas ficasse até o domingo sem água. Solicitando a parte 

o Ver. Fernando informou que não é culpa dos colaboradores, mas da gestão da empresa e que na 

gestão passada, quando foi vereador, solicitaram que representantes da empresa viessem até a 

Tribuna para prestar esclarecimento, essa comunicação e informação tem que ser prestada. Fica a 

sugestão de chamarem para que sejam prestados todos os esclarecimentos para a população. 

Aproveitou também para cumprimentar a Dra. Teyla que está presente representando a OAB e 

todos os advogados. Retomando a palavra o Ver. Juninho concluiu sua fala sobre o problema no 

abastecimento de água e passou para o segundo assunto, que se trata dos requerimentos realizados 

as secretarias da cidade de Piquete sobre como está sendo o plano de ação para receber todas as 

pessoas para a Festa do Peão, dando o exemplo do requerimento que realizou para o departamento 

de transito, referente aos horários de ônibus, transito da cidade, vagas. Informou que o um quilo de 

alimento doado será para aquecer o coração do próximo, não será apenas para alimento. Há muitas 

pessoas passando por necessidade, então aproveita para indicar para os próximos eventos também 

utilizarem essa sistemática. Solicitando a parte o Ver. Rafael informou que precisa o mais rápido 

possível sejam realizadas as divulgações sobre os alimentos, para que as pessoas que virão, tenham 

conhecimento, se irá poder entrar sem a doação de alimentos ou não, deve ser informado e 

programado. Retomando a palavra o Ver. Juninho concordou com a fala do Ver. Rafael e informou 

que já há uma publicação da Secretaria de Comunicação. Solicitando a palavra o Ver. Mateus 

informou que em Delfim Moreira também irá realizar e pensando nesse cálculo, pensando na 

quantidade de alimentos que será em média arrecadado, deve ser necessária duas carretas e um total 

de três mil cestas básicas, sendo necessário um planejamento. Retomando a palavra o Ver. Juninho 

continuou abordando que é importante a contribuição de ideias e que isso não pode ser empecilho 

para a realização do evento. Informou que está muito feliz pela aprovação do Projeto Jovem Poeta e 

do Conselho dos Animais, que ajudará a debater sobre o assunto. Também falou sobre a educação 

do Conselho Ambiental, outro projeto também aprovado de suma importância. Finalizou sua fala 

agradecendo ao Deputado Itamar Borges que tem contribuído de uma forma muito especial a cidade 

de Piquete e que irá destinar cerca de dois milhões para beneficiar a cidade nas áreas de saúde, 

infraestrutura e equipamentos. Aproveitou para parabenizar a Dra. Teyla representante da OAB e 
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agradeceu a sua presença. Finalizou sua fala agradecendo a todos. O Presidente 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 034/22 de Autoria 

da Comissão de Justiça e Redação, em relação ao Projeto de Lei Ordinária nº 004/2022, que dispõe 

sobre o Plano Diretor do Turismo da Cidade de Piquete, de autoria do Executivo Municipal.  Como 

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

votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 2) Parecer 035/22 de Autoria da Comissão de 

Justiça e Redação, bem como Parecer nº 007/22 da Comissão de Finanças, Orçamento e 

Fiscalização, em relação ao Projeto de Resolução nº 014/22, de autoria da Mesa da Câmara 

Municipal, que dispõe sobre a reforma administrativa da Câmara Municipal de Piquete. Solicitando 

a palavra o Ver. Prof. Juninho informou o Projeto de Resolução em discussão veio para sanar uma 

injustiça cometida pela Lei nº 291/19, declarada inconstitucional e que deixava alguns servidores 

em situações desnecessárias, tratando com respeito todos os colaboradores e fazer justiça. Como 

não houvesse quem desejasse falar sobre as referidas proposituras, as mesmas foram colocadas em 

única votação nominal. Realizando a chamada dos Vereadores para votação nominal. Ver. Ederson 

Leal, favorável. Ver. Geraldo Ferreira, favorável. Ver. Broa do Araçá, favorável. Ver. Fernando 

Motta, favorável. Ver. Marcos Rafael, favorável. Ver. Cleber Matheus, favorável. Ver. Dr. Antônio 

Vicente, favorável. Ver. Wesley Douglas Leal, favorável. Projeto de Resolução nº 014/22 aprovado 

por unanimidade. 3) Requerimento nº 065/2022, de autoria do Ver. José Luiz de Faria Junior, para 

que seja oficiado o Prefeito Municipal, solicitante que informe quais são os meios de comunicação 

utilizados pelo Poupatempo da cidade. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida 

propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade; 4) 

Requerimento nº 066/2022, de autoria do Ver. Marcos Rafael, para que seja oficiado o Secretário 

Municipal de Saúde, solicitando que informe sobre a possibilidade de encaminhar um documento 

especificando quais são os remédios recebidos pelo município do Governo Estadual e Federal. 

