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ATA DA DÉCIMA SEXTA (16ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO (2º) ANO 

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

PIQUETE. Aos dezessete (17) 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 

convidou os senhores Vereadores e o público presente para que se colocassem em pé para juntos, 

entoarem o Hino à Piquete. Em seguida o senhor Presidente colocou em discussão e votação a ata 

da 15ª Sessão Ordinária realizada no dia 03/10/2022. 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 301/22, de autoria do Executivo Municipal, encaminhando o Projeto de 

Lei Ordinária nº 10/22, dispondo sobre o Orçamento do Município para o exercício de 2023 – LOA 

(À Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização); 2) Of. GAB nº 300/22, de autoria do 

Executivo Municipal, encaminhando o Projeto de Lei Complementar nº 08/22, que dispõe sobre a 

criação do cargo de Engenheiro Civil, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços 

Públicos e dá outras providências. Usando da palavra pela ordem do Ver. Fernandinho solicitou 

regime de urgência especial ao referido projeto. O Ver. Fernandinho justificou seu pedido 

argumentando que o cargo de Engenheiro Civil não fazia parte do organograma da Prefeitura 

Municipal e era fundamental para assinatura de projetos. Disse que a Prefeitura pretendia realizar 

concurso público e a criação do cargo era necessária. O senhor Presidente colocou em votação, 

sendo o mesmo aprovado por unanimidade dos presentes e encaminhado (Às Comissões de Justiça 

e Redação; Finanças, Orçamento e Fiscalização); 3) Of. nº 056/22, de autoria do Sec. Mun. de 

Infraestrutura José Demétrius, respondendo ao Requerimento nº 137/22, de autoria do Ver. Prof. 

Juninho (Arquivar); 4) Of. nº 058, de autoria do Sec. Mun. de Infraestrutura José Demétrius, 

respondendo ao Requerimento nº 154/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho (Arquivar); 5) Of. nº 

059/22, de autoria do Sec. Mun. de Infraestrutura José Demétrius, respondendo ao Requerimento nº 

156/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho (Arquivar); 6) Of. nº 060/22, de autoria do Sec. Mun. de 

Infraestrutura José Demétrius, respondendo ao Requerimento nº 157/22, de autoria do Ver. Prof. 

Juninho (Arquivar); 7) Of. nº 07/22, de autoria da Sra. Juçara Maria Lemes Giffoni, Diretora da 

Escola Municipal Antônio João, agradecendo moção de aplausos recebida pelo dia do professor 

(Arquivar); 8) TC – 003147.989.20-6, contas anuais da Prefeitura Municipal de Piquete - Prefeita 

Ana Maria de Gouvêa, no exercício de 2020 (À Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização); 

9) Requerimento nº 158/22, de autoria do Ver. Eninho da Farmácia (Para a ordem do dia); 10) 

Requerimento nº 159/22, de autoria do Ver. Eninho da Farmácia (Para a ordem do dia); 11) 

Requerimento nº 160/22, de autoria do Ver. Eninho da Farmácia (Para a ordem do dia); 12) 

Requerimento nº 161/22, de autoria do Ver. Eninho da Farmácia (Para a ordem do dia); 13) 

Requerimento nº 162/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho (Para a ordem do dia); 14) Requerimento 
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nº 163/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho (Para a ordem do dia); 15) Requerimento nº 164/22, de 

autoria do Ver. Prof. Juninho (Para a ordem do dia); 16) Requerimento nº 165/22, de autoria do Ver. 

Prof. Juninho (Para a ordem do dia); 17) Requerimento nº 166/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho 

(Para a ordem do dia); 18) Requerimento nº 167/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho (Para a ordem 

do dia); 19) Requerimento nº 168/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho (Para a ordem do dia); 20) 

Requerimento nº 169/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho (Para a ordem do dia); 21) Requerimento 

nº 170/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho (Para a ordem do dia); 22) Indicações nºs 104, 105 e 

108/22, todas de autoria do Ver. Eninho da Farmácia (À consideração do senhor Prefeito); 23) 

