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ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA (11ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO (2º) ANO 

LEGISLATIVO DA DÉCIMA OITAVA (18ª) LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PIQUETE. No primeiro (01) dia do mês de agosto 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 fizesse a leitura da ata da 10ª sessão ordinária realizada no dia 

20/06/2022. O Senhor Presidente colocou a Ata de 10ª 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 fizesse a leitura dos documentos constantes do expediente. 1) Of. GAB nº 

237/22, de autoria do Executivo Municipal, encaminhando o Projeto de Lei Complementar nº 

005/2022, que dispõe sobre a estruturação da Guarda Patrimonial Municipal de Piquete e dá outras 

providências. Foi solicitado Regime de Urgência Especial pelo Ver. José Carlos Gonçalves 

Courbassier e justificado. O Senhor Presidente acatou o pedido de urgência especial, porém 

solicitou ao Senhor Secretário que fizesse a leitura da justificativa do citado Projeto de Lei 

Complementar para, assim, seguir com a votação. 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 

236/22, de autoria do Executivo Municipal, encaminhando o Projeto de Lei Complementar nº 

006/2022, que dispõe sobre a criação de cargos públicos na Estrutura Administrativa da Prefeitura 

de Piquete. A presidência foi passada ao Senhor Vice-Presidente Wesley Douglas Leal. Foi 

solicitado o Regime de Urgência Especial pelo Ver. José Luiz de Faria Júnior 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). A presidência foi assumida 

pelo Senhor Presidente José Luiz de Faria Júnior. 3) Of. GAB nº 191/22, de autoria do Executivo 

Municipal, encaminhando cópia da Lei Ordinária 2136/2022, que institui o Plano Diretor de 

Turismo Revisional (2022 – 2025) no município de Piquete, Estado de São Paulo, e dá outras 

providências (Arquivar). 4) Of. GAB nº 192/22, de autoria do Executivo Municipal, encaminhando 

cópia da Lei Ordinária 2137/2022, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da 

Lei Orçamentária de 2023 e dá outras providências (Arquivar). 5) Of. GAB nº 194/22, de autoria do 

Executivo Municipal, em resposta ao Requerimento nº 078/22, de autoria do Ver. Cleber Mateus 

Tomazi de Oliveira (Arquivar). 6) Of. GAB nº 195/22, de autoria do Executivo Municipal, em 

resposta ao Requerimento nº 065/22, de autoria do Ver. José Luiz de Faria Júnior (Arquivar). 7) Of. 

GAB nº 207/22, de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao nosso ofício nº 262/22, 

Requerimento nº 069/22, de autoria do Ver. Cleber Mateus Tomazi de Oliveira (Arquivar). 8) Of. 

GAB nº 210/22, de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao Requerimento nº 068/22, de 
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autoria do Ver. Cleber Mateus Tomazi de Oliveira (Arquivar). 9) Of. GAB nº 211/22, de autoria do 

Executivo Municipal, em resposta ao Requerimento nº 067/22, de autoria do Ver. Cleber Mateus 

Tomazi de Oliveira (Arquivar). 10) Of. GAB nº 212/22, de autoria do Executivo Municipal, em 

resposta ao Requerimento nº 077/22, de autoria do Ver. Cleber Mateus Tomazi de Oliveira 

(Arquivar). 11) Of. GAB nº 213/22, de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao 

Requerimento nº 072/22, de autoria do Ver. José Luiz de Faria Júnior (Arquivar). 12) Of. GAB nº 

216/22, de autoria do Executivo Municipal, ref. ao fornecimento de Sistemas Aplicativos de 

Informática, no modo Software como Serviços (SAAS), de forma a atender ao Sistema TCE – 

AUDESP e Decreto Federal nº 10.540/20 – SIAFIC, incluindo a implantação, conversão, migração 

de dados, capacitação de usuários, suporte técnico e manutenção (Arquivar). 13) Of. GAB nº 

217/22, de autoria do Executivo Municipal, em resposta às Indicações nº 070/22, 071/22, 072/22, 

