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ATA DA DÉCIMA TERCEIRA (13ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO (2º) ANO 

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

PIQUETE. Aos cinco (05) dias do mês de setembro 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 Nacional Brasileiro, seguido do Hino à Piquete. Em seguida o senhor Presidente 

colocou em discussão e votação a ata da 12ª Sessão Ordinária realizada no dia 15/08/2022. Como 

não houvesse quem desejasse apresentar emendas na referida ata a mesma foi colocada em 

discussão, em votação e aprovada 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 249/22, de autoria do Executivo Municipal, 

respondendo ao Requerimento nº 090/22, de autoria do Ver. Prof. Lelinho (Arquivar); 2) Of. GAB 

nº 250/22, de autoria do Executivo Municipal, respondendo ao Requerimento nº 094/22, de autoria 

do Ver. Geraldo Dentista. O Ver. Cleber Mateus solicitou cópia do mesmo (Arquivar); 3) Of. GAB 

nº 251/22, de autoria do Executivo Municipal, encaminhando a Lei Complementar nº 311/22, 

dispondo sobre a estruturação da Guarda Patrimonial Municipal de Piquete e dando outras 

providências (Arquivar); 4) Of. nº 252/22, de autoria do Executivo Municipal, encaminhando a Lei 

Complementar nº 312/22, que versa sobre a criação de cargos públicos (Arquivar); 5) Of. GAB nº 

254/22, de autoria do Executivo Municipal, encaminhando os balancetes da Prefeitura Municipal 

dos meses de maio, junho e julho de 2022 (Arquivar); 6) Of. GAB nº 255/22, de autoria do 

Executivo Municipal, encaminhando a Lei Ordinária nº 2138/22 que dispõe sobre estágio de 

estudantes no âmbito do Município de Piquete (Arquivar); 7) Of. GAB nº 256/22, de autoria do 

Executivo Municipal, respondendo ao Requerimento nº 107/22, de autoria do Ver. Fernandinho 

(Arquivar); 8) Of. nº 257/22, de autoria do Executivo Municipal, respondendo ao Requerimento nº 

097/22, de autoria do Ver. Eninho da Farmácia (Arquivar); 9) Of. GAB nº 258/22, de autoria do 

Executivo Municipal, respondendo ao Requerimento nº 098/22, de autoria do Ver. Eninho da 

Farmácia (Arquivar); 10) Of. GAB nº 259/22, de autoria do Executivo Municipal, encaminhando a 

Lei Ordinária nº 2139/22, que versa sobre carteira de identificação da Pessoa com Transtorno do 

Espectro Autista – CIPTEA (Arquivar); 11) Of. GAB nº 261/22, de autoria do Executivo 

Municipal, respondendo ao Requerimento nº 111/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho (Arquivar); 

12) Of. GAB nº 262/22, de autoria do Executivo Municipal, respondendo ao Requerimento nº 

110/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho (Arquivar); 12) Of. nº 263/22, de autoria do Executivo 

Municipal, respondendo ao Requerimento nº 104/22, de autoria do Ver. Fernandinho (Arquivar); 

13) Of. nº 264/22, de autoria do Executivo Municipal, respondendo ao Requerimento nº 102/22, de 

autoria do Ver. Prof. Juninho (Arquivar); 14) Of. GAB nº 265/22, de autoria do Executivo 

Municipal, respondendo ao Requerimento nº 115/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho (Arquivar); 

15) Of. GAB nº 266/22, de autoria do Executivo Municipal, respondendo ao Requerimento nº 
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100/22, de autoria do Ver. Eninho da Farmácia (Arquivar); 16) Of. GAB nº 267/22, de autoria do 

Executivo Municipal, respondendo ao Requerimento nº 121/22, de autoria do Ver. Geraldo Dentista 

(Arquivar); 17) Of. GAB nº 268/22, de autoria do Executivo Municipal, respondendo ao 

Requerimento nº 114/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho (Arquivar); 18) Of. GAB nº 269/22, de 

autoria do Executivo Municipal , respondendo ao Requerimento nº 108/22, de autoria do Ver. Prof. 

Juninho (Arquivar); 19) Balancete Analítico da Câmara Municipal de Piquete, relativo à julho de 

2022 (Arquivar); 20) E-mail, de autoria do Dep. Fed. Rodrigo Agostinho, respondendo ao 

Requerimento nº 093/22, de autoria do Ver. Cleber Mateus (Arquivar); 21) Of. nº 159/22, da Águas 

Piquete, respondendo ao Requerimento nº 109/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho (Arquivar). 