Indicações nºs 106, 107109, 110 e 111/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho (À consideração do 

senhor Prefeito). Em seguida o senhor Presidente passou para o segundo momento da sessão, onde a 

palavra estava franqueada aos Vereadores inscritos para fazerem o uso da Tribuna. Inscrito para 

falar o Ver. Mateus, cumprimentou a Presidência, Mesa composta, demais Vereadores, público 

presente, ouvintes da Rádio Natureza FM, internautas. Iniciou sua fala dizendo que a última vez que 

havia usado a Tribuna tinha sido uma experiência desagradável pois a Presidência da Casa havia 

invadido sua fala, numa atitude que ele havia considerado desrespeitosa. Teceu comentários sobre a 

importância da Tribuna para o parlamentar e disse que naquele dia tinha saído da Casa disposto a 

não fazer mais uso da Tribuna. Mas disse que precisava ir em frente e cumprir o seu papel, porque a 

política tinha suas falhas, mas era algo nobre e como instituição era preciso relevar. Falou que 

durante os trabalhos para a eleição estava acompanhando de perto a luta da população, pois a 

política municipal estava tomada de lenga-lenga, com a as obras na cidade. Comentou em especial 

sobre o que os moradores do Bairro Santo Antônio estavam passando, pois seus pais haviam 

passado por aquilo também. Disse que quando ia buscar uma solução para aquele problema, 

esbarrava em discursos sofistas, que cada hora inventavam uma desculpa diferente. Parabenizou o 

senhor Betinho, comerciante do município pela manifestação, pela atitude dele diante da obra que 

estava acontecendo na Praça da Bandeira. Falou que para quem trabalhava a oratória e toda a 

questão da dialética conseguia identificar a argumentação da novidade como um sofismo para 

justificar a demora da obra. Falou que a licitação era justamente para se conseguir a melhor opção 

na menor quantidade de tempo. Disse que a atitude daquele comerciante expressava a vontade que 

todo o povo gostaria de dizer. Falou ainda que talvez se tivesse procurado um Vereador iria receber 

um tapinha nas costas ou um belo texto publicado com belas palavras. Disse que estava evitando 

dar sua opinião nas redes sociais devido ao batalhão de fakes preparados para atacar e desconstruir 

sua imagem. Que os fakes não o incomodavam, mas usavam palavras que não eram bem vindas e 

que maculavam as postagens de outras pessoas. Falou que os fakes eram pessoas desqualificadas e 

que não tinham moral de acusar ou atacá-lo. Comentou que as pessoas se escondiam atrás das redes 

sociais que falavam, bradavam, mas frente a frente as coisas mudavam de conversa. Que sabiam 

onde ele morava, qual era o carro dele e que ainda dava o desconto de deixar que o outro sacasse 

primeiro. Falou que depois que o Betinho tomou aquela atitude as coisas começaram a andar. 

Comentou que também na rua São Benedito tinha acontecido algo parecido após 90 dias a rua 

aberta. Se tinha poeira era culpa do tempo seco. Se tinha barro era culpa da chuva. Disse que até 

colocou uma frase: A culpa é minha e eu ponho em quem eu quiser. Falou que foi atrás, que havia 
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feito vídeo, ido nas mídias e comentou que um jornalista tinha dito que a resposta sobre o problema 

era a dificuldade de achar pedras semelhantes para serem colocadas na rua. Ele disse que não queria 

pedra nova, mas que colocassem as pedras que tinham sido retiradas de lá. Falou que depois disso 

em menos de 24 horas já havia começado a resolver o problema da Rua São Benedito. Disse ainda 

que a máquina que estava lá para consertar, havia quebrado a manilha da rede pluvial naquela rua, 

frisando que aquela galeria era uma das poucas que funcionavam naquela região. Falou que toda a 

água da chuva se concentrava ali e que tinha foto das pessoas que estavam lá no dia e que tinha feito 

uma publicação. Pediu que tudo fosse registrado em ata, caso ele fosse morto pelo menos estava 

registrado. Falou que se afundasse aquela rua ou houvesse abalo nas estruturas das casas, da sua 

mãe, da vizinha da sua mãe ou na casa do lado, todo mundo saberia que ali tinha uma manilha que 

havia sido feito um serviço, uma gambiarra. Esclareceu que tinham feito uma solda maluca lá com 

lata, concreto e que ia deixar registrado, porque se um dia acontecesse uma tragédia ali, todo mundo 

saberia quem eram os responsáveis. Em seguida falou sobre a obra da Rua Major Carlos 