091/22, 092/22, 093/22, 094/22, 095/22, 096/22, 097/22, 098/22 e 099/22 (Arquivar). 14) Of. GAB 

nº 233/22, de autoria do Executivo Municipal, encaminhando a Previsão de Receitas para 2022, em 

obediência a Lei de Responsabilidade Fiscal (Arquivar). 15) Of. nº 001/22, da Secretaria Municipal 

de Comunicação e Tecnologia, em resposta ao Requerimento nº 072/22, de autoria do Ver. José 

Luiz de Faria Júnior (Arquivar). 16) Of. nº 010/22, da Secretaria Municipal de Agricultura, em 

resposta ao Requerimento nº 083/22, de autoria do Ver. Wesley Douglas Leal (Arquivar). 17) Of. nº 

022/22, da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Projetos e Serviços Públicos, em resposta ao 

Requerimento nº 064/22, de autoria do Ver. Marcos Rafael Gonçalves Uchôas (Arquivar). 18) Of. 

nº 023/22, da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Projetos e Serviços Públicos, em resposta ao 

ofício nº 292/22, de autoria do Ver. José Luiz de Faria Júnior (Arquivar). 19) Of. nº 025/22, da 

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Projetos e Serviços Públicos, em resposta ao Requerimento 

nº 064/22, de autoria do Ver. José Luiz de Faria Júnior (Arquivar). 20) Of. nº 001/22, da Secretaria 

Municipal de Justiça, em resposta ao Requerimento nº 069/22, de autoria do Ver. Cleber Mateus 

Tomazi de Oliveira (Arquivar). 21) Of. nº 002/22, da Secretaria Municipal de Justiça, em resposta 

ao Requerimento nº 078/22, de autoria do Ver. Cleber Mateus Tomazi de Oliveira (Arquivar). 22) 

Of. nº 095/22, da Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas, em resposta ao Requerimento nº 

082/22, de autoria do Ver. José Luiz de Faria Júnior (Arquivar). 23) Of. nº 013/22, da Secretaria 

Municipal de Finanças e Planejamento, em resposta ao ofício nº 266/22, referente ao Requerimento 

nº 074/22, de autoria do Ver. José Luiz de Faria Júnior (Arquivar). 24) Of. nº 029/22, da Secretaria 

Municipal de Turismo, convidando para o evento “19º Salão São Paulo Turismo” e informando que 

a Secretaria estará no stand da “Região Turística da Fé” (Arquivar). 25) Despacho nº 0026291712, 

de autoria da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, em resposta ao ofício nº 131/22, de 

autoria dos Vereadores José Luiz de Faria Júnior, Wesley Douglas Leal e Ederson Marco 

Gonçalves (Arquivar). 26) Carta/Of. nº 121/22, de autoria da empresa Águas Piquete S/A, em 

resposta ao ofício nº 275/22, referente ao Requerimento nº 076/22, de autoria do Ver. Cleber 

Mateus Tomazi de Oliveira (Arquivar). 27) Of. nº 2021/01082, de autoria da Subsecretaria de 

Relacionamento com Municípios, referente à Moção de Aplausos nº 053/2020, de autoria do 

Presidente da Câmara Municipal de Piquete no ano em questão (Arquivar). 28) Of. nº 088/22, de 

autoria da presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo, em atenção ao ofício nº 103/22, 
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referente ao Requerimento nº 028/22, de autoria do Ver. Wesley Douglas Leal (Arquivar). 29) Of. 

S/N, de autoria da empresa BASF/SA, em resposta aos ofícios nº 98/22 e 99/22, de autoria do Ver. 

