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ATA DA DÉCIMA QUARTA (14ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO (2º) ANO 

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

PIQUETE. Aos dezenove (19) 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 

dos Senhores Vereadores, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão e aproveitou para 

dar as boas vindas aos presentes e a todos que acompanhavam pelas redes de transmissão. Em 

seguida, convidou os nobres pares para que, em pé, entoassem o Hino ao município. Em seguida, 

pediu ao senhor Secretário que fizesse a leitura da ata da 13ª Sessão Ordinária realizada no dia 

05/09/2022. O Senhor Presidente colocou a ata de 13ª 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 

286/22, de autoria do Executivo Municipal, encaminhando o Projeto de Lei Ordinária nº 007/2022, 

que cria no Centro de Informações Turísticas de Piquete – CIT Cidade Paisagem a galeria de 

Secretários Municipais de Turismo “Pico dos Marins” (Encaminhar às Comissões de Justiça e 

Redação). 2) Of. GAB nº 282/22, de autoria do Executivo Municipal, encaminhando o Projeto de 

Lei Ordinária nº 008/2022, que autoriza o Poder Executivo a promover a alienação de bens móveis, 

máquinas de terraplanagem e veículos automotores, através de leilão e dá outras providências 

(Encaminhar às Comissões de Justiça e Redação). 3) Of. GAB nº 283/22, de autoria do Executivo 

Municipal, encaminhando o Projeto de Lei Ordinária nº 009/2022, que autoriza o Poder Executivo a 

celebrar Termo de Fomento com a entidade beneficente Associação Casa Ágape para subvencionar 

o atendimento na recuperação de pessoas portadoras de dependência química e sua reinserção 

social. Foi solicitado Regime de Urgência Especial pelo Ver. Ederson Marco Gonçalves e 

justificado. O Senhor Presidente acatou o pedido de urgência especial, que foi colocado em votação 

e aprovado pelo Plenário por unanimidade. (Encaminhar às Comissões de Justiça e Redação e, 

posteriormente, para a Ordem do Dia). 4) Of. GAB nº 284/22, de autoria do Executivo Municipal, 

encaminhando cópia da Lei Complementar 313/2022, que autoriza o Poder Público Municipal a 

instituir gratificação aos integrantes de Comissão de Licitações e dá outras providências (Arquivar). 

O Presidente convidou o Ver. Fernando César de Queiroz Motta a adentrar a Sessão, deu-lhe boas 

vindas e solicitou que o Secretário continuasse a leitura do expediente. 5) Of. GAB nº 285/22, de 

autoria do Executivo Municipal, encaminhando cópia da Lei Ordinária 2140/2022, que autoriza o 

poder público a incluir o símbolo do autista em vagas demarcadas como preferenciais no âmbito do 

município de Piquete (Arquivar). 6) Of. SMOS nº 050/2022, de autoria da Secretaria Municipal de 

Infraestrutura, Projetos e Serviços Públicos, em resposta ao Requerimento nº 130/2022, de autoria 

do Ver. José Luiz de Faria Júnior (Arquivar). 7) Of. SMOS nº 051/2022, de autoria da Secretaria 

Municipal de Infraestrutura, Projetos e Serviços Públicos, em resposta ao Requerimento nº 

132/2022, de autoria do Ver. José Luiz de Faria Júnior (Arquivar). 8) Of. SMOS nº 052/2022, de 

autoria da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Projetos e Serviços Públicos, em resposta ao 
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Requerimento nº 096/2022, de autoria do Ver. Geraldo Rodrigues Ferreira Neto (Arquivar). 9) 

Carta/Of. nº 169/22, de autoria da empresa Águas Piquete S/A, em resposta ao ofício nº 406/22, que 

solicita esclarecimentos quanto à interrupção do fornecimento de água em virtude da obstrução na 

rede que interliga a represa do Coura à Estação de Tratamento de Água, de autoria do Ver. José 

Luiz de Faria Júnior. O Presidente agradeceu a resposta dada pela empresa e ressaltou o 

compromisso desta Casa de Leis de resguardar os direitos da população (Arquivar). 10) Processo 

Digital Nº 2210878-97.2022.8.26.0000, Órgão Especial, Tribunal de Justiça de São Paulo; autor: 

Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo; réus: Presidente da Câmara Municipal de 

Piquete e Prefeito Municipal de Piquete; trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, proposta 

pelo Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo, em face da Lei nº 2.125, de 18 de abril de 

2022, do Município de Piquete, que torna obrigatório banheiro masculino e feminino no município. 