Usando da palavra o senhor Presidente agradeceu ao pedido atendido lembrando que quando se 

atende a um pedido não é o pedido do Vereador mas sim, da população. 22) Of. nº 038/22, de 

autoria do Sr. José Demétrius Vieira, Sec. de Infraestrutura, respondendo ao Requerimento nº 

084/22, de autoria do Ver. Prof. Lelinho (Arquivar); 23) Of. nº 039/22, de autoria do Sr. José 

Demétrius Vieira, Sec. de Infraestrutura, respondendo ao Requerimento nº 086/22, de autoria do 

Ver. Prof. Lelinho (Arquivar); 24) Of. nº 040/22, de autoria do Sr. José Demétrius Vieira, Sec. de 

Infraestrutura, respondendo ao Requerimento nº 091/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho 

(Arquivar); 25) Of. nº 041/22, de autoria do Sr. José Demétrius Vieira, Sec. de Infraestrutura, 

respondendo ao Requerimento nº 099/22, de autoria do Ver. Eninho da Farmácia (Arquivar); 26) 

Of. 042/22, de autoria do Sr. José Demétrius Vieira, Sec. de Infraestrutura, respondendo ao 

Requerimento nº 112/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho (Arquivar). Usando da palavra o senhor 

Presidente cumprimentou o Sr. Prefeito Municipal Rominho, senhor Secretário de Esporte Marcos 

Faria e senhor Neemias presentes na Casa; 27) Of. nº 044/22, de autoria do Sr. José Demétrius 

Vieira, Sec. de Infraestrutura, respondendo ao Requerimento nº 106/22, de autoria dos Vereadores 

Eninho da Farmácia, Prof. Lelinho e Fernandinho (Arquivar); 28) Of. nº 046/22, de autoria do Sr. 

José Demétrius Vieira, Sec. de Infraestrutura, respondendo ao Of. nº 327/22, de autoria do Ver. 

Prof. Juninho (Arquivar); 29) Of. nº 14/22, de autoria da Sra. Roberta Pereira dos Santos, Sec. de 

Fin. e Planejamento, respondendo ao Ofício nº 372/22, desta Casa de Leis, comunicando a 

aprovação da proposta orçamentária da Câmara Municipal de Piquete (Arquivar); 30) Of. nº 015/22, 

de autoria do Sec. de Agricultura Lucemir do Amaral, respondendo ao Requerimento nº 101/22, de 

autoria dos Vereadores Prof. Lelinho, Eninho da Farmácia e Fernandinho (Arquivar); 31) Parecer nº 

046/22, da Comissão de Justiça e Redação, contrário à aprovação do PLO CM nº 012/22, datado de 

01/06/2022, de autoria do Ver. Cleber Mateus, que dispõe sobre a fixação do dia 9 de Julho como 

sendo o Dia dos Colecionadores, Atiradores e Caçadores e reconhece a atividade CAC como 

atividade de risco. Neste momento o senhor Presidente leu o artigo 83 do Regimento Interno que 

dizia o seguinte: O projeto de lei que receber parecer contrário, quanto ao mérito, de todas as 

comissões a que foi distribuído, será tido como rejeitado e continuou dizendo o referido projeto 

seria arquivado devido sua rejeição (Arquivar); 32) Requerimento nº 116/22, de autoria do Ver. 

Cleber Mateus (Para a ordem do dia); 33) Requerimento nº 117/22, de autoria do Ver. Cleber 

Mateus (Para a ordem do dia); 34) Requerimento nº 118/22, de autoria do Ver. Cleber Mateus (Para 

a ordem do dia); 35) Requerimento nº 119/22, de autoria do Ver. Cleber Mateus (Para a ordem do 
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dia); 36) Requerimento nº 120/22, de autoria do Ver. Cleber Mateus (Para a ordem do dia); 37) 

Requerimento nº 122/22, de autoria do Ver. Broa do Araçá (Para a ordem do dia); 38) 

Requerimento nº 123/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho (Para a ordem do dia); 39) Requerimento 

nº 124/22, de autoria do Ver. José Luiz de Faria Júnior (Para a ordem do dia); 40) Requerimento nº 

125/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho (Para a ordem do dia); 41) Requerimento nº 126/22, de 

autoria do Ver. Prof. Juninho (Para a ordem do dia); 42) Requerimento nº 127/22, de autoria do Ver. 

Prof. Juninho (Para a ordem do dia); 43) Requerimento nº 128/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho 

(Para a ordem do dia); 44) Requerimento nº 129/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho (Para a ordem 

do dia); 45) Requerimento nº 130/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho (Para a ordem do dia); 46) 

Requerimento nº 131/22, de autoria do Ver. Eninho da Farmácia (Para a ordem do dia); 47) 

Requerimento nº 132/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho (Para a ordem do dia); 48) Requerimento 

nº 133/22, de autoria do Ver. Eninho da Farmácia (Para a ordem do dia); 49) Requerimento nº 

134/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho (Para a ordem do dia); 50) Indicações nºs 084, 085 e 

089/22, de autoria do Ver. Broa do Araçá (À consideração do senhor Prefeito); 51) Indicação nºs 