José Luiz de Faria Júnior (Arquivar). 30) Of. nº 748/22, de autoria do Tribunal de Contas do Estado 

de São Paulo, referente aos processos TCs-13646 e 16528.989.20 (Arquivar). 31) Proposta de 

Emenda à Lei Orgânica do Município nº 001/22, que dispõe sobre a alteração do art. 21 da Lei 

Orgânica do Município de Piquete/SP. A presidência foi passada ao Senhor Vice-Presidente Wesley 

Douglas Leal. Foi solicitado o Regime de Urgência Especial pelo Ver. José Luiz de Faria Júnior e 

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

(Encaminhar à Comissão de Justiça e Redação). A presidência foi assumida pelo Senhor Presidente 

José Luiz de Faria Júnior. 32) Projeto de Lei Ordinária nº 013/2022, que institui a “Lei Lucas”, 

dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de cursos de primeiros socorros por professores e 

funcionários que tenham contato direto com os alunos nas creches e escolas instaladas no município 

de Piquete – SP e institui o selo “Lucas Begalli Zamora de Souza”, de capacitação em primeiros 

socorros (Encaminhar à Comissão de Justiça e Redação). 33) Parecer Jurídico, de autoria do Senhor 

Bruno Reginato Araujo de Oliveira, Assessor Jurídico, em resposta ao Requerimento nº 07/22, de 

autoria do Ver. Cleber Mateus Tomazi de Oliveira. 34) Balancete Analítico da Câmara Municipal 

de Piquete, referente ao período de 01/06/2022 a 30/06/2022. 35) Requerimento nº 084/2022, de 

autoria do Ver. Wesley Douglas Leal (Para ordem do dia). 36) Requerimento nº 086/2022, de 

autoria do Ver. Wesley Douglas Leal (Para ordem do dia). 37) Requerimento nº 087/2022, de 

autoria do Ver. José Luiz de Faria Júnior (Para ordem do dia). 38) Requerimento nº 088/2022, de 

autoria do Ver. José Luiz de Faria Júnior (Para ordem do dia). 39) Requerimento nº 089/2022, de 

autoria do Ver. Wesley Douglas Leal (Para ordem do dia). 40) Requerimento nº 090/2022, de 

autoria do Ver. Wesley Douglas Leal (Para ordem do dia). 41) Requerimento nº 091/2022, de 

autoria do Ver. José Luiz de Faria Júnior (Para ordem do dia). 42) Requerimento nº 092/2022, de 

autoria do Ver. José Luiz de Faria Júnior (Para ordem do dia). 43) Requerimento nº 093/2022, de 

autoria do Ver. Eng. Mateus Tomazi (Para ordem do dia). 44) Requerimento nº 094/2022, de autoria 

do Ver. Geraldo Rodrigues Ferreira Neto (Para ordem do dia). 45) Requerimento nº 095/2022, de 

autoria do Ver. José Carlos Gonçalves Courbassier (Para ordem do dia). 46) Requerimento nº 

096/2022, de autoria do Ver. Geraldo Rodrigues Ferreira Neto (Para ordem do dia). 47) Indicação 

nº 074/22, de autoria do Ver. Wesley Douglas Leal (Encaminhar a consideração do Senhor 

Prefeito). 48) Indicações nº 075/22 e 076/22, de autoria do Ver. José Luiz de Faria Júnior 

(Encaminhar a consideração do Senhor Prefeito). 49) Indicações nº 077/22, 079/22, 080/22, 081/22 

e 082/22, de autoria do Ver. Geraldo Rodrigues Ferreira Neto (Encaminhar a consideração do 

Senhor Prefeito). 50) Indicação nº 078/22, de autoria do Ver. José Carlos Gonçalves Courbassier 

(Encaminhar a consideração do Senhor Prefeito). 51) Moção nº 050/22, de autoria dos Vereadores 

José Luiz de Faria Júnior e Marcos Rafael Gonçalves Uchôas (Para a ordem do dia). 52) Moção nº 

051/22, de autoria do Ver. Eng. Mateus Tomazi (Para a ordem do dia). 53) Moção nº 052/22, de 

autoria do Ver. José Carlos Gonçalves Courbassier (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 para uso da Tribuna. Inscrito para falar o Ver. Cleber Mateus Tomazi de 
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Oliveira, cumprimentou a Presidência, Mesa Diretora, demais Vereadores, público presente, 

ouvintes da Rádio Natureza FM, Web telespectadores e iniciou falando da alegria de retornar aos 

trabalhos depois do recesso parlamentar e sobre os eventos realizados no mês de julho na cidade, 

como o Passeio Ciclístico Jornada da Perseverança. Enalteceu o fato da Jornada ser a única que tem 

a cidade de Piquete como ponto final, o que deveria ser levado em consideração e que deseja que a 

