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ATA DA QUINTA (5ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO (2º) ANO LEGISLATIVO DA
DÉCIMA OITAVA (18ª) LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIQUETE. Aos
quatro (04) dias do mês de abril do ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de dois mil e
vinte e dois (2022), as dezenove (19) horas, realizou-se a sessão acima anunciada. O Senhor Ver.
José Luiz de Faria Júnior, DD. Presidente da Câmara Municipal de Piquete, constatando pelo livro
de presenças a existência de “quorum” regimental, com a presença de todos os Senhores
Vereadores, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão e aproveitou para agradecer a
todos que acompanhavam pelas redes sociais, pela rádio e presentes. Em seguida convidou os
nobres pares para que em pé entoassem o Hino ao município. Em seguida solicitou ao senhor
Secretário que faça a leitura da ata da 4ª sessão ordinária realizada no dia 21/03/2022. O senhor
Presidente colocou a Ata de 4ª 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 da Câmara cumprimentou o Vereador de
Taubaté que estava no parlamento acompanhando a sessão, bem como cumprimentou a excandidata a vereadora Adriana Gatinho e a todas as mulheres. Cumprimentou também o Sr.
Claudinei e todos os presentes. Solicitou ao senhor Secretário que faça a leitura dos documentos
constantes do expediente por gentileza. 1) Of. GAB nº 060/22, de autoria do Executivo Municipal,
em resposta ao Requerimento 024/22, de autoria do Ver. Wesley Douglas (Arquivar). 2) Of. GAB
nº 061/22, de autoria o Executivo Municipal, em resposta ao Requerimento 023/22, de autoria do
Ver. Ederson Marco Gonçalves (Arquivar); 3) Of. GAB nº 062/22, de autoria do Executivo
Municipal, em resposta ao Requerimento 021/22, de autoria do Ver. Ederson Marco (Arquivar); 4)
Of. GAB nº 063/22, de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao Requerimento 025/22, de
autoria do Ver. Marcos Rafael (Arquivar). 5) Of. GAB nº 064/22, de autoria do Executivo
Municipal, encaminhando cópias da Lei Complementar nº 309/22, que versa sobre o aumento dos
servidores da Prefeitura Municipal de Piquete. (Arquivar); 6) Of. GAB nº 065/22, de autoria do
Executivo Municipal, encaminhando cópias da Lei Complementar nº 310/22, que versa sobre o
aumento real dos servidores da Prefeitura Municipal de Piquete. (Arquivar); 7) Of. nº18/22, de
autoria da Secretaria de Turismo, comunicando o reconhecimento do Conselho Municipal do
Turismo de Piquete (Arquivar); 8) Of. 17/22, de autoria da Secretaria de Turismo, comunicando
sobre a integração da Cidade de Piquete no Mapa do Turismo (Arquivar); 9) Of. TRE/SP 267/22, de
autoria do Tribunal Regional do Trabalho, em resposta a solicitação do retorno do Cartório Eleitoral
ao Município de Piquete (Arquivar); 10) Ofício Especial, de Autoria do Partido Liberal, solicitando
o empréstimo do Prédio da Câmara Municipal de Piquete para o Evento de Posse. (Arquivar); Nesse
momento usando da palavra o Presidente agradeceu o convite e estendeu a todos que queiram
participar. O Sr. Secretário começou a leitura dos Requerimentos e neste momento foi solicitada a
ordem pelo Ver. Fernando, informando que a integra do documento somente deve ser ligo na ordem
do dia. 11) Requerimento nº 035/22, de autoria do Ver. Prof. Lelinho (Para a ordem do dia); 12)
Requerimento nº 036/22, de autoria do Ver. Fernandinho (Para a ordem do dia); 13) Requerimento
nº 037/22, de autoria do Ver. Prof. Lelinho (Para a ordem do dia); 14) Requerimento nº 038/22, de
autoria do Ver. Prof. Lelinho (Para a ordem do dia); 15) Requerimento nº 039/22, de autoria do Ver.
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Prof. Juninho (Para a ordem do dia); 16) Requerimento nº 040/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho
(Para a ordem do dia); 17) Requerimento nº 041/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho (Para a ordem
do dia); 18) Requerimento nº 042/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho (Para a ordem do dia); 19)
Requerimento nº 043/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho (Para a ordem do dia); 20) Requerimento
nº 044/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho (Para a ordem do dia); 21) Requerimento nº 045/22, de
autoria do Ver. Rafael do Depósito (Para a ordem do dia); 22) Indicação nº 031/22, de autoria do
Ver. Prof. Lelinho (À consideração do senhor Prefeito); 23) Indicação nº 032/22, de autoria do Ver.