086, 087, 090, e 091/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho (À consideração do senhor Prefeito); 52) 

Indicação nº 088/22, de autoria do Ver. Eninho da Farmácia (À consideração do senhor Prefeito); 

53) Moção nº 057/22, de autoria dos Vereadores Prof. Lelinho e Prof. Juninho (Para a ordem do 

dia); 54) Moção nº 058/22, de autoria do Ver. Dr. Antonio (Para a ordem do dia); 55) Moção nº 

059/22, de autoria do Ver. Dr. Antonio (Para a ordem do dia). Em seguida o senhor Presidente 

passou para o segundo momento da sessão onde a palavra foi franqueada aos senhores Vereadores 

inscritos para fazerem o uso da Tribuna. Inscrito para falar o Ver. Cleber Mateus cumprimentou a 

Presidência, Mesa composta, demais Vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Natureza FM 

e demais rádios. Em seguida falou sobre estarmos na semana da Pátria e sobre o caminho que 

estavam trilhando em busca de um novo Brasil e de um novo Estado. Justificou sua ausência na 

sessão anterior e disse que havia acompanhado o desabafo do Ver. Rafael que havia dito que estava 

chateado com as coisas que vinham acontecendo, sobre denúncias que tinham sido feitas contra ele 

no Ministério Público. O Ver. Mateus disse que aquilo era normal, que ele também havia sido 

denunciado por um projeto de lei apresentado na Casa sobre banheiro masculino e feminino na 

cidade, pelo chefe de gabinete da Prefeitura Leonardo Fabrício. Disse que era complicada a guerra 

ideológica em que viviam. Frisou que o denunciante era o Presidente do Conselho de Juventude e 

talvez fosse aquela a política pensada para a Juventude. Dirigiu-se ao Ver. Rafael do Depósito 

perguntando se o mesmo se lembrava de uma reunião onde fora dito que ou estavam todos juntos ou 

seriam “queimados”. Disse que ele já tinha se posicionado pois não iria comer na mão de ninguém e 

frisou que o Ver. Rafael estava arcando com o peso de querer ser independente. Disse ainda que as 

denúncias infundadas os deixavam desacreditados de querer lutar por um País melhor. Falou ainda 

que havia recebido uma ligação anônima dizendo que ele estava mexendo com gente perigosa, falou 

que sofreu ameaças e que tinham colocado a integridade da sua família em jogo. Comentou que 

depois disso havia pensado se valia a pena trilhar caminhos cada vez mais perigosos em nome da 

democracia. Citou a frase de José Alencar, falecido vice-presidente do Brasil, em que ele dizia que 

não tinha medo da morte, mas sim da desonra. Disse que não podia se curvar diante das ameaças e 
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situações desagradáveis. Em seguida agradeceu ao Deputado Guiga Peixoto pelo carro adquirido 

para a saúde, comentando que tinham sido comprados seis carros e que um deles era de um pedido 

dele e do Ver. Rafael. Disse que estava para vir outro carro para a saúde do Dep. Mota do PL. 

Frisou que ele e o Ver. Rafael trouxeram quase um milhão de reais para a cidade. Falou que as 

pessoas estavam acompanhando o trabalho dos dois. Em seguida falou sobre o projeto de sua 

autoria que tinha recebido parecer negativo da Comissão. Projeto que criava uma data festiva no 

município, dia do Colecionador, Atirador e Caçador legalizado. Discorreu a respeito do CAC 

explicando que eram desportistas habilitados pela Constituição e pela Lei Federal para a prática de 

tiro desportivo. Disse ainda que queria mandar nos grupos de CAC, nos grupos que tinham, que 

infelizmente o dia do CAC em Piquete tinha tido um parecer contrário do Jurídico da Casa, da 

Comissão, de quem julgava aquele tipo de situação. Falou que era interessante que no projeto vinha 

o que estava escrito na Legislação Federal, que o CAC era uma atividade de risco e que inclusive 

podiam ter porte de arma de trânsito. Disse que era uma cópia ipsis litteris de uma Lei Federal, mas 

que no entendimento do Jurídico da Casa aquela lei deveria estar errada. Questionou o fato de ter 

copiado uma lei maior e colocado numa lei municipal, se aquilo estava errado. Disse ainda que 

levaram o assunto para porte de arma e que não sabia da onde tinham tirado aquilo. Falou que 

queriam justificar um parecer negativo, que parecer tinha sabor daquele que pagava, que o parecer 

vinha daquilo que a Casa achava que era a verdade. Disse que foi feito um malabarismo de palavras 

para negar o projeto. O Ver. Fernandinho solicitou um aparte o que foi negado pelo Ver. Mateus, 

dizendo que na discussão do projeto eles se atentavam aquilo. Usando da palavra o senhor 

Presidente disse que gostaria de informar não havia nada pessoal com relação ao projeto e disse que 

o próprio artigo do Regimento Interno da Casa era claro. O Ver. Mateus disse que o senhor 

