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ATA DA DÉCIMA QUINTA (15ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO (2º) ANO 

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

PIQUETE. Aos três (03) dias do mês de outubro 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, presentes e 

colaboradores do legislativo. Em seguida convidou os nobres pares para que em pé entoassem o 

Hino ao município. Solicitando a ordem, o Vereador José Carlos Gonçalves Courbassier solicitou 

um minuto de silêncio pelo falecimento do Sr. Paulo César de Castilho. Foi realizado um minuto de 

silêncio. Em seguida o Presidente solicitou ao senhor Secretário que faça a leitura da ata da 14ª 

sessão ordinária realizada no dia 19/09/2022. O senhor Presidente colocou a Ata de 14ª 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. Antes de dar andamento a leitura do expediente da Sessão Ordinária, o Presidente 

deu início a eleição para renovação para o Biênio 2023/2024, da Mesa da Câmara Municipal de 

Piquete, nos termos do art. 9º do Regimento Interno, cuja eleição foi convocada na última Sessão 

Ordinária. Conforme art. 8º, II, da mesma Resolução, solicitou a leitura da Declaração de 

Lideranças do Bloco Parlamentar formado e protocolizado na secretaria desta Casa de Leis. 1) 

Termo de Acordo de Liderança para eleição de renovação da Mesa da Câmara Municipal de 

Piquete, para o biênio 2023/2024, nos termos do art. 8º, §§2º e 3º c/c art. 9º, § único, todos do 

Regimento Interno desta Casa Legislativa (Resolução nº185 de 08 e abril de 1992), com a 

composição: Presidente – José Luiz de Faria Júnior (MDB), Vice-presidente – Geraldo Rodrigues 

Ferreira Neto (SD), 1º Secretário – Ederson Marco Gonçalves (PL), 2º Secretário – Antonio Vicente 

Campos (MDB). O Termo de Acordo de Lideranças foi assinado pelos seguintes vereadores: Ver. 

José Luiz de Faria Júnior (MDB), Ver. Ederson Marco Gonçalves (PL), Ver. Geraldo Rodrigues 

Ferreira Neto (SD), Ver. Antonio Vicente Campos (MDB), Ver. Fernando César de Queiroz Motta 

(PP), Ver. José Carlos Gonçalves Courbassier (PSDB), Ver. Wesley Douglas Leal (PSD), Ver. 

Marcos Gonçalves Uchôas (PTB). Após lida a declaração de liderança foi indagado o Ver. Cleber 

Mateus Tomazi de Oliveira (PL) se irá compor e assinar o bloco parlamentar ou irá registrar sua 

candidatura como candidato avulso para concorrer a qualquer cargo desta Casa de Leis. O mesmo 

informou que como líder do PL não realizou a assinatura do acordo de liderança e não possui 

interesse em se candidatar a nenhuma vaga. O Presidente informou que atendendo ao Direito 

Constitucional da Proporcionalidade dos Partidos Políticos, de acordo com as lideranças 

apresentadas neste documento, para a composição da chapa, procedendo a eleição com base no 

art.8º, inciso V, ficando eleitos para os cargos da Mesa da Câmara Municipal de Piquete, para o 

biênio de 2023/2024, por 8 votos, a seguinte chapa: Presidente – José Luiz de Faria Júnior (MDB), 

Vice-presidente – Geraldo Rodrigues Ferreira Neto (SD), 1º Secretário – Ederson Marco Gonçalves 

(PL), 2º Secretário – Antonio Vicente Campos (MDB). Declarou eleita a chapa acima informada 
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para a direção da Câmara Municipal de Piquete, para o biênio de 2023/2024, cujo eleitos serão 

empossados automaticamente no primeiro dia de janeiro de 2023. O Presidente solicitou ao senhor 

Secretário que faça a leitura dos documentos constantes do expediente. 1) Of. GAB nº 278/22, de 

autoria do Executivo Municipal, respondendo ao Requerimento nº 134/22, de autoria do Ver. Prof. 

Juninho. (Arquivar); 2) Of. GAB nº 279/22, de autoria do Executivo Municipal, respondendo ao 

Requerimento nº 127/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho. (Arquivar); 3) Of. GAB nº 280/22, de 

autoria do Executivo Municipal, respondendo ao Requerimento nº 126/22, de autoria do Ver. Prof. 