Eninho da Farmácia (À consideração do senhor Prefeito); 24) Indicação nº 033/22, de autoria do
Ver. Ederson Marco Gonçalves (À consideração do senhor Prefeito); 25) Indicação nº 034/22, de
autoria do Ver. Ederson Marco (À consideração do senhor Prefeito); 26) Indicação nº 035/22, de
autoria do Ver. Eninho da Farmácia (À consideração do senhor Prefeito); 27) Indicação nº 036/22,
de autoria do Ver. Eninho da Farmácia (À consideração do senhor Prefeito); 28) Indicação nº
037/22, de autoria do Ver. Eninho da Farmácia (À consideração do senhor Prefeito). Eninho da
Farmácia (À consideração do senhor Prefeito); 29) Indicação nº 038/22, de autoria do Ver. Eninho
da Farmácia (À consideração do senhor Prefeito); 30) Indicação nº 039/22, de autoria do Ver.
Marcos Rafael Gonçalves Uchôas (À consideração do senhor Prefeito), 31) Moção nº 040/22, de
autoria do Ver. Broa do Araçá (Para a ordem do dia); 32) Indicação nº 041/22, de autoria do Ver.
Eninho da Farmácia e Ver. Wesley Douglas Leal (À consideração do senhor Prefeito); 33)
Indicação nº 042/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho (À consideração do senhor Prefeito); 34)
Indicação nº 043/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho e Ver. Geraldo Dentista (À consideração do
senhor Prefeito); 35) Indicação nº 044/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho (À consideração do
senhor Prefeito); 36) Indicação nº 045/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho e Ver. Geraldo Dentista
(À consideração do senhor Prefeito); 37) Indicação nº 046/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho (À
consideração do senhor Prefeito); 38) Moção nº 022/22, de autoria do Ver. Eninho da Farmácia
(Para a ordem do dia); 39) Moção nº 021/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho (Para a ordem do
dia); 40) Moção nº 020/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho (Para a ordem do dia); 41) Moção nº
019/22, de autoria do Ver. Fernandinho (Para a ordem do dia); 42) Moção nº 018/22, de autoria do
Ver. Prof. Juninho (Para a ordem do dia); 43) Moção nº 017/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho
(Para a ordem do dia); 44) Moção nº 016/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho (Para a ordem do dia).
Antes de passar para o segundo momento da Sessão Ordinária, o Presidente solicitou que o Primeiro
Secretário fizesse a chamada do munícipe inscrito na Tribuna Livre. Inscrito para falar Sr. André
Luiz Gonçalves Uchôas, cumprimentou todos os presentes, os vereadores, o irmão Rafael do
Depósito e todos os presentes. Iniciou sua fala que desde sua campanha política, que está utilizando
a tribuna pelos que mais sofrem pela cidade de Piquete. Informou que as pessoas que passam
necessidade precisam de gestores que olham por eles. Que durante esses anos realizou 19 projetos
em Piquete, sem corrupção, sem mentira, sem se corromper e com transparência, postando na rede
social. Agradeceu pessoas que apareceram em sua vida para auxilia-lo nos projetos. Informou que
sem a política nada é possível de ser realizado, o asfalto na rua, dentre outros exemplos abordados
pelo mesmo. Falou sobre a importância do comprometimento de colocar pessoas para governar um
pais. Informou através de uma articulação política, junto com a Dep. Patrícia Bezerra, para trazer
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um programa que visa a acessibilidade, habitualidade, salubridade e conseguiu protocolizar na
Secretaria de Habitação uma indicação um programa do governo chamado Viver Melhor, que
abrange vários bairros de Piquete, para pessoas com rendas de até 5 salários mínimos que residem
em casas inadequadas. Informou que a campanha política dele nos bairros e que as pessoas dos
bairros precisam ser visadas e que muitos dos bairros não possuem nem 1 salário mínimo direito.