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

única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade; 5) Requerimento nº 067/2022, de autoria 

do Ver. Eng. Mateus Tomazi, para que seja oficiado o Prefeito Municipal e a Secretária de 

Desenvolvimento Social, solicitando que informe a descrição dos itens integrantes da cesta básica 

distribuída pela secretaria em programas sociais, assim como das cestas básicas destinadas aos 

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

colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade; 6) Requerimento nº 

068/2022, de autoria do Ver. Eng. Mateus Tomazi, para que seja oficiado ao Prefeito Municipal, 

bem como a Secretaria de Desenvolvimento Social, para que informe a relação de pessoas 

contratadas nos anos de 2021 e 2022 para o Programa Emergencial de auxílio Desemprego – 

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

em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade; 7) Requerimento nº 069/2022, de 

autoria do Ver. Eng. Mateus Tomazi, para que seja oficiado o Prefeito Municipal e Secretaria de 

Justiça, solicitando que informe a possibilidade de revogação do art. 2º da Lei Municipal 2109/21. 

Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em 
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única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade; 8) Requerimento nº 070/2022, de autoria 

do Ver. Eng. Mateus Tomazi, para que seja oficiado ao Responsável pela Associação Casa Ágape 

de Cruzeiro/SP, para que informe como está se desenvolvendo o convênio firmado entre o 

município de Piquete e a Instituição. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida 

propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade; 9) 

Requerimento nº 071/2022, de autoria do Ver. José Luiz de Faria Junior, para que seja oficiado ao 

Secretário de Infraestrutura, solicitando que informe sobre o plano de ação desta Secretaria em 

relação a Festa do Peão “Expoterra – Piquetão 2022”. Neste momento o Ver. Prof. Juninho realizou 

uma solicitação verbal pela aglutinação dos seus requerimentos. Pedido de aglutinação aprovado 

por unanimidade. Solicitando a ordem, o Ver. Fernandinho perguntou se está solicitando para todas 

as secretarias e foi respondido que pontuou algumas secretarias principais. Solicitando a ordem o 

Ver. Cleber Mateus perguntou se foi questionado também a defesa civil e o Ver. Prof. Juninho 

informou que ainda há outros requerimentos questionando sobre o evento e serão protocolizados. 

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

única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade; 10) Requerimento nº 072/2022, de autoria 

do Ver. José Luiz de Faria Junior, para que seja oficiado ao Secretário de Comunicação e 

Tecnologia, solicitando que informe sobre o plano de ação desta Secretaria em relação a Festa do 

Peão “Expoterra – Piquetão 2022”. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida 

propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade; 11) 

Requerimento nº 073/2022, de autoria do Ver. José Luiz de Faria Junior, para que seja oficiado a 

Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, solicitando que informe sobre o plano de ação 

desta Secretaria em relação a Festa do Peão “Expoterra – Piquetão 2022”. Como não houvesse 

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

aprovada pelo Plenário por unanimidade; 12) Requerimento nº 074/2022, de autoria do Ver. José 

Luiz de Faria Junior, para que seja oficiado a Secretária de Finanças e Planejamento, solicitando 

que informe sobre o plano de ação desta Secretaria em relação a Festa do Peão “Expoterra – 

Piquetão 2022”. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi 

colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade; 13) Requerimento nº 

075/2022, de autoria do Ver. Eng. Mateus Tomazi, para que seja oficiado ao Presidente da Câmara 

Municipal e a Assessoria Jurídica, solicitando que informe sobre a obrigatoriedade, prazos e 

questões de responsabilidade, por parte dos agentes públicos e políticos da municipalidade, com 

relação às respostas aos requerimentos da edilidade. Como não houvesse quem desejasse falar sobre 

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

unanimidade 14) Requerimento nº 076/2022, de autoria do Ver. Eng. Mateus Tomazi, para que seja 

oficiado ao responsável pela empresa Águas Piquete, solicitando sobre o endereço de onde ficam 

localizados os equipamentos eliminadores de ar da tubulação (ventosas). Como não houvesse quem 