Bittencourt. Falou que ali já não tinha mais placa, então não se sabia quem estava trabalhando no 

local. O Ver. Mateus disse que desde o começo da obra todo mundo tinha visto que ia dar problema 

e que realmente havia dado, pois o muro de arrimo tinha começado a ceder. Falou que uma máquina 

estava retirando a terra e colocando acima do barranco, o que não poderia ser feito. Falou que tinha 

avisado que com a chuva a terra estava encharcada e que havia trincas no muro e que aquilo era 

uma tragédia anunciada. Falou que tanto ele estava correto que fizeram o que ela tinha dito na 

postagem, mas que um fake disse que ele só sabia atacar. Lamentou o fato de usar o conhecimento 

que tinha para salvar vidas e mesmo assim ter sido “achacrado”. Disse que era nojento a luta pelo 

poder. Dando continuidade mostrou cópia do contrato da empresa, mas frisou que a zeladoria da 

obra caberia ao Executivo, exemplificando sua afirmação. Disse ainda que ninguém era aplaudido 

por cumprir sua obrigação e que o Prefeito ganhava para isso, para cuidar da cidade. Disse achar 

que a metade dos políticos se sentiam verdadeiros deuses e que a outra metade tinha certeza. 

Encerrou sua fala dizendo que se alguém quisesse cópia do contrato ele mandaria. Leu no contrato 

sobre limpeza e liberação da empresa responsável pela obra e frisou que toda a responsabilidade era 

da Prefeitura na gestão daquela obra. E agradecendo encerrou sua fala. Em seguida o senhor 

Presidente retirou dois requerimentos de sua autoria nºs 162 e 165, tendo em vista que os pedidos já 

haviam sido realizados. Logo após suspendeu a sessão por quinze minutos para a elaboração dos 

pareceres quando retornariam para a ordem do dia. Decorrido o prazo necessário o senhor 

Presidente reabriu os trabalhos solicitando ao senhor Secretário que fizesse  a chamada dos senhores 

Vereadores e a leitura da ordem do dia: 1) Parecer nº 050/22, da Comissão de Justiça e Redação e 

Parecer nº 012/22, da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, ambas favoráveis ao 

Projeto de Lei Complementar nº 008/22, de autoria do Executivo Municipal, dispondo sobre a 

criação do cargo de Engenheiro Civil, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços 

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

propositura, a mesma foi colocada em votação e aprovada de forma unânime. 2) Requerimento nº 

158/22, de autoria do Ver. Eninho da Farmácia, para que seja oficiado ao Prefeito Rômulo 

Kazimierz Luszczynski, Prefeito Municipal, solicitando-lhe que informe a este Vereador quando 
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será finalizada a obra da Rua Projetada, na Vila Celeste, ao lado do Restaurante Pururuca. Usando 

da palavra o Ver. Mateus disse que aquela rua era próxima da casa dele e que tinha sido a primeira 

rua aberta depois que a obra tinha saído do Santa Isabel, citando que inclusive ainda não havia sido 

colocado calçamento lá. Que aquela tinha sido a primeira rua realmente, na entrada do Santa Isabel 

e que depois tinham ido para a Rua Projetada, perto do estabelecimento do Robertão. Falou que a 

rua estava lá, parecendo uma zona de guerra e que devia ter um cronograma que ninguém sabia e 

que ninguém tinha visto. Falou de fazer um requerimento pedindo um cronograma da obra e que 

estava atrasado mesmo. Disse que toda a vez que passava no local ficava imaginando quando será 

que iria terminar aquilo e como não tinha morador, iria ficar um bom tempo ainda lá e agradecendo 

encerrou sua fala. Como não houvesse quem desejasse falar sobre aquela propositura, a mesma foi 

colocada em votação e aprovada de forma unânime. 3) Requerimento nº 159/22, de autoria do Ver. 