Juninho. (Arquivar); 4) Of. GAB nº 287/22, de autoria do Executivo Municipal, respondendo ao 

Requerimento nº 129/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho. 5) Of. GAB nº 288/22, de autoria do 

Executivo Municipal, respondendo ao Requerimento nº 125/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho. 

(Arquivar). 6) Of. GAB nº 289/22, de autoria do Executivo Municipal, respondendo ao 

Requerimento nº 128/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho. (Arquivar); 7) Of. GAB nº 290/22, de 

autoria do Executivo Municipal, respondendo ao Requerimento nº 133/22, de autoria do Ver. 

Eninho da Farmácia. (Arquivar). 8) Of. GAB nº 291/22, de autoria do Executivo Municipal, 

respondendo ao Requerimento nº 120/22, do Ver. Cleber Mateus. (Arquivar). 9) Of. GAB nº 

292/22, de autoria do Executivo Municipal, respondendo ao Requerimento nº 117/22, de autoria do 

Ver. Cleber Mateus. (Arquivar); 10) Of. GAB nº 293/22, de autoria do Executivo Municipal, 

respondendo ao Requerimento nº 116/22, de autoria do Ver. Cleber Mateus. (Arquivar); 11) Of. 

GAB nº 294/22, de autoria do Executivo Municipal, respondendo ao Requerimento nº 118/22, de 

autoria do Ver. Cleber Mateus. (Arquivar); 12) Of. GAB nº 295/22, de autoria do Executivo 

Municipal, respondendo ao Requerimento nº 119/22, de autoria do Ver. Cleber Mateus. (Arquivar); 

13) Of. GAB nº 297/22, de autoria do Executivo Municipal, encaminhando o balancete da 

Prefeitura Municipal, relativo ao mês de agosto de 2022. (Arquivar); 14) Of. GAB nº 298/22, de 

autoria do Executivo Municipal, encaminhando cópia da Lei Ordinária nº 2141/22, sobre Termo de 

Fomento a Associação Casa Ágape. (Arquivar); 15) Of. GAB nº 299/22, de autoria do Executivo 

Municipal, respondendo ao Requerimento nº 135/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho. (Arquivar); 

16) Of. GAB nº 302/22, de autoria do Executivo Municipal, respondendo ao Requerimento nº 

136/22, de autoria do Ver. Eninho da Farmácia. (Arquivar); 17) Of. GAB nº 303/22, de autoria do 

Executivo Municipal, respondendo ao Requerimento nº 140/22, de autoria do Ver. Rafael do 

Depósito. (Arquivar); 18) Of. GAB nº 304/22, de autoria do Executivo Municipal, respondendo ao 

Requerimento nº 139/22, de autoria do Ver. Rafael do Depósito. (Arquivar); 19) Of. nº 054/22, de 

autoria do sec. mun. de Infraestrutura, José Demétrius, respondendo ao Requerimento nº 123/22, de 

autoria do Ver. Prof. Juninho. (Arquivar); 20) Of. nº 055/22, sec. mun. de Infraestrutura, José 

Demétrius, respondendo ao Requerimento nº 138/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho. (Arquivar); 

21) Balancete Analítico da Câmara Municipal de Piquete, relativo ao mês de agosto de 2022. 

(Arquivar); 22) Requerimento nº 141/22, de autoria do Ver. Ederson Marco Gonçalves (Para Ordem 

do Dia); 23) Requerimento nº 142/22, de autoria dos Vereadores. Ederson Marco Gonçalves, 

Wesley Douglas Leal e Fernando Cesar de Queiroz Motta (Para Ordem do Dia); 24) Requerimento 

nº 143/22, de autoria dos Vereadores. Ederson Marco Gonçalves, Wesley Douglas Leal e Fernando 

Cesar de Queiroz Motta (Para Ordem do Dia); 25) Requerimento nº 144/22, de autoria dos 
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Vereadores. Ederson Marco Gonçalves, Wesley Douglas Leal e Fernando Cesar de Queiroz Motta 

(Para Ordem do Dia); 26) Requerimento nº 145/22, de autoria dos Vereadores. Ederson Marco 

Gonçalves, Wesley Douglas Leal e Fernando Cesar de Queiroz Motta (Para Ordem do Dia); 27) 

Requerimento nº 146/22, de autoria dos Vereadores. Ederson Marco Gonçalves, Wesley Douglas 

Leal e Fernando Cesar de Queiroz Motta (Para Ordem do Dia); 28) Requerimento nº 147/22, de 

autoria dos Vereadores. Ederson Marco Gonçalves, Wesley Douglas Leal e Fernando Cesar de 

Queiroz Motta (Para Ordem do Dia); 29) Requerimento nº 148/22, de autoria dos Vereadores. 