Jornada se transforme em um grande evento. Parabenizou, também, o Encontro Internacional de 

Capoeiristas, organizado pelo Senhor Alex, e ressaltou que este já foi homenageado pela Câmara 

Municipal de Piquete e que é um jovem que luta pela cultura da capoeira no município. Enfatizou o 

apoio dado pelo próprio Vereador e pelo Ver. Marcos Rafael Gonçalves Uchôas ao evento, por ser 

realizado pela sociedade, independentemente do poder público. Alegou que uma sociedade cada vez 

mais organizada depende menos de políticos e politiqueiros. Parabenizou os vereadores da cidade 

de Delfim Moreira – MG, por terem aprovado e implementado a “Emenda Impositiva”, cuja 

proposta foi apresentada pelo próprio vereador. Explicou que a emenda significa um avanço, uma 

evolução na legislação municipal, porque é uma maneira do vereador trabalhar e agir no orçamento 

do município, ficando uma parcela disponível para indicação do Legislativo. Afirmou que os 

vereadores estão reformando o Regimento da Casa de Leis de Delfim Moreira e adotando um 

conceito novo, mais moderno, atual e interessante. Leu a Moção de Aplausos ao Senhor Francisco 

Ferreira da Silva, que estava presente com sua família, pelos anos de serviços prestados à Prefeitura 

Municipal de Piquete, e convidou os demais vereadores a também assinarem a moção. Afirmou 

estar dentro da proposta de valorização dos funcionários de carreira, que trabalham há tanto tempo 

na Prefeitura. Ressaltou que restam dois meses para o ato que o vereador considera o mais 

importante da vida das pessoas: as eleições. Afirmou que é um momento muito importante para se 

manter as conquistas, avançar e não regredir, e que, mesmo o FMI prevendo recessão em grandes 

economias do mundo, o Brasil é uma exceção. Ressaltou que o Brasil tem condições de alimentar o 

mundo, sem destruir e sem aumentar a fronteira agrícola. Afirmou que o Estado de São Paulo 

também precisa avançar. Convidou todos os ouvintes a abraçar a campanha do pré-candidato 

Tarcísio de Freitas, a fim de tirar o PSDB, que está no poder no Estado de São Paulo há anos, e que 

é preciso oxigenar o Estado. Explicou que o grande problema social de quando se tem apenas um 

partido, uma ideologia governando por tanto tempo é a contaminação do Executivo, do Legislativo 

e Judiciário. Afirmou que chegou a hora do Estado de São Paulo se libertar e se renovar, e que é 

uma chance ímpar de alinhar o Governo Estadual com o Governo Federal. Afirmou que é preciso 

lutar pelas mudanças buscadas e que é notável esse desejo de mudança. Citou algumas atitudes do 

Governo Estadual durante a pandemia e afirmou que o dinheiro juntado no período está sendo 

usado, agora, em campanha, e que não se deve encantar com situações que não são políticas 

públicas verdadeiras e concretas. Como líder do PL, leu manifesto do Partido Liberal que cita as leis 

sancionadas no governo Bolsonaro em prol do direito e da liberdade da mulher, programas severos 

de combate à violência e políticas de incentivos criadas, e ressaltou a importância de divulgar o que 

está sendo feito de bom. Comentou sobre o projeto de lei do Vereador Prof. Lelinho, encaminhado à 

Comissão de Justiça e Redação para parecer, que dispõe sobre o ensino dos primeiros socorros nas 

escolas. Citou que fez simulações e cursos na área de segurança, e que pôde fazer a manobra que 
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salvou uma criança engasgada em uma ocasião. Ressaltou que é um projeto muito relevante e 

importante, e que todos devem procurar saber os primeiros socorros. Finalizou dando boa noite a 

todos. Inscrito para falar o Ver. José Luiz de Faria Junior, cumprimentou a Presidência, Mesa 

Diretora, demais Vereadores, público presente, internautas e ouvintes da Rádio Natureza FM, e 

iniciou sua fala dando boas-vindas ao retorno do recesso parlamentar, ressaltando que o trabalho 

pela cidade de Piquete não parou durante o período. Agradeceu o apoio da população que vem 

motivando a atuação dos vereadores e afirmou ser um agradecimento não só pessoal, mas coletivo. 