Presidente estava interrompendo a fala dele. O senhor Presidente disse que a fala do Ver. Mateus 

seria resguardada e que o artigo 83 e 72 do Regimento Interno a Presidência deixaria de receber 

qualquer preposição... Disse ao Ver. Mateus que em caso de divergência de entendimento, e ele 

sabia disso, poderia entrar com um recurso e o estava informando disso. Continuando sua fala o 

Ver. Mateus disse que não sabia por que negar uma data comemorativa e relacionar a data ao porte 

de arma. Disse que na sua opinião tinham extrapolado um pouco e ele não estava perguntando a 

opinião de mais ninguém. Falou ainda que era como se reconhecer uma data festiva fosse conceder 

porte a alguém. Disse que aquela militância estava atrapalhando bastante. Mudando de assunto o 

Ver. Mateus agradeceu a Deputada Letícia Aguiar que havia feito um pedido para ser feita uma 

carreata no dia 7 de setembro e que a carreata sairia do Bairro Santa Isabel. Parabenizou a Prefeitura 

pela aquisição de um veículo Sedan, Corola no valor de 189 mil reais, dizendo que achava que todo 

brasileiro deveria ter duas coisas quando completasse 18 anos, um Corola e uma arma. Falou que 

havia conversado com um passador de pano e que o mesmo havia dito que o outro carro estava 

gasto. Disse ainda que ele com quarenta anos estava um bagaço, mas que um Corola com 40 anos 

continuava sendo um Corola, mas que cada um gastava com o que quisesse e com que achava 

importante e cumprimentando a todos encerrou sua fala. Inscrito para falar o Ver. Dr. Antonio 

cumprimentou a Presidência, Mesa composta, demais Vereadores, público presente, Prefeito 

Municipal, Secretário de Esportes Marcos Faria, ouvinte da Rádio Natureza FM e internautas. 
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Iniciou seu pronunciamento fazendo a leitura das moções de Pesar aos familiares do Sr. Fábio 

William Inácio e aos familiares da Sra. Rosilene Aparecida Alves Inocêncio. Em seguida comentou 

que o Prefeito Rominho estava recebendo visita de Prefeitos de várias regiões para conhecer Piquete 

e as obras que estavam sendo feitas. Parabenizou o Prefeito e sua equipe e encerrou assim sua fala. 

Inscrito para falar o Ver. Prof. Juninho passou a Presidência. Cumprimentou o então Presidente, a 

Mesa composta, demais Vereadores, público presente, senhor José Augusto, senhor Prefeito, demais 

autoridades do Executivo, colaboradores e internautas. Iniciou sua fala dizendo que Lei Orgânica e 

pareceres técnicos não se discutiam, se cumpriam. Disse que não se pedia opinião particular, mas 

cumprimento, tinha que se cumprir. Se a matéria era da União, quem competia legislar era a União, 

que aquilo ficasse claro para não ser levado para o lado da pessoalidade. Discorreu sobre o 

Regimento Interno dizendo que além de nortear os trabalhos dos Vereadores ele ensinava o que 

fazer, mas também como fazer. Falou que ler o Regimento Interno, ler a Lei Orgânica do Munícipio 

e vir à Câmara conversar sobre o que se queria propor era o mínimo que se esperava do trabalho do 

Vereador. Disse que era super a favor de que todas as boas intenções prosperassem naquele 

parlamento, mas que não faria algo fora da lei, algo ilegal. Falou que não precisavam discordar 

trazendo discursos desnecessários e pessoais, que tinham que discutir o que era bom para a cidade 

de Piquete. Falou que com mimimi e briguinhas as coisas não prosperavam. Disse que todos 

estavam ali aprendendo a fazer politica nova, politica boa, cada um com sua contribuição e 

relevância. Disse que o Poder Legislativo estava dando uma contribuição enorme para o Poder 

Executivo que estava fazendo sua parcela e que era aquilo que a população esperava e ia continuar 

esperando, a concretização de uma nova Piquete. Frisou que não adiantava ficarem divididos se 

todos queriam que a cidade crescesse, que a política velha não trazia nada de bom para a cidade. 

Falou sobre a importância do diálogo e da maturidade para sentar e resolver os problemas. Disse 

que o parlamento tinha que apontar soluções e que não adiantava apontar soluções técnicas e elas 

não serem aceitas. Em aparte o Ver. Fernandinho disse que respeito não era algo que se comprava 

ou se achava na esquina. Que respeito era algo que se conquistava. Que da mesma forma que se 

falava tanto em respeito do outro lado, que também queriam ser respeitados. Disse que falava por 

ele. Que ele não levava as discussões políticas e pareceres para o lado pessoal. Que não era formado 

em Direito e por isso perguntava para os órgãos técnicos se era ou não constitucional. Falou que 

sendo inconstitucional ele precisava dar o parecer contrário, pelo simples fato de que ia para a 

Prefeitura, o Executivo vetava e se ficava numa celeuma se mantinha ou não o veto. Disse que um 

outro Vereador poderia dizer: Fernandinho você era o relator, você não leu o projeto? Como você 

deu o parecer favorável e depois você vota pela manutenção do veto? Agradeceu o Ver. Prof. 

