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ATA DA DÉCIMA (10ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO (2º) ANO LEGISLATIVO DA 

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

(20) 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 convidou os senhores Vereadores e o 

público presente para que se colocassem em pé para juntos, entoarem o Hino à Piquete. Em seguida 

solicitou que fosse feito um minuto de silêncio em sinal de respeito aos familiares das Sra. Fátima 

Jofre ex-vereadora desta Casa de Leis e também demais vítimas da covid, fosse em nossa cidade, 

fosse em nosso estado e familiares de outros amigos como o Sr. Geraldo, entre outras pessoas, 

prestando um minuto de silêncio. Decorrido o tempo necessário o senhor Presidente colocou em 

discussão e votação a ata da 9ª Sessão Ordinária realizada no dia 06/06/2022. 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. nº 099/22, de autoria da Águas Piquete, 

respondendo ao Of. nº 247/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho (Arquivar); 2) Of. nº 100/22, de 

autoria da Águas Piquete, respondendo ao Of. nº 246/22-A, de autoria do Ver. Prof. Juninho 

(Arquivar); 3) E-mail do Sr. Presidente da ALESP Carlão Pignatari, encaminhando requerimento de 

congratulações pelo aniversário de Piquete de autoria do Sr. Dep. Sebastião Santos (Arquivar); 4) 

Of. nº 2021/03882, do Sr. Fernando Fernandes Filho, subsecretário de relacionamento com 

municípios, respondendo a Moção nº 014/21, de autoria do Ver. Rafael do Depósito (Arquivar); 5) 

Requerimento nº 083/22, de autoria do Ver. Prof. Lelinho (Para a ordem do dia); 6) Indicações nºs 

070, 071, 072 e 073/22, todas de autoria do Ver. Prof. Lelinho (À consideração do senhor Prefeito); 

7) Moção nº 048/22, de autoria do Ver. Fernandinho (Para a ordem do dia); 8) Moção nº 049/22, de 

autoria do Ver. Fernandinho (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. Rafael do Depósito cumprimentou a Presidência, Mesa composta, demais Vereadores, 

Presidente do PL mulher, ouvintes da Rádio Natureza FM, internautas e iniciou sua fala 

parabenizando o município de Piquete pela passagem dos seus 131 anos ocorrido no dia 15 de 

junho. Falou sobre os eventos dos quais participou e teceu elogios a nossa cidade. Parabenizou o 

senhor José Maria de Azevedo Paiva idealizador do monumento em homenagem aos veteranos da 

Força Aérea Brasileira e em especial os piquetenses formados na Escola de Especialistas da 

Aeronáutica de Guaratinguetá. Em seguida parabenizou também todas as escolas que participaram 

do desfile de 15 de junho. Falou que acreditava que todos estavam com saudades de ver o desfile e 

que havia participado do mesmo através do Judô. Parabenizou e comentou a respeito da Banda do 

5º BIL que havia feito uma bela apresentação no desfile e aproveitou para dizer que seria bom 

resgatar as fanfarras do município para que no próximo aniversário de Piquete houvesse uma 

fanfarra da cidade para participar do desfile. Logo após falou que havia colocado seus brinquedos à 
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disposição do asilo para que fosse arrecadado fundos para ajudar na manutenção e despesa daquela 

entidade. Falou que algumas pessoas tinham dito que ele estava cobrando R$ 5,00 nos brinquedos, 

mas esclareceu que aquele dinheiro tinha sido revertido para o asilo e entregue em mãos para a 

Dona Elizabete, presidente do mesmo, uma quantia de dois mil reais. Frisou que isso não ia resolver 

o problema do asilo, mas que com certeza iria ajudar e muito. Agradeceu a ajuda do Ver. Mateus 

que havia ficado com ele durante a montagem dos brinquedos e a todos que colaboraram, inclusive 

a Dora que havia feito ofício em nome da Sociedade São Vicente de Paulo. Parabenizou a todos que 

participaram da sessão solene dizendo que na mesma havia homenageado a Associação de Judô de 

Piquete e parabenizou os demais homenageados dos demais pares. Continuando sua fala disse que 

no próximo dia 03 de julho seria realizado o torneio de judô em homenagem ao aniversário de 

Piquete, torneio que já era realizado pela Associação de Judô a mais de 30 anos. Comentou que 

nesse torneio participavam atletas de várias outras cidades e que era um torneio muito bem 

organizado. Em seguida falou a respeito do atleta Robinho de Lima que mais uma vez tinha levado 

o nome de Piquete participando da Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro se classificando 

em 3º lugar. Dando continuidade a sua fala parabenizou o evento realizado pelo Sr. José Augusto 

que contou com mais de 150 ciclistas que saíram do Santuário Nacional de Aparecida e terminou na 