Aproveitou para agradecer pela solidariedade durante a Festa do Peão, com a arrecadação de 

toneladas de alimentos, algo que nunca ocorreu em eventos anteriores no município. Agradeceu a 

população de Piquete por ter abraçado a ideia proposta pelo Parlamento e acatada pelo Prefeito, que 

irá atender casas, instituições, famílias e pessoas em estado de vulnerabilidade. Ressaltou que a 

contribuição dos munícipes abençoou os que serão atendidos. Agradeceu, também, aos 

organizadores e trabalhadores que se moveram para a realidade da “Piquete Solidária” e realçou o 

quanto isso deve ser repetido. Afirmou que ações boas devem ser levadas pra frente. Abordou a 

questão das obras, ações e projetos que estão sendo executados na cidade e agradeceu a população 

pela compreensão, dado que nem sempre se consegue dar a melhor resposta de efetividade, mas que 

está focado em sempre fazer o melhor e atender as expectativas da população. Explicou que as 

obras podem gerar contratempos, mas que são importantes e relevantes para a cidade crescer, como 

a obra do Braço Coletor, de despoluição do rio. Concluiu sua fala convidando todos a procurar o 

Legislativo, a fiscalizar e a acompanhar o crescimento da cidade de forma participativa. Ressaltou a 

importância da transparência e do diálogo, de não se fazer politicagem, e de se buscar sempre a 

solução do problema. Solicitando aparte, o Ver. Fernandinho iniciou sua fala cumprimentando a 

todos, ouvintes, internautas, vereadores e população presente, e desejou um bom retorno aos 

vereadores do recesso parlamentar. Parabenizou o Senhor Presidente, representante do Legislativo 

Municipal, pela ideia da arrecadação de alimentos, estendendo os agradecimentos ao Senhor 

Prefeito, à Secretária Senhora Luciane pela organização e à Secretaria de Desenvolvimento Social. 

Afirmou que isso foi um marco que aconteceu na cidade e que torce para que se torne uma tradição 

nos próximos anos. Explicou que é preciso avaliar os pontos que deram certo e os que precisam ser 

aprimorados, mas que fica o reconhecimento do vereador pela brilhante ideia dada e o quanto o 

Senhor Presidente deve se orgulhar de ver acontecer. Concluiu sua fala destacando o diálogo e a 

abertura que o Poder Executivo tem dado a esta Casa de Leis e aos cidadãos da cidade, bem como o 

próprio Poder Legislativo, que tem demonstrado estar aberto não só a receber a população, mas 

também a ouvir sugestões e ideias. Agradeceu a gentileza da concessão do aparte. Retomando a 

palavra o Senhor Presidente Ver. Juninho, agradeceu o apoio do Ver. Fernandinho e dos vereadores, 

e falou que o orgulho fica para a Casa e para a população. Destacou os projetos aprovados no mês 

de junho, em especial o da causa animal, enfatizando a necessidade da criação do Conselho. 

Clamou à população o zelo e o cuidado com os animais, não terceirizando totalmente a 

responsabilidade para o Poder Público, já que a escolha parte do próprio dono. Explicou que nem 

sempre se consegue dar uma ação efetiva, pois há leis e situações que engessam o ato, como, por 

exemplo, a não identificação dos proprietários. Aproveitou para agradecer a todos que ajudam 
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nestas situações e pediu que todos que gostam e trabalham com as causas animais unam esforços 

com a Prefeitura Municipal para que ações positivas possam acontecer, iniciando com a 

conscientização da causa e o uso daquela. Solicitou apoio à Prefeitura com relação aos 

requerimentos e ações públicas, em especial o projeto do escadão, a questão do ponto de ônibus do 

bairro Santo Antônio, e demais pedidos da população. Agradeceu à Basf por responder à solicitação 

do Senhor Presidente de um banheiro químico para ser alocado na Gruta de São Miguel e ao 