Juninho pelo aparte e disse que tinha maturidade o suficiente para entender que ali era uma Casa de 

Leis e sabia respeitar aqueles que pensavam diferente dele, sem fazer provocações, pois seu pai e 

sua mãe tinham lhe dado educação e isso vinha de berço. Disse que deixava isso bem claro e 

agradecendo encerrou sua fala. Continuando sua fala o Ver. Prof. Juninho disse que gostaria de 

aproveitar a fala do Ver. Fernandinho e fazer complemento. Citou o ataque nas redes sociais aos 

Vereadores e disse que não toleravam esses acontecimentos e jamais apoiariam esse tipo de ataque. 

Disse que foram eleitos para trabalhar e que com relação as denúncias no Ministério Público eram 
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de pessoas que não abraçavam o projeto que tem para a cidade e se aproveitam disso para atrapalhar 

o bom andamento da cidade de Piquete. Em seguida, agradeceu ao Deputado Itamar Borges e 

comentou que não imaginava que em um período tão curto como Vereador viria tanta verba para 

Piquete, que ultrapassavam mais de dois milhões reais, lembrando que ali ninguém brigava por 

quantia, mas que ficavam felizes porque o que vinha de cada um era importante para a cidade de 

Piquete. Falou também que estavam de portas abertas para receber investimentos e parcerias para a 

cidade de Piquete. Salientou que a Câmara de Piquete lutava por Piquete e não por pessoas, por 

ideias pessoais. Agradeceu também a equipe de Infraestrutura e Obras, Sr. Demétrius, Rômulo 

Pires, Arquiteta Fernanda, por terem atendido ao pedido dos moradores da Rua Projetada, na 

Tabuleta. Disse que estavam com dificuldade de dar continuidade no calçamento devido a um cano 

de esgoto e que todos agiram de forma eficaz dando solução para o problema. Agradeceu também o 

apoio da população dizendo que às vezes é pedido, mas não se conseguia na mesma hora. 

Comentou a respeito da obra nas ruas da cidade, lembrando que era uma obra necessária e 

importante, apesar dos transtornos. Disse que temos a agenda 2030 que falava sobre o saneamento 

nas cidades que era um compromisso internacional, mas também local. Citou o exemplo dos nossos 

rios que as pessoas poderiam estar nadando neles. Falou que sempre que precisasse que 

procurassem os Vereadores que passariam para a Prefeitura e que não deixariam os moradores sem 

resposta e sem ação. Em seguida falou a respeito da Equipe de Corrida Nova Geração que tão bem 

representava nossa cidade. Parabenizou e Equipe pela participação na 3ª corrida de Rua Unisal. 

Parabenizou também o Ver. Prof. Lelinho por ter homenageado a Equipe de Vôlei Adaptado e todos 

aqueles que estavam ajudando o esporte a crescer em nossa cidade. Disse que estavam acontecendo 

atividades em diversos pontos da cidade e que tanto a Secretaria de Comunicação com a de Esportes 

poderiam informar sobre as mesmas. Frisou que quando se falava de esporte estava se falando de 

saúde. Em seguida parabenizou as escolas pelas atividades pedagógicas que já haviam acontecido e 

as que iriam acontecer no dia 07 de Setembro. Data que todos deveriam celebrar com carinho, os 

200 anos de independência. Teceu outros comentários a respeito dizendo que este País tinha as 

belezas mais admiráveis em todo o mundo e um povo muito acolhedor. Desejou que a data fosse 

comemorada com muita alegria nesse País pacífico e harmônico, dizendo que assim ele deveria 

permanecer e agradecendo encerrou seu pronunciamento. Inscrito para falar o Ver. Fernandinho 

cumprimentou a Presidência, demais Vereadores, Prefeito Municipal, público presente, ouvintes, 

internautas e Secretários. Em seguida iniciou seu pronunciamento dizendo que depois da aula de 

história do Ver. Prof. Juninho ficava até difícil se expressar. Disse que trazia boas notícias em meio 

a tantas coisas ruins como guerras e misérias, pois estavam escrevendo uma nova história para a 

cidade de Piquete, com esta Câmara forte e com a Administração liderada pelo Prefeito Rominho. 