Entrou em contato com assessores para que Piquete seja prioridade nesse projeto. Informou que
cada trabalho que realiza ele sente muito orgulho e que na história de Piquete muitos não fizeram o
que ele faz. Informou que o Secretário de Habitação esteve na cidade registrando várias fotos e
encaminhou para São Paulo. Falou que o tempo é curto, mas que precisava falar sobre esse projeto.
Informou que esse ano é ano de eleição e que é possível mudar Piquete e o país. Falou que quem
não vota não pode cobrar, que tem que aceitar Piquete como esta, que quem faz o político ser mau
caráter é o eleitor, porque se o eleitor fosse sério de verdade não teria político safado nesse país.
Alegou que o Prefeito só é corrupto se os Vereadores são corruptos, igual ocorreu com o Prefeito de
Guarujá. Agradeceu a rua projetada no Alto da Bela vista, onde realizou a instalação de uma
lâmpada. Informou que não é politicagem, mas sim através de ligação para arrumar a energia e que
após alguns munícipes solicitarem ao mesmo ajuda para resolver os problemas, entrou em contato
com os responsáveis e a luz foi arrumada. O que falta as vezes ao Vereador e ao Munícipe é as veze
suma ligação para resolver. Agradeceu a todos e que está sempre à disposição. Agradeceu a
Deputada Patrícia Bezerra, ao seu Assessor e ao Secretário de Habitação e findou sua fala. Neste
momento todos aplaudiram o Sr. André. Solicito ao senhor Secretário que faça a chamada dos
senhores Vereadores inscritos. Inscrito para falar o Ver. Cleber Mateus, cumprimentou a
Presidência, Mesa Diretora, demais Vereadores, internautas e ouvintes da Rádio Natureza FM e
iniciou sua fala abordando sobre a fala do munícipe André Uchôas, informando que o mesmo trilha
um caminho de maturidade política e que incentiva o trabalho realizado pelo mesmo, vendo nele o
mesmo brilho e mesma garra que o vereador tem e discorreu sobre o assunto. Falou sobre a
importância da frase que o Sr. André falou utilizando a Tribuna Livre abordando que a política tem
que começar dos bairros para o centro. Desejou que a política, até mesmo a política nova não faça
mal para ele, através dessa máquina que faz destruir as pessoas. Parabenizou o Palmeiras pelo título
conquistado, parabenizou a torcida organizada do Palmeiras, mandou um grande abraço para
aqueles que fizeram uma festa muito bonita e que realizará um trabalho de páscoa, respeitando
sempre também as outras torcidas. Fez um agradecimento a Deputada Carla Zambeli que enviou
verba ao município para a área da saúde, para que seja realizada a compra de equipamentos, ela é
aliada do Bolsonaro, então provavelmente não vai ter vídeos. Abordou sobre a eleição federal e
agradeceu ao Dep. Peixoto, que enviou verba também para a saúde de Piquete, um veículo para
auxiliar na saúde da família. Informou que terá mais verbas chegando, que até o final do ano poderá
agradecer mais gente. Parabenizou e agradeceu as mulheres que estão compondo a diretoria do PL
Mulher, o PL é um partido organizado, que trabalha com seriedade, que aposta na cidade de
convidou todos para a Posse do PL mulher. Desejou uma boa semana, um bom final de quaresma
para aqueles que estão vivendo a quaresma e uma santa e feliz páscoa a todos. Fingou agradecendo
o Presidente. Inscrito para falar o Ver. Rafael do Depósito cumprimentou a Presidência, Mesa
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composta, demais Vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Natureza FM e internautas e
iniciou seu pronunciamento parabenizando o munícipe André Uchôas, seu irmão, dizendo que ouvilo falar na Tribuna era uma grande honra. Citou as desavenças que tiveram dizendo que após a
COVID tinham voltado a conversar e pediu desculpas pela emoção. Parabenizou também o Ver.