Wesley Douglas Leal e José Luiz de Faria Júnior (Para Ordem do Dia); 30) Requerimento nº 

149/22, de autoria do Ver. Marcos Rafael Gonçalves Uchôas (Para Ordem do Dia); 31) 

Requerimento nº 150/22, de autoria do Ver. Marcos Rafael Gonçalves Uchôas (Para Ordem do 

Dia);32) Requerimento nº 151/22, de autoria do Ver. Geraldo Rodrigues Ferreira Neto (Para Ordem 

do Dia); 33) Requerimento nº 152/22, de autoria do Ver. Geraldo Rodrigues Ferreira Neto (Para 

Ordem do Dia); 34) Requerimento nº 153/22, de autoria do Ver. José Luiz de Faria Júnior (Para 

Ordem do Dia); 35) Requerimento nº 154/22, de autoria do Ver. José Luiz de Faria Júnior (Para 

Ordem do Dia); 36) Requerimento nº 155/22, de autoria do Ver. José Luiz de Faria Júnior (Para 

Ordem do Dia); 37) Requerimento nº 156/22, de autoria do Ver. José Luiz de Faria Júnior (Para 

Ordem do Dia); 38) Requerimento nº 157/22, de autoria do Ver. José Luiz de Faria Júnior (Para 

Ordem do Dia); 39) Indicações nº 097/22 e nº 098/22 de autoria do Ver. Ederson Marco Gonçalves 

(Encaminhar a consideração do Prefeito); 40) Indicações nº 099/22 e nº 100/22 de autoria do Ver. 

Geraldo Rodrigues Ferreira Neto (Encaminhar a consideração do Prefeito); 41) Indicação nº 101/22 

de autoria do Ver. José Luiz de Faria Júnior (Encaminhar a consideração do Prefeito); 42) 

Indicações nº 102/22 e nº 103/22 de autoria do Ver. Antonio Vicente Campos (Encaminhar a 

consideração do Prefeito); 43) Moção 061/22 de autoria do Ver. Antonio Vicente Campos (Para 

Ordem do Dia); 44) Moção 062/22 de autoria do Ver. José Luiz de Faria Júnior (Para 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. José Luiz de Faria 

Júnior, cumprimentou a Presidência, Mesa Diretora, demais Vereadores, internautas e ouvintes da 

Rádio Natureza FM, todos os presentes, os demais pares da Casa de Leis, a Sra. Adriana, 

colaboradores da Casa de Leis, o Dr. Carlos e o Dr. Bruno e iniciou sua fala parabenizando a todos 

aqueles que foram até as urnas e vibraram e fizeram a festa democrática importante para o país, que 

a população estudou, acompanhou e realizou sua votação. Informou que aqueles que foram eleitos 

façam a sua parte, comparou a cidade de Piquete e disse que esta é um exemplo para a política, que 

independente de partido, sejam realizados os trabalhos. Parabenizou a todos e reforçou que todos 

devem trabalhar juntos pelo Brasil, dentro da Câmara, dentro do Parlamento, dentro de São Paulo, 

pela vida da população, para que todos sejam bem cuidados. Que tenham na ponta uma 

responsabilidade de políticas públicas a toda a população. Vai sendo reformulada a forma como é 

realizada a política, mesmo que alguns não concordem, e a acabada a eleição a palavra de ordem 

deve ser o respeito, respeitar um ao outro e viver na democracia. De forma especial, agradeceu aos 

apoiadores que colaboraram com a campanha com um deputado reeleito Itamar Borges, que foi 

muito bem votado na cidade de Piquete e que o mesmo olhe e trabalhe pela cidade na ALESP, junto 
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ao Governo de São Paulo, junto ao Governo Federal. E mais uma vez reforça a fala sobre as 