Falou que o respeito era uma via de mão dupla e que respeitava todos os que pensavam diferente 

dele, pois ali era um parlamento. Disse que isso também era com relação ao governo que ele 

defendia, que havia sido eleito junto e que acreditava. Falou que se tinha alguma dúvida fiscalizava, 

ia direto na fonte pois tinham uma administração onde o povo era ouvido. Disse que tinha 

consciência dos desafios que tinham pela frente, mas que as coisas estavam caminhando. Falou 

sobre a nova frota da Prefeitura para a saúde deixando claro que o deputado tinha mais era que 
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mandar mesmo, pois o dinheiro era do Governo, dinheiro de impostos, nosso dinheiro. Lembrou a 

todos que durante o ano receberam duas vans para a área da saúde, um caminhão basculante, uma 

pá carregadeira, um caminhão pipa e disse que isso traria eficiência aos serviços prestados à 

população. Citou também as obras em andamento no município deixando claro que era necessário 

fazer seu papel sim de criticar e apontar, mas também de dar soluções. Falou que muitas vezes foi à 

Prefeitura depois do expediente e encontrou o Prefeito ainda trabalhando pela cidade. Disse que no 

Palácio dos Bandeirantes hoje Piquete é falada e comentada pela liderança que temos no município. 

O Ver. Fernandinho disse que era importante continuar acreditando e respeitando o resultado das 

urnas. Lembrou que em 2024 teria uma nova eleição e cada um faria o seu juízo de valores. Disse 

que se tinham Vereadores que sofriam perseguição de um lado, do outro também acontecia. Falou 

que estavam trabalhando sim, todos empenhados para que Piquete pudesse viver uma nova história. 

Disse também que pequenas gotas às vezes eram transformadas em tempestades. Mas que desejava 

que pudesse surfar sobre todas elas para que ao final do mandato pudessem sair de cabeça erguida. 

Frisou que estava deixando algo claro sobre sua posição, que tudo aquilo que a coligação 

compromisso com o povo prometeu em campanha estava sendo cumprido. Se não estava sendo 

mais rápido era por causa de burocracia e recursos. Disse que estava segundo mandato e sabia o que 

era não ser ouvido e hoje ele era ouvido e tinha a oportunidade de conversar. Falou ainda que em 

relação a sua Comissão, era primeira vez que ele dava um parecer contrário, porque tinha tido um 

parecer técnico antes. Se qualquer Vereador apresentasse um projeto na Casa e não sentasse e 

conversasse com ele, ele seguiria o parecer técnico do Jurídico. Disse que podiam contar com ele, 

com a Casa de Leis, com o Prefeito Rominho e com a Administração compromisso com o povo e 

pedindo a Deus que iluminasse nossa cidade, o trabalho do legislativo e lhe desse paciência 

encerrou seu pronunciamento. Em seguida o senhor Presidente suspendeu a sessão por 15 minutos 

quando retornariam para a Ordem do Dia. Reabrindo os trabalhos o senhor Presidente solicitou ao 

senhor Secretário que fizesse a chamada dos Vereadores e a leitura da ordem do dia. 1) Parecer nº 

041/22, da Comissão de Justiça e Redação favorável ao PLO CM nº 010/22, de autoria do Ver. 

Cleber Mateus Tomazi de Oliveira e subscrito pelos Vereadores Marcos Rafael Gonçalves Uchôas e 

Antonio Vicente Campos, que autoriza o poder público a incluir o símbolo do autista em vagas 

demarcadas como preferenciais no âmbito do Município de Piquete – SP. Usando da palavra pela 

ordem o Ver. Broa do araçá solicitou que a votação dos Requerimentos fosse feita sem a discussão. 

O senhor Presidente solicitou que a votação do pedido do Ver. Broa do Araçá ficasse para depois da 

leitura dos pareceres. O senhor Secretário continuou a leitura. Como não houvesse quem desejasse 

falar sobre aquela propositura, a mesma foi colocada em votação e aprovada de forma unânime. 2) 

Parecer nº 047/22 da Comissão de Justiça e Redação e Parecer nº 011/22, da Comissão de Finanças, 

Orçamento e Fiscalização, ambos favoráveis ao PLC nº 004/22, de autoria do Executivo Municipal 

que autoriza o Poder Público Municipal a instituir gratificação aos integrantes de Comissão 

Licitações e dá outras providências. Como não houvesse quem desejasse falar sobre aquela 

propositura, a mesma foi colocada em votação e aprovada de forma unânime. Como não houvesse 

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

forma unânime. Nesse momento o senhor Presidente colocou em votação o pedido do Ver. Broa do 
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Araçá, solicitando a dispensa da leitura dos requerimentos naquela sessão. Como não houvesse 

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

forma unânime. 3) Requerimento nº 116/22, de autoria do Ver. Cleber Mateus, para que seja 

oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal Rômulo Kazimierz Luszczynski e Secretarias Municipais 

que possuam veículos, solicitando-lhes cópia do controle de manutenção contendo gastos da frota 

municipal de janeiro a julho de 2022. Como não houvesse quem desejasse falar sobre aquela 

propositura, a mesma foi colocada em votação e aprovada de forma unânime. 4) Requerimento nº 

117/22, de autoria do Ver. Cleber Mateus, para que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal 

Rômulo Kazimierz Luszczynski e Secretarias Municipais que possuam veículos, solicitando-lhes 

cópia do controle de tráfego e abastecimento da frota municipal no período de janeiro a julho de 

2022, discriminado por meses. Como não houvesse quem desejasse falar sobre aquela propositura, a 

mesma foi colocada em votação e aprovada de forma unânime. 5) Requerimento nº 118/22, e 

Secretarias Municipais de Infraestrutura e de Planejamento, solicitando-lhes cópia do processo 

licitatório completo da tomada de preços nº 07/2021 – Obras de Drenagem Pluvial Santa Isabel. 