Eninho da Farmácia, para que seja oficiado ao Sr. Nilton Sales, Secretário Municipal de Transporte 

e Trânsito, solicitando-lhe que informe a este Vereador sobre a possibilidade de mudar o 

estacionamento da Av. Waldemar Brito de Aquino para o lado esquerdo, onde fica o gramado, a fim 

de facilitar o trânsito no local. Como não houvesse quem desejasse falar sobre aquela propositura, a 

mesma foi colocada em votação e aprovada de forma unânime. 4) Requerimento nº 160/22, de 

autoria do Ver. Eninho da Farmácia, para que seja oficiado ao Sr. Rômulo Kazimierz Luszczynski, 

Prefeito Municipal de Piquete, solicitando-lhe que informe a este Vereador quando será finalizada a 

obra da Av. Duque de Caxias. Usando da palavra o Ver. Rafael do Depósito disse que naquela rua 

havia sido feita a manutenção sim, porém não de qualidade, não havia tido excelência no serviço. 

Falou que uma vez que haviam aberto a rua deveriam ter feito um serviço de excelência. Disse que 

de fato a rua estava cheia de buracos e que deveria notificar a empresa mais uma vez para que fosse 

feito um serviço de maneira correta. Como não houvesse quem desejasse falar sobre aquela 

propositura, a mesma foi colocada em votação e aprovada de forma unânime. 5) Requerimento nº 

161/22, de autoria do Ver. Eninho da Farmácia, para que seja oficiado ao Sr. José Demétrius Vieira, 

Secretário Municipal de Infraestrutura, Projetos e Serviços Públicos, solicitando-lhe que informe a 

este Vereador quando serão realizadas melhorias na travessa da Rua Norival Chrispim de Castro 

com a Rua Ver. Vítor José da Silva no Jardim 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 163/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho, para que seja oficiado ao Exmo. Sr. 

Rômulo Kazimierz Luszczynski, Prefeito Municipal, bem como ao Sr. José Demétrius Vieira, Sec. 

Mun. de Infraestrutura, Projetos e Serviços Públicos, solicitando-lhe que informem a este Vereador 

sobre quando será providenciada a reposição da tampa do bueiro situado na Rua Manoel Ribeiro 

dos Santos Filho e o reparo no respectivo buraco. Como não houvesse quem desejasse falar sobre 

aquela propositura, a mesma foi colocada em votação e aprovada de forma unânime. 7) 

Requerimento nº 164/22, 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 se 

há projetos de manutenção e/ou revitalização da escadaria localizada no Bairro Josefina. Como não 

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

aprovada de forma unânime. 8) Requerimento nº 166/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho, seja 
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oficiado ao Sr. José Demétrius Vieira, Sec. Mun. de Infraestrutura, Projetos e Serviços Públicos, 

bem como a empresa Águas Piquete, solicitando-lhes que informem a este Vereador sobre quando 

será providenciado o reparo dos buracos na Av. José Ribeiro dos Santos. Como não houvesse quem 

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

unânime. 9) Requerimento nº 167/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho, seja oficiado ao Sr. José 

Demétrius Vieira, Sec. Mun. de Infraestrutura, Projetos e Serviços Públicos, e ao responsável pela 

Defesa Civil, solicitando-lhes que informem a este Vereador sobre a possibilidade de instalação de 

guard rail na Rua Eurico Fernandes. Como não houvesse quem desejasse falar sobre aquela 

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

168/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho, seja oficiado ao Sr. João Bosco Ramos, Secretário 

Municipal de Meio Ambiente, solicitando-lhe que notifique a empresa que está realizando a obra de 

tratamento de esgoto e que danificou a calçada localizada na Rua Cap. José de Brito, 685. Como 

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

aprovada de forma unânime. 11) Requerimento nº 169/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho, para 

que seja oficiado ao Sr. Ricardo Uchôas dos Santos Penchel, Secretário Municipal de Educação, 

solicitando-lhe que informe a este Vereador quais providências estão sendo tomadas para o conserto 

do emborrachamento da quadra 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. 12) Requerimento nº 170/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho, seja oficiado ao Sr. André, 

do Posto Avançado da Justiça Eleitoral de Piquete, solicitando-lhe que encaminhe a este Vereador, 

informações atualizadas sobre possíveis mudanças nos locais de votação em nossa cidade. Como 

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

aprovada de forma unânime. Em seguida senhor Presidente em nome da Casa de Leis agradeceu a 

participação de todo o público através dos meios de comunicação, redes sociais, aos presentes no 

Plenário e aos colaboradores do Poder Legislativo. 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, 17 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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