parcerias com a cidade de Piquete, para ações e espera encontra com o deputado reeleito essas 

parcerias e esses trabalhos Também parabenizou o Dep. Federal Maurício Nevez, também eleito e 

muito bem votado pela população piquetense, informando que também está aberto a parcerias e 

apoios para futuros trabalhos. Independentemente de partido político, respeitamos e Piquete 

agradece e fica muito feliz por tudo aquilo que é enviado para benefício da cidade. Também falou 

sobre a corresponsabilidade de todos os edis pela eleição da Mesa da Câmara Municipal no início 

da Sessão Ordinária, que após varias conversas e reuniões para a composição da mesa que exerce 

um excelente trabalho na esfera do Legislativo. Também informou que nos últimos meses após 

mudanças pode reformular e dar continuidade, com transparência, ética e compromissada com o 

Poder Legislativo, dando continuidade ao que sempre teve e sempre terá que é fazer o melhor pela 

Câmara Municipal de Piquete, estar à disposição dos demais edis, bem como estar a disposição de 

toda a população. Estendeu aos demais vereadores o trabalho em conjunto, sem tomar lado, sem 

tomar partido e fica muito feliz por dar continuidade aos trabalhos da Casa de Leis para o biênio 

2023/2024, compondo a mesa com os demais pares, e compor na legislatura a história nesta 

legislatura a história que a cidade de Piquete tem e merece ter, que se trata de um legislativo 

engajado, participativo, ativo nos trabalhos e compromissado com o povo. Agradeceu a todos, 

agradeceu aos demais edis pelo voto de confiança. Informou que nunca nesses quase dois anos a 

frente do Legislativo Piquetense nunca negou algo que fosse lícito aos demais pares, negar 

oportunidade para realização dos trabalhos do legislativo. Foram feitas as adequações para que os 

trabalhos fossem realizados, bem como há uma equipe que colabora para que o trabalho do vereador 

aconteça e estão acontecendo. Exemplificou com as obras e investimentos que tem presença do 

legislativo, de cada vereador. Abordou sobre continuar os trabalhos, rever o que não possa ter dado 

certo e crescer junto com a população, para que todos saiam vitoriosos e que Piquete vença. Após as 

falar realizou um direcionamento junto ao Poder Executivo, após ser procurado nesta semana, sendo 

chamado a atenção do mesmo e dos demais vereadores, por ainda ter realocado algumas pedras nas 

ruas que estão ocorrendo as obras, principalmente na Rua Capitão José de Brito e outras ruas do 

próprio bairro. As pessoas estão solicitando e questionando o por que a empresa não pode colocar 

os bloquetes nessas ruas, pois carros estão atolando, problemas em amortecedores dos veículos da 

população. Solicitou ao Prefeito Municipal que converse com o responsável da empresa, pedindo 

para que responsável realize o cronograma, para que eles possam realizar esta atividade o mais 

rápido possível. Quando há questões de chuva é justificável a população, mas no dia da eleição 

ficou uma mistura de papel e barro nas ruas. Parabenizou a equipe de limpeza que realizaram os 

trabalhos, mas no Bairro Santo Antonio estava em estado crítico e em outros pontos, conforme 

conversou com os demais edis da Casa de Leis. Solicitou mais atenção ao referido bairro. 

Mencionou que foi abordado por uma munícipe que o informou que se não taparem os buracos um 

grupo virá na frente da Câmara realizar manifestação e que realizou a orientação a munícipe que as 

obras são importantes, explicando como funcionam as obras e que são importantes, cabendo ao 

Executivo realize sua parte. Agradeceu e lembrou ao Secretário Sr. Bosco que atendeu ao pedido 

em relação a máquina e que foi retirado da rua, facilitando o trânsito, mas que possa continuar 
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avançando no cronograma e utilizar dos períodos curtos que não estão ocorrendo as chuvas para 

recolocar o bloquetes, os paralelepípedos das ruas. Cumprimentou a equipe da prefeitura que está 

presente no plenário da Câmara Municipal. Informou que este mês de outubro é muito importante, 

pelo “Outubro Rosa”, falar sobre a saúde da mulher e devem estar debatendo ações e projetos, algo 

que irá concretizar e irá protocolizar um projeto voltado para essas ações. Também terá o novembro 

azul, saúde não é uma questão de gênero. Que os homens e as mulheres devem buscar um posto de 

saúde e ações preventivas. Parabenizou o projeto do Ver. Lelinho que tem um olhar específico para 

as crianças, trás segurança para as crianças, principalmente neste mês de outubro que é o dia das 

crianças. Também falou que o mês de outubro também é o mês do Professor e que tem a honra de 

convidar todos os professores da rede municipal, estadual e particular, os professores aposentados e 

aqueles que exercem a função, para a Sessão Solene do Dia do Professor, às 19 horas, no Salão Luiz 