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

votação e aprovada de forma unânime. 6) Requerimento nº 119/22, de autoria do Ver. Cleber 

Mateus, para que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal Rômulo Kazimierz Luszczynski e 

Secretarias Municipais de Agricultura e Infraestrutura, solicitando-lhes lista das máquinas (patrol, 

retroescavadeiras, pá carregadeira) e tratores de propriedade do município em condição de uso. 

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

votação e aprovada de forma unânime. 7) Requerimento nº 120/22, de autoria do Ver. Cleber 

Mateus, para que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal Rômulo Kazimierz Luszczynski e 

Secretaria Municipal de Saúde, setor de transporte, solicitando-lhes cópia das ordens de serviço dos 

motoristas no período de janeiro a julho de 2022. Como não houvesse quem desejasse falar sobre 

aquela propositura, a mesma foi colocada em votação e aprovada de forma unânime. 8) 

Requerimento nº 122/22, de autoria do Ver. Broa do Araçá, para que seja oficiado à empresa 

Elektro Redes S.A. solicitando que realize a troca do poste de madeira localizado na Rua Maria José 

de Lourdes, nº 76, na Vila Célia, nesta cidade. Como não houvesse quem desejasse falar sobre 

aquela propositura, a mesma foi colocada em votação e aprovada de forma unânime. 9) 

Requerimento nº 123/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho, para que seja oficiado do Sr. José 

Demétrius Vieira, Sec. Mun. De Infraestrutura, solicitando que informe a este Vereador sobre a 

possibilidade de manutenção da fiação que fica na Rua Heitor Vilela Nunes, no jardim da Escola 

Municipal Profª. Ricarda Godoy Lopes. Como não houvesse quem desejasse falar sobre aquela 

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

124/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho, ao responsável pela empresa Neoenergia Elektro 

Eletricidades e Serviços, solicitando-lhe que informe a este Vereador sobre a possibilidade de 

manutenção da fiação que fica na Rua Heitor Vilela Nunes, no jardim da E. M. “Profª. Ricarda 

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

colocada em votação e aprovada de forma unânime. 11) Requerimento nº 125/22, de autoria do Ver. 

Prof. Juninho, para que seja oficiado ao Exmo. Sr. Rômulo Kazimierz Luszczynski, reiterando o 
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Requerimento nº 099/21, solicitando-lhe que informe a este Vereador sobre possibilidade de realizar 

a pavimentação da Rua Prof. Marcos Uchôas dos Santos Penchel, bem como da Rua Amélia Alves 

de Oliveira, no Bairro da Tabuleta. Como não houvesse quem desejasse falar sobre aquela 

propositura, a mesma foi colocada em votação e aprovada de forma unânime. 12) Requerimento nº 

126/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho, para que seja oficiado ao Exmo. Sr. Rômulo Kazimierz 

Luszczynski, reiterando o Requerimento nº 100/21, solicitando-lhe que informe a este Vereador 

sobre a possibilidade de que seja realizada a limpeza das margens dos córregos que cortam a nossa 

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

em votação e aprovada de forma unânime. 13) Requerimento nº 127/22, de autoria do Ver. Prof. 

Juninho, para que seja oficiado ao Exmo. Sr. Rômulo Kazimierz Luszczynski, Prefeito Municipal, 

reiterando o Requerimento nº 105/21, solicitando-lhe que informe a este Vereador sobre a 

possibilidade de construir duas lombo faixas na Rua do Piquete (próximo à Câmara Municipal). 

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

votação e aprovada de forma unânime. 14) Requerimento nº 128/22, de autoria do Ver. Prof. 

Juninho, para que seja oficiado ao Exmo. Sr. Rômulo Kazimierz Luszczynski, Prefeito Municipal, 

solicitando-lhe que informe a este Vereador sobre a possibilidade de colocar uma caçamba de lixo 

na Estrada do Benfica, próximo a Cachoeirinha. Como não houvesse quem desejasse falar sobre 

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

Requerimento nº 129/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho, para que seja oficiado do Exmo. Sr. 