Tribunal Regional do Estado por responder ao pedido de verbas para a construção de um novo 

fórum, a fim de atender melhor os munícipes e o Poder Judiciário. Requisitou à empresa Águas 

Piquete que comunique a população com antecedência sobre a limpeza dos reservatórios e enfatizou 

que a comunicação gera entendimento. Finalizou sua fala informando que está cobrando a 

Secretaria de Meio Ambiente para disponibilizar lixeiras azuis para os bairros, mas para que sejam 

usadas de forma estratégica e agradeceu, dizendo estar sempre à disposição para dialogar, atender a 

população e cumprir bem a missão que lhe foi dada. O Presidente realizou uma pausa na Sessão. 

Retornando, solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse nova chamada, passando assim para 

leitura dos documentos da Ordem do Dia. 1) Parecer 037/22, de autoria da Comissão de Justiça e 

Redação, bem como o Parecer 010/22, de autoria da Comissão de Finanças, Orçamento e 

Fiscalização, ambos em relação ao Projeto de Lei Complementar nº 005/2022, que dispõe sobre a 

estruturação da Guarda Patrimonial Municipal de Piquete e dá outras providências, 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 

038/22, de autoria da Comissão de Justiça e Redação, bem como o Parecer 009/22, de autoria da 

Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, ambos em relação ao Projeto de Lei 

Complementar nº 006/22, que dispõe sobre a criação de cargos públicos na Estrutura Administrativa 

da Prefeitura de Piquete. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a 

mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 3) Parecer 

039/22, de autoria da Comissão de Justiça e Redação, em relação à Proposta de Emenda à Lei 

Orgânica do Município nº 001/22, que dispõe sobre a alteração do art. 21 da Lei Orgânica do 

Município de Piquete – SP. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a 

mesma foi colocada em 1ª votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 4) Requerimento nº 

084/2022, de autoria do Ver. Wesley Douglas Leal, para que seja oficiado ao Sr. José Demetrius 

Vieira, Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços, solicitando que informe se há 

possibilidade de colocar um braço de luz em um poste já existente na Rua Antônio da Encarnação. 

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 086/2022, de autoria 

do Ver. Wesley Douglas Leal, para que seja oficiado ao Sr. José Demetrius Vieira, Secretário 

Municipal de Infraestrutura e Serviços, solicitando que informe se há possibilidade de colocar um 

braço de luz na Ladeira Primeiro de Maio. 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 087/2022, de autoria do Ver. José Luiz de Faria Júnior, para que 

seja oficiado ao Sr. José Demetrius Vieira, Secretário Municipal de Infraestrutura, Projetos e 
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Serviços Públicos, solicitando que informe sobre a manutenção dos bueiros da cidade, pois há 

bueiros sem tampa na Rua Madre Maria Mazarello. 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 088/2022, de autoria do Ver. José Luiz de Faria Júnior, para que 

seja oficiado ao Sr. Ricardo Uchoas dos Santos Penchel, Secretário Municipal de Educação, para 

que informe sobre as obras de emborrachamento das quadras das escolas municipais e respectiva 

manutenção, sendo que há relatos de descolamento do material da quadra da escola “Profa. Ricarda 

Godoy Lopes”. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi 

colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade; 8) Requerimento nº 

089/2022, de autoria do Ver. Wesley Douglas Leal, para que seja oficiado ao Sr. João Bosco 

Ramos, responsável pela Defesa Civil de Piquete, solicitando que informe quando será realizada a 

poda das árvores situadas na Rodovia Lorena/Itajubá, próximas ao nº 37. 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 090/2022, de autoria do Ver. Wesley Douglas Leal, 

para que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, para que informe sobre a possibilidade de 

criação de um projeto de lei autorizando a revisão e reposição salarial dos vencimentos dos 

servidores municipais das carreiras: assistente social, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo e 

médico veterinário. 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 

091/2022, de autoria do Ver. José Luiz de Faria Júnior, para que seja oficiado ao Sr. José Demetrius 