Vieira, que irão homenagear alguns professores escolhidos pelos vereadores. Neste sentido, o 

mesmo realizou a leitura da Moção de Aplausos realizado pelo mesmo para todos os Professores do 

Município de Piquete. Falou sobre a importância do professor, que são construtores de vidas, da 

sociedade, transformando o país em um lugar melhor através da prática na sala de aula, solicitando 

que os demais edis votem favorável a presente moção e convidando-os a assinarem juntos a 

propositura. Continuando no assunto de educação, informou que a Casa sempre é comprometida 

com aqueles que a procuram e que recentemente, procurado também o Ver. Prof. Lelinho, fomos 

orientados a acompanhar um pouco mais as parcerias firmadas e os andamentos da área da saúde e 

educação dos autistas de Piquete. Assim o Ver. Juninho juntamente com o Ver. Lelinho, fizeram um 

documento que vai ser encaminhado para as secretarias, para que possam saber quais as formas e os 

meios para terem as respostas corretas, para também orientar a população e fazer a ponte de 

informação e abraças as causas importantes e que sempre são levadas até os vereadores e fazer a 

comunicação perfeito até o Executivo, visando a qualidade de vida da população e principalmente 

pelas crianças, para que juntos possam lutar cada vez mais e avançar nesta pauta tão importante e 

finalizou o assunto informando a Sra. Adriana que o questionamento será encaminhado ao 

Executivo. Saudou todos os vereadores e colocou à disposição de todos, alegando que a população 

confia em todos os vereadores e os procura. Agradeceu a todos os presentes, aos colaboradores e em 

particular direcionou ao Ver. Lelinho que sempre será uma luz para qual irão recorrer para tomar 

um caminho democrático, agradecendo por fazer parte da vice presidência neste biênio, bem como 

agradeceu o Ver. Geraldo que será o próximo vice-presidente da Casa de Leis. Finalizou sua fala 

agradecendo a todos. Inscrito para falar o Ver. Marcos Rafael Gonçalves Uchôas, cumprimentou a 

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

todos os presentes, iniciando sua fala parabenizando todos os colaboradores que trabalharam na 

festa do Santuário de São Miguel Arcanjo, em nome do Padre Fernando e meus agradecimentos a 

todos aqueles que fizeram e se dedicaram para que a Matriz e São Miguel Arcanjo seja elevada a 

Santuário. Este feito gerará um impacto muito grande no nosso município, com certeza irá 

movimentar as pousadas, lanchonetes e devem se preparar para atender a todos. Informou que a 

cidade tem problemas com investidores e agora com essa elevação, quem sabem tragam mais 

investidores ou os próprios munícipes possam atender a todos que irão passar pela cidade. Deixou 
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um agradecimento pelo Padre Fernando a todos os apoiadores. Aproveitou e falou sobre a eleição, 

informando que a região infelizmente perdeu uma cadeira de deputado, pois antes tinham quatro e 

agora diminuiu para três, indagando que é ruim, pois é necessário de mais força, listando os 

candidatos eleitos: Edmir Chidid, Letícia Aguiar e Dr. Elton. Infelizmente perderam um deputado, 

mas por outro lado ficou feliz por ter trabalho para a Dep. Letícia Aguiar e que venceu a eleição, 

sendo uma deputada que contribui muito com o município e que fizeram também uma carreata no 

município. Deixou também aqui sua surpresa de conversas com pessoas na Praça da Bandeira que 

não sabiam em quem votar, não sabiam os números e que é preocupante e que infelizmente não dão 

importância para a votação nos deputados federais e estaduais. Pediu para que as pessoas realizem 

as análises na votação, verifiquem no munícipio aqueles que contribuem. Parabenizou todos que 

foram votar, a Dep. Letícia Aguiar obteve 497 votos, sendo a deputada eleita que mais teve votos na 

cidade e agradeceu a todos por acreditarem nela. Também agradeceu os oitenta e cinco votos de 

confiança ao deputado Guiga Peixoto, sendo que na eleição passada teve um voto. Parabenizou 

também o seu irmão André Uchôas, que apoiou o candidato a deputado federal Fernando 