Rômulo Kazimierz Luszczynski, solicitando-lhe que informe a este Vereador sobre a possibilidade 

de que sejam colocados dois bancos na Av. Manoel Ribeiro dos Santos Filho, próximo à Capela de 

Nossa Senhora de Fátima e do Campinho de Futebol. Como não houvesse quem desejasse falar 

sobre aquela propositura, a mesma foi colocada em votação e aprovada de forma unânime. 16) 

Requerimento nº 130/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho, para que seja oficiado ao Sr. José 

Demétrius Vieira, Sec. Mun. de Infraestrutura, solicitando-lhe que informe a este Vereador sobre a 

possibilidade de efetuar as seguintes manutenções na Rua Maria Aparecida Leite Ferreira, Vila 

Eleotério: retirar entulhos depositados ao lado da escadaria de acesso, realizar reparo de sua base, 

fazer a limpeza dos bueiros e colocar banco para os moradores. Como não houvesse quem desejasse 

falar sobre aquela propositura, a mesma foi colocada em votação e aprovada de forma unânime. 17) 

Requerimento nº 131/22, de autoria do Ver. Eninho da Farmácia, para que seja oficiado ao 

responsável pela empresa Neoenergia Elektro, solicitando-lhe que informe a este Vereador quando 

será realizada a troca do poste de energia da Av. José Osmar Damico, próximo ao nº 16. Como não 

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

aprovada de forma unânime. 18) Requerimento nº 132/22, de autoria do Ve. Prof. Juninho, para que 

seja oficiado ao José Demétrius Vieira, Sec. Mun. de Infraestrutura, solicitando-lhe que informe a 

este Vereador sobre a possibilidade de manutenção do bueiro situado na Av. José Ribeiro dos 

Santos, Bairro Santo Antônio. Como não houvesse quem desejasse falar sobre aquela propositura, a 

mesma foi colocada em votação e aprovada de forma unânime. 19) Requerimento nº 133/22, de 

autoria do Ver. Eninho da Farmácia, para que seja oficiado do Sr. Nilton Sales, Sec. Mun. de 

Trânsito, solicitando que informe a este Vereador quando serão colocados os postes, as placas de 
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sinalização e as demarcações para estacionamento rotativo de 15 minutos nas seguintes farmácias: 

Farmácia Macedo, localizada na Rua Conselheiro Rodrigues Alves, nº 74, Farmavale, localizada na 

Rua do Piquete nº 35. Como não houvesse quem desejasse falar sobre aquela propositura, a mesma 

foi colocada em votação e aprovada de forma unânime. 20) Requerimento nº 134/22, de autoria do 

Ver. Prof. Juninho, para que seja oficiado ao Sr. Rômulo Kazimierz Luszczynski, solicitando-lhe 

que informe a este Vereador sobre a possibilidade de encaminhar a esta Casa de Leis um Projeto de 

Lei autorizando a revisão e reposição salarial aos valores de vencimento dos servidores públicos 

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

colocada em votação e aprovada de forma unânime. 21) Requerimento nº 135/22, de autoria do Ver. 

Prof. Juninho, para que seja oficiado ao Exmo. Sr. Rômulo Kazimierz Luszczynski, Prefeito 

Municipal, solicitando-lhe que informe e esclareça a este Vereador como é feita a divisão 

orçamentária dos recursos a serem repassados e/ou reservados aos postos de saúde do município, 

para fins de atendimento, material, pessoal disponível, considerando que há diferença populacional 

entre os bairros atendidos por cada um deles e há, portanto, diferentes demandas. Como não 

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

aprovada de forma unânime. 22) Moção nº 057/22, de autoria dos Vereadores Prof. Lelinho e Prof. 

Juninho, para que seja oficiado ao Sr. Rodrigo Nunes Godoy, Secretário Municipal de Turismo e 

demais familiares da Sra. Benedita Coelho Nunes, apresentando-lhes Moção de Pesar pelo seu 

falecimento ocorrido recentemente. Como não houvesse quem desejasse falar sobre aquela 

propositura, a mesma foi colocada em votação e aprovada de forma unânime. 23) Moção nº 058/22, 

de autoria do Ver. Dr. Antonio, para que seja oficiado aos familiares do Sr. Fábio William Inácio, 

apresentando-lhes Moção de Pesar, pelo seu falecimento ocorrido recentemente. Como não 

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

aprovada de forma unânime. 24) Moção nº 059/22, de autoria do Ver. Dr. Antonio, para que seja 

oficiado aos familiares da Sra. Rosilene Aparecida Alves Inocêncio, apresentando-lhes Moção de 

Pesar deste Legislativo, por seu falecimento ocorrido recentemente. 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 até aquele momento e aos 

que acompanharam pelas redes sociais, aos colaboradores do Poder Legislativo, a presença dos 

colaboradores do Poder Executivo, bem como as ilustres visitas naquela sessão. Disse que a Casa se 

sentia honrada em poder celebrar o dia 07 de Setembro como uma data para todos os brasileiros. 

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, 05 de setembro de 

2022. Ducentésimo (200º) 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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