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

Plenário por unanimidade; 15) Requerimento nº 077/2022, de autoria do Ver. Eng. Mateus Tomazi, 

para que seja oficiado ao Sr. Prefeito Municipal, solicitando que informe onde ficam armazenadas 

as imagens capturadas pelas Câmeras de Vigilância instaladas nos lagradouros de nossa cidade. 
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Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em 

única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade; 16) Requerimento nº 078/2022, de autoria 

do Ver. Eng. Mateus Tomazi, para que seja oficiado o Prefeito Municipal e a Secretaria Municipal 

de Justiça, solicitando que informe se houve ou não transferência de veículos da educação para 

outras secretarias; 17) Requerimento nº 079/2022, de autoria do Ver. José Luiz de Faria Junior,  

para que seja oficiado a Secretaria Municipal de Saúde, solicitando que informe sobre o plano de 

ação desta Secretaria em relação a Festa do Peão “Expoterra – Piquetão 2022”. Como não houvesse 

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

aprovada pelo Plenário por unanimidade; 18) Requerimento nº 080/2022, de autoria do Ver. José 

Luiz de Faria Junior, para que seja oficiado a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, 

solicitando que informe sobre o plano de ação desta Secretaria em relação a Festa do Peão 

“Expoterra – Piquetão 2022”. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida 

propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade; 19) 

Requerimento nº 081/2022, de autoria do Ver. José Luiz de Faria Junior, para que seja oficiado a 

Secretaria de Turismo, solicitando que informe sobre o plano de ação desta Secretaria em relação a 

Festa do Peão “Expoterra – Piquetão 2022”. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a 

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

unanimidade; 20) Requerimento nº 082/2022, de autoria do Ver. José Luiz de Faria Junior, para que 

seja oficiado a Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas, solicitando que informe sobre o 

plano de ação desta Secretaria em relação a Festa do Peão “Expoterra – Piquetão 2022”. Como não 

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

e aprovada pelo Plenário por unanimidade; 21) Moção nº 042/22, de autoria dos Vereadores Cleber 

Mateus, Rafael do Depósito, para que seja oficiado à família do Sr. João Batista Cavalheiro, 

apresentando-lhes Moção de Pesar deste Legislativo. Como não houvesse quem desejasse falar 

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

unanimidade; 22) Moção nº 043/22, de autoria do Ver. Eng Cleber Mateus e Rafael do Depósito, 

para que seja oficiado à família do Sr. Mauricio Seraphim, apresentando-lhes Moção de  

Pesar deste Legislativo. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a 

mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade; 23) Moção nº 

044/22, de autoria do Ver. Marcos Rafael, para que seja oficiado aos familiares do Sr. Geraldo 

Januário dos Anjos, apresentando-lhes Moção de Pesar deste Legislativo. Como não houvesse quem 

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

Plenário por unanimidade; 24) Moção nº 045/22, de autoria dos Vereadores Marcos Rafael e Cleber 

Mateus, para que sejam oficiados os jovens Rodrigo Evangelista, Francisco Carlos de Faria Abreu e 

Paulo Thiago Vitorino Rosa, apresentando-lhes Moção de Aplausos desde Legislativo, por sempre 

estarem levando e colocando o nome de nossa cidade de Piquete aos altos lugares em pódios pelo 

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

em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade; 25) Moção nº 046/22, de autoria do 

Vereador Prof. Juninho, para que seja oficiado a Sra. Luciany Rodrigues de Freitas, apresentando-

lhe Moção de aplausos pelo excelente e dedicado trabalho voltado às pessoas em estado de 
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vulnerabilidade em nossa cidade, destacando a linda ação solidária – Campanha Inverno Solidário.  

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

única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade; 26) Moção nº 047/22, de autoria do Ver. 

Prof. Juninho, para que seja oficiado ao Sr. Tem. Cel. Attila Zoltán Balczó de Andrade, 

Comandante do 5º Batalhão de Infantaria Leve de Lorena, apresentando-lhe Moção de Aplausos 

deste Legislativo pelo excelente e dedicado trabalho voltado às pessoas em estado de 

vulnerabilidade em nossa cidade, destacando a linda ação solidária – Campanha Inverno Solidário. 

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

única votação e aprovada 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. Finalizou convidando a todos para a Sessão Solene dos 131 anos do Aniversário da 

Cidade de Piquete/SP. 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, 06 de junho 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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