Marangoni, que ajudou muito a cidade e que teve a oportunidade de conhecer na Secretaria de 

Habitação do Estado de São Paulo, que atendeu uma solicitação quando houve um problema no 

prédio do CDHU. Deixou para esses candidatos eleitos e demais candidatos apoiados por outros 

vereadores, que enviem recursos e que serão cobrados para ajudar sempre a cidade de Piquete. 

Agradeceu a todos. Inscrito para falar o Ver. Ederson Marco Gonçalves, cumprimentou a 

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

todos os presentes, os demais pares da Casa de Leis e iniciou agradecendo primeiramente a Deus 

pelo dom da vida e pelo trabalho, por mais uma conquista trabalhando com o deputado, com cada 

vereador realizando o seu papel tão importante para eles e para a população de Piquete, buscando 

sempre o melhor para todos. Agradeceu o Estadual André do Prado que foi reeleito e o Dep. Federal 

Marcio Alvino que também foi reeleito, agradeceu o apoio e a parceria, que estão a um ano e dez 

meses trabalhando juntos, conhecendo e aprendendo, podendo contar com o vereador e com a 

população de Piquete, buscando recursos, apoio, trabalho, para melhoria da nossa cidade, pedindo 

sempre o melhor para população. Agradeceu a todos os amigos que os apoiaram. Informou que está 

feliz por ser sua primeira eleição e conseguir uma pontuação boa para os deputados. Agradeceu 

também ao Prefeito e Secretários, Vice-prefeito, ajudando bastante com os pedidos realizados pelos 

vereadores para realizar melhorias e agradeceu pelo serviço prestado. Agradeceu também o Sr. Bino 

e o Sr. Max, bem como o Sr. Lucinho Peru e o Sr. Niltinho por sempre atender em qualquer horário 

quando solicitado para fazer o melhor possível para realizar o serviço. Agradeceu também ao Sr. 

Demétrius também por atender quando solicitado. Finalizou sua fala agradecendo a todos e desejou 

boa noite. Inscrito para falar o Ver. Antonio Vicente Campos, cumprimentou a Presidência, Mesa 

Diretora, demais Vereadores, internautas e ouvintes da Rádio Natureza FM, todos os presentes, os 

demais pares da Casa de Leis, iniciou sua fala parabenizando a todos os eleitores que compareceram 

as urnas e não deixaram de exercer seu direito de escolha. Também parabenizou o seu Dep. Jorge 

Caruso, que foi reeleito pela quinta vez e que irão solicitar ajuda para o nosso Santuário de São 

Miguel Arcanjo. Parabenizou na pessoa do Padre Fernando todos aqueles que ajudaram a realizar a 
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festa, uma festa ímpar. Abordou sobre as duas indicações solicitadas pelos eleitores e munícipes, 

para que construísse mais duas faixas na rodovia Piquete/Itajubá. A segunda indicação é a 

solicitação de uma faixa de pedestres na altura do supermercado Central, em frente a escola KNN, 

para facilitar a passagem dos moradores e peregrinos. Informou que realizou uma Moção de 

Aplausos para a obra social RÊ-NASCER e realizou a leitura da propositura e discorreu sobre o 

trabalho realizado pelos mesmos e que estão dispostos a receber a todos, estando disponíveis para 

receber doações e ajudar o próximo. Finalizou sua fala agradecendo a todos. Após sua fala o 

Presidente solicitou que tem interesse de assinar juntamente a propositura. O Presidente realizou 

uma pausa da Sessão por quinze minutos. Retornando o Primeiro Secretário realizasse nova 

chamada. Passando para leitura dos documentos da Ordem do Dia.  O Ver. Broa do Araçá realizou 

o requerimento verbal para aglutinação e dispensa de leitura dos Requerimentos. Solicitando a 

palavra o Ver. Rafael informou que é contra a solicitação por achar pertinente a leitura dos 

requerimentos. Em votação sobre a solicitação da aglutinação e e dispensa de leitura dos 