O Presidente fez um apelo aos senhores vereadores quanto à atenção e cuidado na elaboração dos 

projetos, e ressaltou a importância da orientação jurídica e dos pareceres técnicos (Arquivar). 11) 

Of. nº 2021/04106, de autoria da Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, 

em resposta à Moção de Apelo nº 013/21, de autoria dos vereadores Cleber Mateus Tomazi de 

Oliveira e Marcos Rafael Gonçalves Uchôas (Arquivar). 12) Requerimento nº 136/2022, de autoria 

do Ver. Ederson Marco Gonçalves (Para ordem do dia). 13) Requerimento nº 137/2022, de autoria 

do Ver. José Luiz de Faria Júnior (Para ordem do dia). 14) Requerimento nº 138/2022, de autoria do 

Ver. José Luiz de Faria Júnior (Para ordem do dia). 15) Requerimento nº 139/2022, de autoria do 

Ver. Marcos Rafael Gonçalves Uchôas (Para ordem do dia). 16) Requerimento nº 140/2022, de 

autoria do Ver. Marcos Rafael Gonçalves Uchôas (Para ordem do dia). 17) Indicação nº 092/22 e 

093/22, de autoria do Ver. Ederson Marco Gonçalves (Encaminhar a consideração do Senhor 

Prefeito). 18) Indicação nº 094/22, 095/22 e 096/22, de autoria do Ver. José Luiz de Faria Júnior 

(Encaminhar a consideração do Senhor Prefeito). 19) Moção nº 060/22, de autoria do Ver. Marcos 

Rafael Gonçalves Uchôas (Para a ordem do dia). Passando para o segundo momento da Sessão, o 

Presidente solicitou ao Senhor Secretário que fizesse a chamada dos Senhores Vereadores inscritos 

para uso da Tribuna. Inscrito para falar o Ver. Marcos Rafael Gonçalves Uchôas cumprimentou a 

Presidência, Mesa composta, demais vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Natureza e 

internautas, e iniciou sua fala parabenizando a Associação de Judô de Piquete e seus atletas pela 

participação e empenho nos disputados e acirrados Jogos Regionais, por equipe e individualmente, 

levando o nome da cidade. Destacou os resultados dos judocas Paulo Augusto Guedes da Silva e 

Lucas Alberto dos Santos Pereira, e as dificuldades dos atletas de conciliar trabalho e esporte. Disse 

que a Associação de Judô também esteve em torneio com participação de diversas academias, 

ficando bem classificada, em 6º lugar. Ressaltou a importância de se trabalhar a base em qualquer 

esporte e convidou todos para prestigiarem o torneio em comemoração aos 57 anos da Associação, 

que será realizado em outubro. Convidou todos, também, para ajudarem e/ou participarem do 1º 

Pedal Pé de Serra, que arrecadará fraudas geriátricas que serão doadas à Liga Piquetense, e da 

corrida de rua “São Miguel Run”, eventos que acontecerão junto às festividades do Santuário São 

Miguel Arcanjo. Deixou registrado que foi muito procurado por munícipes, apoiadores e críticos, 

devido ao reinício das obras na Rua Comendador Custódio. Afirmou ter conversado com alguns 
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comerciantes, ter marcado reunião com o Prefeito Municipal para verificação do projeto e que 

enviará requerimento à Caixa Econômica Federal para obter informações sobre a reabertura do 

estacionamento do banco a fim de aumentar a rotatividade de veículos estacionados na referida rua. 

Finalizou sua fala agradecendo e convidando todos para participarem das festividades de São 

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

duplamente pelo aniversário, presença e colaboração deste com esta Casa de Leis. Cumprimentou, 

também, a Mesa Composta, demais Vereadores, o público e as autoridades presentes, o corpo 

técnico, os membros da Casa, os internautas e os ouvintes da Rádio Natureza FM, e iniciou sua fala 

citando a resposta dada por ofício pela Empresa Águas Piquete, referente à falta de água que 

ocorreu devido a uma emergência. Ressaltou que esta Casa não tem a intenção de prejudicar a 

Prefeitura ou o Prefeito Municipal, apenas está cobrando direitos da população, que sofreu sem 

água durante dias, sendo que muitos nem caixa d’água têm. Afirmou que foram enviados ofícios 

cobrando mais organização, planejamento e comunicação, tanto da empresa quanto da prefeitura, 

considerando que há um contrato entre elas. Explicou que a comunicação apenas pela rede social 

Facebook não atinge toda população – principalmente os idosos – e que deve ser mais ampla. 