Matriz de São Miguel Arcanjo que será o nosso Santuário. Em seguida convidou a todos os 

munícipes para no próximo dia 24/06 estarem com a Deputada Letícia Aguiar em Piquete, quando 

será feita a entrega de diplomas aos alunos da escola preparatória militar. Finalizando suas palavras 

parabenizou seu amigo Regislei Andrade pelo Dia do Vigilante, assim como todos aqueles que 

exerciam aquela função. Desejando que Piquete prosperasse cada dia mais, cumprimentou a todos e 

encerrou seu pronunciamento. Inscrito para falar o Ver. Prof. Juninho passou a Presidência e 

dirigiu-se à Tribuna. Cumprimentou a Presidência, Mesa composta, demais Vereadores, Presidente 

do PL Mulher, ouvintes da Rádio Natureza FM, internautas e iniciou sua fala dizendo que 

parabenizar a cidade de Piquete era realmente ter ações como a que o Ver. Rafael havia citado, que 

tinham a possibilidade de ajudar e contribuir e assim o faziam, doava-se o pouco para que o coletivo 

ganhasse, elogiando a atitude do Ver. Rafael com relação ao asilo. Desejou que outras pessoas 

copiassem o que ele havia feito. Agradeceu em seguida aos Deputados, Executivo, às autoridades e 

instituições que enviaram à câmara os votos de parabéns pelo aniversário da cidade. Parabenizou o 

poder Legislativo dizendo que o mesmo sempre estaria contribuindo com a cidade de Piquete. 

Agradeceu também ao Deputado Itamar Borges e toda sua equipe pelos recursos enviados à cidade 

de Piquete no valor aproximado de 2 milhões de reais. Disse que aquela era uma conquista coletiva 

pois tinha a certeza que cada Vereador também tinha planos para uma Piquete melhor. Parabenizou 

a equipe da Prefeitura pela realização do desfile, ao Conselho dos Pastores pela realização do culto 

em ação de graças pelos 131 anos da cidade, cumprimentou o Vereador e Bispo Fernandinho, se 

justificando pela ausência. Falou em seguida sobre a sessão solene parabenizando os Vereadores e 

seus homenageados. Parabenizou pela organização das festividades do dia 15, desde o hasteamento 

das bandeiras até a inauguração do monumento aos veteranos da Força Aérea. Parabenizou a todas 

as escolas, Vereadores e ao público que estava no desfile elogiando a todos. Parabenizou também 

ao senhor José Augusto pela ação esportiva e turística, pois tudo isso era bom para uma cidade que 
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falava tanto de turismo. Cumprimentou também o cidadão Marcelo que realizou o Festival de 

Outono na Praça Duque de Caxias. Agradeceu a todos aqueles que acompanharam o Legislativo no 

primeiro semestre, que juntos e com um mandato participativo legislaram sobre matérias 

importantes. Citou a mulher, o respeito a mulher e o quanto ela devia ser participativa nas ações 

sociais. E politicas públicas. Comentou que tinha apresentado um projeto de sua autoria que 

resguardava as mulheres na cidade, mas que servia de referência para outras. Comentou também a 

respeito do Projeto Jovem Poeta de sua autoria lembrando que a juventude de hoje era o futuro 

próximo de amanhã. Lembrou que toda a ação e esforço a favor dos jovens eram muito bem vindos 

principalmente depois da pandemia. Em seguida teceu comentários a respeito do conselho dos 

direitos dos animais, dizendo que a sociedade deveria criar uma consciência de que para se ter um 

animal era necessário cuidar, fosse o animal qual fosse. Comentou sobre o fato de ter ido fazer uma 

diligência onde uma égua maltratada estava largada em via pública. Disse que um animal não 

poderia ser maltratado por simples capricho do dono. Falou que existiam pessoas que não estavam 

nem aí para os animais e se não estavam nem aí para os animais imagina para o próximo, para o ser 

humano. Que além de não cuidar jogavam a culpa nos Vereadores, no Prefeito, nas Secretarias, mas 

que nunca era culpa do dono. Disse que o Vereador poderia sim falar, orientar, ir na Secretaria, mas 

onde estava o dono do animal? Falou que não poderiam ter que chegar ao ponto de parar com 

cavalgadas e outras ações porque as pessoas não cuidavam dos seus animais. Como iriam falar para 

não ter cachorro por exemplo porque não cuidam? Ao contrário, animal de estimação faz bem pra 

saúde. Em seguida pediu que o Poder Executivo que, como agora tinha o conselho dos direitos dos 

animais no nível municipal, que se organizasse para que cenas como aquela não se repetissem. Em 

aparte o Ver. Rafael do Depósito falou sobre as cavalgadas que estavam acontecendo na cidade e 

que havia um cavaleiro que estava passando em cima da praça. Comentou que se descessem mil 

cavaleiros em romaria para Aparecida do Norte, nenhum deles passavam em cima de praça pública. 