Requerimentos foi colocada em votação e aprovada por sete votos favoráveis e um contrário do 

Ver. Rafael Uchôas. 1) Parecer 049/22, de autoria da Comissão de Justiça e Redação, com relação 

ao Projeto de Lei Ordinária nº 013/22, datado de 21/07/2022, de autoria do Ver. Wesley Douglas 

Leal, que dispõe sobre a instituição da Lei Lucas no âmbito do Município de Piquete, dispondo 

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

que tenham contatos diretos com os alunos nas creches e escolas instaladas na cidade. Como não 

houvesse quem desejasse falar sobre o referido projeto de lei, o mesmo foi colocado em votação e 

aprovadas pelo Plenário por unanimidade; 2) Requerimentos nº 141/22, nº 142/22, nº 143/22, nº 

144/22, nº 145/22, nº 146/22, nº 147/22, nº 148/22, nº 149/22, nº 150/22, nº 151/22, nº 152/22, nº 

153/22, nº 154/22, nº 155/22, nº 156/22 e nº 157/22. Como não houvesse quem desejasse falar sobre 

as referidas proposituras, as mesmas foram colocadas em votação e aprovadas pelo Plenário por 

unanimidade; 3) Moção 061/22 de autoria do Ver. Antonio Vicente Campos, para que seja oficiada 

a Sra. Nilza Maria da Silva Nunes, Sr. Ênio Nunes e todos os colaboradores da Obra Social RÊ-

NASCER, apresentando-lhes Moção de Aplausos deste Legislativo, pela competência e dedicação 

nos trabalhos sociais realizados com a comunidade piquetense, bem como pela forma humanitária e 

carinhosa que atendem todos aqueles que os procuram. Solicitando a palavra o Ver. Marcos Rafael 

parabenizou o Ver. Dr. Antonio pela propositura, que conhece o projeto homenageado e solicitou 

assinar junto a Moção. O Ver. Dr. Antonio autorizou e convidou todos os demais pares que 

quiserem a assinar também. Como não houvesse quem desejasse falar sobre as referidas 

proposituras, as mesmas foram colocadas em votação e aprovadas pelo Plenário por unanimidade; 

4) Moção 062/22 de autoria do Ver. José Luiz de Faria Júnior, para que seja oficiado aos 

Professores Estaduais, Municipais e Particulares de Piquete, apresentando-lhes Moção de Aplausos 

deste Legislativo pelo Dia do Professor. Como não houvesse quem desejasse falar sobre as referidas 

proposituras, as mesmas foram colocadas em votação e aprovadas pelo Plenário por unanimidade; 

Antes de encerrar a sessão foi solicitada a palavra pelo Ver. Fernando Cesar de Queiroz Motta, 

cumprimentando a nova mesa eleita para o biênio 20223/2024 e desejar aos senhores e ao Ver. 

Geraldo uma boa gestão, sendo um desejo do vereador e demais pares. Cumprimentou o Ver. 
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Wesley Douglas Leal que atuou na vice-presidência da Câmara Municipal e finalizou com um 

pedido ao Presidente que irá continuar na gestão da Casa de Leis, que sempre atendeu as 

solicitações do demais pares, deixar na mesa para análise uma convocação para gestão das Águas 

Piquete, que venham prestar esclarecimentos na Sessão da Câmara Municipal. Finalizou 

parabenizando os Vereadores Dr. Antonio, Ver. Eninho e Ver. Lelinho que estiveram na gestão no 

biênio de 2021/2022. O Presidente da Câmara agradeceu a todos os pares pela confiança e pelo 

apoio, que irá continuar trabalhando pelo legislativo e parabenizou todos os membros da Mesa da 

Casa, bem como os demais edis, enfatizando que o trabalho do vereador é o mesmo. Agradeceu o 

Ver. Fernando em nome de todos e parabenizou o vice-presidente eleito Ver. Geraldo. Parabenizou 

o público presente, a equipe técnica da Casa, os colaboradores, todos os ouvintes. Reforçou o 

convite para a Sessão Solene, no dia seis de outubro em comemoração ao Dia do Professor. 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, 03 de outubro 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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