Dentinho de Taubaté e sua equipe que estavam presentes naquela ocasião, desejando-lhes boasvindas. Disse que sua fala seria rápida, pois só queria parabenizar nossa cidade por fazer parte do
Mapa do Turismo Brasileiro, estendendo os cumprimentos a todos que colaboraram para que isso
acontecesse. Disse que tinha feito uma visita na Secretaria de Turismo e que o atual Secretário
havia falado que a ex-secretária Mirian também tinha feito parte daquela conquista, por isso lhe
deixava também os seus cumprimentos. Em aparte o Ver. Mateus disse que desde 2018 estavam se
organizando para que isso ocorresse e parabenizou o Ver. Rafael por ter citado a ex-secretária
Mirian. Em seguida comentou sobre o ocorrido na Rua Aníbal Roque na Vila Cristiana. Que estava
passando e viu um bueiro aberto, sem proteção e que na volta o pessoal da Prefeitura estava fazendo
a manutenção do calçamento, mas que disseram não saber nada a respeito do bueiro. Falou que
apesar do peso da grade, eles a colocaram no lugar. Disse também que era importante ter uma
proximidade com os Secretários, um contato direto, que havia ligado para o Bino que foi até o local
e sinalizou o mesmo com um cone. Porém antes do acontecido uma caminhonete havia passado por
lá e caído no bueiro aberto. Disse que a resposta havia sido rápida porque depois de colocar o cone
o Bino havia pego o soldador na Prefeitura e solucionado o problema. Falou que sabia da grande
demanda dos problemas a serem resolvidos, mas que havia coisas que não podiam esperar. Deixou
seus agradecimentos a todos os colaborados presentes naquele acontecimento e que deram solução
imediata para o mesmo. Em seguida falou que tinha conseguido o contato da Coordenadora Mônica
da Águas Piquete e explicado a dificuldade de falar no 0800, dizendo que tinham problemas
parados e sem solução. Disse que foi procurado pela mesma na sua loja, mas que ele estava
próximo ao local do problema, na Rua São Benedito, onde havia uma rede de esgoto vazando.
Falou que a coordenadora esteve no local e deu solução para o problema, inclusive se
comprometendo em tirar a caixa de esgoto da calçada e colocar na rua. Deixou assim seus
agradecimentos à coordenadora Mônica por ter atendido aquele pedido. Falou sobre a indicação de
sua autoria referente a Rua Lindolfo Costa Manso, sobre o bueiro no local. Lembrou que lá residiam
muitas crianças e que o bueiro estava quebrado. Falou que a referida rua era estreita e que a
manutenção do mesmo deveria ser feita logo para não acontecer o pior. Logo após disse ter sido
procurado por um munícipe que foi falar a respeito do Postinho do Bairro São José que estava
desativado. O mesmo havia dito que o postinho estava infestado de marimbondos. O Ver. Rafael
lembrou que havia muitas crianças naquele Bairro e por isso pediu o Sr. Prefeito que tomasse as
providências necessárias para que os marimbondos não se alojassem em outras casas. Em aparte o
Ver. Mateus disse ter estado lá e que realmente estava infestado mesmo, principalmente na porta de
entrada. Falou que o risco era grande porque a picada daqueles marimbondos era bastante dolorida.
Disse que aquela seria uma ação da defesa civil e que como estava bem grande a casa de
marimbondos seria bom o uso de roupa apícula. O Ver. Rafael reforçou o pedido para que a Defesa
Civil fizesse aquele trabalho para que não acontecesse problema maior com as crianças do Bairro.
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Falou a respeito do evento comemorativo ao dia internacional da mulher, parabenizando todas as
mulheres, a Presidência e os funcionários que participaram e fizeram com que o evento acontecesse,
citando um a um. E desejando uma feliz páscoa a todos encerrou sua fala. Usando da palavra pela
ordem o Ver. Broa do Araçá solicitou que a sessão fosse direto, sem intervalo. O senhor Presidente
colocou o requerimento verbal do Ver. Broa do Araçá em votação o qual foi aprovado de forma
unânime. Usando da palavra o Ver. Mateus solicitou que os requerimentos fossem votados em
bloco. O senhor Presidente colocou o requerimento verbal do Ver. Mateus em votação o qual foi
aprovado de forma unânime. Inscrito para falar o Ver. Prof. Juninho passou a Presidência e se
dirigiu a Tribuna. Cumprimentou a Presidência, Mesa composta, demais Vereadores, público
presente, o Ver. Dentinho, a Jusseni, internautas e ouvintes da Rádio Natureza FM. Iniciou dizendo
que sua ida à Tribuna era para parabenizar e pontuar soluções para o município, bem como
parabenizar o evento do PL Mulher e o munícipe André Uchoas que utilizou a Tribuna. Informou
que no dia 30/03 a Câmara Municipal realizou o evento de Dia Internacional da Mulher, um evento
para homenagear as mulheres, que são dons de Deus em nossas vidas, um evento muito bonito.