Vieira, Secretário de Infraestrutura, Projetos e Serviços Públicos, solicitando que informe sobre a 

possibilidade de instalação de um poste de iluminação pública na Rua Quintino Bocaiuva. 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 092/2022, de autoria do 

Ver. José Luiz de Faria Júnior, para que seja oficiado ao Sr. José Demetrius Vieira, Secretário de 

Infraestrutura, Projetos e Serviços Públicos, solicitando que informe sobre a possibilidade de 

restauração do ponto de ônibus situado na Rua Heitor Vilela Nunes. 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 093/2022, de autoria do Ver. Eng. Mateus Tomazi, 

para que seja oficiado aos Senhores Deputados Federais, solicitando-lhes através de moção de apoio 

que apoiem os projetos de lei nº 1559/2021, 2028/2021 e 3502/2021, com o justo voto de aprovação 

para que o farmacêutico tenha garantido um piso salarial nacional. 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 094/2022, de autoria do Ver. Geraldo Rodrigues 

Ferreira Neto, para que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito, solicitando que informe a origem da 

Estrada Manoel Pinto da Silva, se é área pública ou privada, nº de matrícula e a possibilidade de 

desapropriação para fins de torná-la estrada vicinal. 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 095/2022, de autoria do Ver. José Carlos Gonçalves 

Courbassier, para que seja oficiado ao responsável pela empresa Neoenergia Elektro Eletricidade e 
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Serviços, solicitando que informe sobre a possibilidade de poda dos galhos das árvores situadas na 

Rua Mestre João Alcides. 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 096/2022, de autoria do Ver. Geraldo Rodrigues Ferreira Neto, para que seja 

oficiado ao Sr. José Demetrius Vieira, Secretário Municipal de Infraestrutura, Projetos e Serviços 

Públicos, solicitando que informe sobre a possibilidade de instalação de sinalização de trânsito e 

redutor de velocidade na Rua Major Carlos Ribeiro. Como não houvesse quem desejasse falar sobre 

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

unanimidade; 16) Moção nº 050/22, de autoria dos Vereadores José Luiz de Faria Júnior e Marcos 

Rafael Gonçalves Uchôas, para que seja oficiado à banda de música do 5º Batalhão de Infantaria 

Leve do Exército de Lorena, apresentando-lhe Moção de Aplausos deste Legislativo pela 

ilustríssima presença e brilhante apresentação musical no desfile cívico realizado na cidade de 

Piquete, no dia 15 de junho. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, 

a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade; 17) Moção nº 

051/22, de autoria do Ver. Eng. Mateus Tomazi, para que seja oficiado ao Sr. Francisco Ferreira da 

Silva, apresentando-lhe Moção de Aplausos deste Legislativo pelos 38 anos de serviços prestados à 

Prefeitura Municipal de Piquete. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida 

propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade; 18) 

Moção nº 052/22, de autoria do Ver. José Carlos Gonçalves Courbassier, para que seja oficiado ao 

Exmo. Sr. Prefeito, apresentando-lhe Moção de Apelo deste Legislativo para que realize a 

contratação de médicos nas áreas de Neurologia e Neuropediatria. Solicitando aparte, o Ver. José 

Carlos Gonçalves Courbassier iniciou sua fala solicitando apoio dos vereadores e explicou que há 

bastante demanda por neurologistas e neuropediatras na cidade, e que o tempo de espera por 

atendimento pode agravar a situação do paciente. Finalizou sua fala justificando que a contratação 

dos profissionais evita problemas na área da saúde no município. Retomando a palavra e como não 

houvesse mais ninguém que desejasse falar sobre a referida propositura, o Senhor Presidente a 

colocou em única votação e foi aprovada pelo Plenário por unanimidade. Agradeceu a todos que 

acompanharam a sessão no plenário e pelos canais de comunicação, e os colaboradores da Casa 

pelos trabalhos realizados. Não havendo mais nada para 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, 01 de agosto de 2022. Centésimo nonagésimo nono (199º) ano da Independência, 

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

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

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