Disse que ficava ali sua indignação para aquelas pessoas que não tinham cultura e agradecendo 

encerrou seu aparte. Em aparte o Ver. Fernandinho disse que não havia se inscrito, mas que também 

gostaria de parabenizar a cidade de Piquete e a população pelos 131 anos. Comentou sobre a 

semana festiva dizendo que havia representado a Presidência e a Câmara Municipal no culto de 

pastores na segunda-feira, comentou sobre a sessão solene na terça, a missa na Matriz, o desfile 

cívico e mais uma vez parabenizou Piquete, os poderes constituintes e pediu a Deus que continuasse 

abençoando o nosso povo. Deixou também sua homenagem aos colaboradores da frente de trabalho 

que com muito empenho e dignidade estavam atuando na limpeza do município. Disse que deixava 

sua homenagem na pessoa do Lucinho Peru e do Maxwell a todos os colaboradores da frente de 

trabalho e agradecendo encerrou suas palavras. Dando continuidade a sua fala o Ver. Prof. Juninho 

disse que o que fora colocado por ele e pelo Ver. Rafael do Depósito tinha que ser revisto. Deixou 

claro que em ações daquele tipo a responsabilidade era primeiramente da pessoa, não adiantava 

querer transferir a responsabilidade. Em seguida falou a respeito de outro projeto de sua autoria 

sobre o conselho para debater assuntos ambientais. Lembrou sobre a pauta 2030 da ONU e as 

diversas ações a serem tomadas se quiséssemos deixar um futuro melhor para as próximas gerações. 

Disse que projetos como aquele visava colaborar com o bem estar de todos. Logo após agradeceu a 
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todos, parabenizou os senhores Vereadores pelos trabalhos realizados, colaboradores da Prefeitura 

Municipal, da Câmara Municipal e agradecendo encerrou sua fala. Em seguida o Ver. Prof. Juninho 

reassumiu a Presidência e fez uma rápida pausa. 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 036/22, da Comissão de Justiça e Redação e Parecer nº 008/22, da Comissão de 

Finanças, Orçamento e Fiscalização, favorável ao PLO nº 003/22, de autoria do Executivo 

Municipal, dispondo sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2023 

e dá outras providências. Como não houvesse quem desejasse falar sobre aquela propositura, a 

mesma foi colocada em votação e aprovada de forma unânime. 2) Requerimento nº 083/22, de 

autoria do Ver. Prof. Lelinho, para que seja oficiado ao Exmo. Sr. Lucemir do Amaral, Secretário 

Municipal de Agricultura, solicitando-lhe que informe a este Vereador se há um plano de ação 

referente as estradas rurais do Município que estão necessitando de reparos, visto que estamos 

passando por um momento propício para realizar as devidas adequações e manutenções, devido à 

baixa probabilidade de chuva. Caso positivo, informar o que será realizado e em quais estradas 

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

votação e aprovada de forma unânime. 3) Moção nº 048/22, de autoria do Ver. Fernandinho, para 

que seja oficiado ao Dr. Fortunato Prado Brancher, apresentando-lhe Moção de Aplausos deste 

Legislativo pela excelência no trabalho realizado como médico frente à comunidade piquetense. 

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

votação e aprovada de forma unânime. 4) Moção nº 049/22, de autoria do Ver. Fernandinho, seja 

oficiado ao Fisioterapeuta Fabio Vilas Boas, apresentando-lhe Moção de Aplausos deste Legislativo 

pelo excelente trabalho realizado no projeto de reabilitação dos pacientes pós COVID-19, no ano de 

2021. Como não houvesse quem desejasse falar sobre aquela propositura, a mesma foi colocada em 

votação e aprovada de forma unânime. Em seguida o senhor Presidente agradeceu ao público 

presente, ouvintes, internautas e todos que acompanhavam pelas redes sociais, Vereadores, 

colaboradores daquela Casa de Leis, informando que a partir do dia 30/06 iniciaria o recesso 

parlamentar e que no mês de julho não haveria sessão. Disse que retornariam com a sessão ordinária 

no segundo semestre em agosto, no dia 1º de agosto, convidando a todos os presentes para 

participarem. Não havendo mais nada a ser tratado, o senhor Presidente invocando a proteção de 

Deus, deu por encerrada a sessão e para constar foi lavrada a presente ata que, depois de lida, 

discutida e for julgada conforme, será aprovada e assinada pelos Senhores Vereadores. Piquete, 20 

de junho de 2022. Centésimo nonagésimo nono (199º) ano da Independência, centésimo trigésimo 

segundo (132º) ano da República e centésimo trigésimo primeiro (131º) ano da Emancipação 

Político-Administrativa de Piquete. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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VER. WESLEY DOUGLAS LEAL 

 

 

VER. EDERSON MARCO GONÇALVES 

 

 

VER. ANTONIO VICENTE CAMPOS 

 

 

VER. CLEBER MATEUS TOMAZI DE OLIVEIRA 

 

 

VER. FERNANDO CESAR DE QUEIROZ MOTTA 

 

 

VER. GERALDO RODRIGUES FERREIRA NETO 

 

 

VER. JOSÉ CARLOS GONÇALVES COUBASSIER 

 

 

VER. MARCOS RAFAEL GONÇALVES UCHÔAS 

 

 

 