Afirmou que a empresa deve ser responsabilizada e pediu que a Prefeitura verifique se os problemas 

ocorridos interferiram no contrato firmado com o município, dando uma resposta à população. O 

Vereador Fernando César de Queiroz Motta pediu aparte, que foi concedido. Iniciou sua fala 

saudando a todos e citando um caso em que a Câmara Municipal de Taubaté convocou o gerente da 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), em 2021, para dar 

esclarecimentos sobre cortes no abastecimento de água e falta de comunicação. Sugeriu, então, que 

seja convidada ou convocada, dentro das normas legais, a administração ou o órgão gestor da 

empresa Águas Piquete para que venha a esta Casa de Leis dar explicações, salientando que não 

houve planejamento, organização e comunicação, mas que a conta será cobrada. Concluiu sua fala 

sugerindo ao Executivo que colabore e contribua nesse debate com a empresa, sendo que é o órgão 

fiscalizador desta, e agradeceu a todos. Retomando a palavra, o Presidente agradeceu a colaboração 

do Senhor Vereador e acatou a sugestão do edis. Prosseguiu citando os transtornos causados pela 

obra na rede de esgoto da cidade, mas afirmou que é uma obra de adequação necessária e relevante. 

Pediu a colaboração da Prefeitura e da empresa responsável, que esta se atentasse ao cronograma e 

que as obras de realocação dos bloquetes sejam menos demoradas, pois pessoas podem se acidentar 

e pode haver prejuízo aos proprietários de veículos. Continuou convidando todos para participarem 

das festividades e da novena em honra a São Miguel e ressaltou que a instalação do Santuário de 

São Miguel Arcanjo trará vários benefícios para a cidade de Piquete, tendo como principal a fé. 

Finalizou agradecendo aos Vereadores pela contribuição, pelo trabalho dedicado a esta Casa de Leis 

e pelos projetos aprovados, à população, que tanto apoia as ações do Executivo e do Legislativo, e a 

todos, desejando uma excelente semana. 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 nº 048/22, de autoria da Comissão de Justiça e Redação, 

em relação ao Projeto de Lei Ordinária nº 009/22, que autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo 

de Fomento com a entidade beneficente Associação Casa Ágape para subvencionar o atendimento 
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na recuperação de pessoas portadoras de dependência química e sua reinserção social. Como não 

houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação 

e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 2) Requerimento nº 136/2022, de autoria do Ver. 

Ederson Marco Gonçalves, para que seja oficiado ao Exmo. Sr. Rômulo Kazimierz Luszczynski, 

Prefeito Municipal, solicitando que informe se já existe um projeto de escoamento de água na 

escadaria da Rua Tiradentes, no Alto da Bela Vista. Como não houvesse quem desejasse falar sobre 

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

unanimidade. 3) Requerimento nº 137/2022, de autoria do Ver. José Luiz de Faria Júnior, para que 

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

Serviços Públicos, solicitando que informe quando serão realocados os bloquetes e paralelepípedos 

nas vias públicas da cidade onde foram realizados os reparos nas tubulações de água e esgoto. 

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

única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 4) Requerimento nº 138/2022, de autoria 

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

Municipal de Infraestrutura, Projetos e Serviços Públicos, solicitando que informe quando será 

colocada a placa de identificação no Beco Inês Adélia Gomes, conforme disposto na Lei Ordinária 

nº 1550, de 31 de março de 1998. 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 139/2022, de autoria do Ver. Marcos Rafael Gonçalves Uchôas, para que seja 

oficiado ao Exmo. Sr. Rômulo Kazimierz Luszczynski, Prefeito Municipal, solicitando que informe 

se o terreno localizado na Rua Manoel Gomes, em frente ao nº 69 e ao lado do nº 316, é de 

responsabilidade da Prefeitura Municipal. 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 140/2022, de autoria do Ver. Marcos Rafael Gonçalves Uchôas, para que seja 

oficiado ao Exmo. Sr. Rômulo Kazimierz Luszczynski, Prefeito Municipal, solicitando que informe 

se existe um projeto de revitalização para a Praça Duque de Caxias, pois a mesma está bastante 

escura e necessitando de melhorias na iluminação, principalmente depois da inauguração do Parque 

Linear. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada 

em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 7) Moção nº 060/22, de autoria dos 

Ver. Marcos Rafael Gonçalves Uchôas, para que seja oficiado aos judocas Paulo Augusto Guedes 

da Silva e Lucas Alberto dos Santos Pereira, apresentando-lhe Moção de Aplausos deste Legislativo 

pelas excelentes conquistas nos Jogos Regionais, mas, principalmente, por tão bem representarem a 

cidade de Piquete, sendo motivo de orgulho para todos. Como não houvesse quem desejasse falar 

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

unanimidade. O Presidente agradeceu a todos que acompanharam a sessão no plenário, pelas redes 

sociais e meios de comunicação, aos colaboradores da Casa e aos vereadores. Aproveitou para 

convocar os senhores vereadores para a realização da eleição para a renovação da mesa diretora da 

Câmara Municipal de Piquete, que ocorrerá na próxima sessão, no dia 03/10/2022, às 19 horas, nos 

termos do artigo 9º, caput, do regimento interno, cuja nova redação fora dada pela resolução nº 

450/22. Não havendo mais nada para ser tratado, o Senhor Presidente, invocando a proteção de 
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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, 19 

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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