Parabenizou a Dra. Rafaela Cardoso, Juíza da cidade de Piquete/SP, que agraciou o evento com seu
discurso, falando do poder da mulher, que o lugar da mulher é onde ela quiser e discorreu sobre o
assunto. Parabenizou aos vereadores pela delicadeza e bom trato com as pessoas, um evento que
não foi medido esforços para acontecer, com colaboração, o Ver. Rafael que contribuiu realizando a
transmissão ao vivo. Parabenizou todas as mulheres que foram, participaram, e de forma especial
agradeceu os comerciantes da cidade contribuíram com doações para o sorteio no final do evento,
que é necessário valorizar o comércio de Piquete. Parabenizou o município pelo crescimento de
várias áreas, em especial ao Turismo, o Secretário e toda sua equipe, com todos os esforços
ocorridos na cidade, pelo crescimento turístico na nossa região, no nosso estado e agora no nosso
país, sendo reconhecido recentemente no Mapa do Turismo. Abordou que a cidade tem um grande
potencial pelas belezas naturais, ecológico, financeiro, e que através desta Casa de Leis solicitem
através do Estado, maneiras para ajudar o Turismo da cidade, divulgando as informações turísticas
que já temos em nossa cidade. Como professor de literatura brasileira e literatura estrangeira, as
vezes comentava que o aluno de língua inglesa tinha interesse de consumir muito do que é de fora e
pouco do que é do nosso país. Deve trazer essa realidade para coisas aqui do nosso país também,
belezas que podemos consumir e realizar aqui no munícipio e colaborar também aquilo que é do
outro município também. Parabenizou o esporte municipal pela participação dos Jogos em Campos
do Jordão, que trouxeram para a nossa cidade o esporte de Piquete estampar páginas nas redes
sociais, como algo que trás motivação, vôlei adaptado, corrida dos idosos, pódio, participação. O
poder público precisa apoiar e contribuir cada vez mais com essa realidade dos idosos, priorizando a
qualidade de vida. Parabenizou a Secretaria de Esporte e ao Prefeito pelo apoio para que esses
idosos participem de mais competições e para todas as outras áreas, discorrendo sobre o assunto.
Informou que no último dia 23/03 tivemos uma ação realizada em parceria com o Governo do
Estado, uma atividade do Agro polo, que ocorreu em São José dos Campos, através do Dep. Itamar,
entregando para a cidade de Piquete um caminhão basculante, uma pá carregadeira, sendo muito
bom para o município, para ajudar na infraestrutura rural, para desafogar algumas demandas da
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cidade. Solicitou também um trator e que foi atendido, sendo que quem ganha com isso é a
população, o município, que fica muito feliz por essas conquistas. Informou que conservação não é
manutenção, são coisas distintas e explicou brevemente sobre o assunto, para que não haja
contaminação do solo e atentando sobre com a legalidade para não afetar o solo. Parabenizou a Sr.
Regina Chaves que foi confirmada como Diretora do Clube Montanhês. Parabenizou a UNIFATEA
e o Secretário de Cultura, Sr. Claudinei Magalhães que receberão uma Moção de aplausos pelo Dia
S. Parabenizou através de uma Moção também as Mulheres do Grupo Nova Geração,
cumprimentou a dona Marli. Parabenizou também através de uma Moção a Jovem Empreendedora
Letícia Alves, que abriu uma loja na cidade de Piquete. Informou que foi realizada a reunião do
CONSEG e convidou a todos que queiram, possam participar das reuniões e que a segurança
pública é de obrigação de todos. Foram apresentadas por ele também várias indicações para que
sejam realizadas convênios entre o Estado e nosso governo nas áreas de segurança pública, trânsito,
uso do solo, reparos nas margens da Tancredo Neves, reparos em bueiros, possibilidade de
instalação no Parque Linear e por fim também solicitou também por indicação que seja arrumado
um vazamento de esgoto na cidade. Solicitou a colaboração dos munícipes na joga de lixo em locais
inadequados e pediu a contribuição de todos, discorrendo sobre o assunto. Agradeceu o Secretário
de Infraestrutura que pintou a ponte perto da Câmara Municipal, bem como a reforma que já está
em andamento do Mercado Municipal, deixando a cidade cada vez mais linda. Agradeceu a todos e
desejou uma boa noite e uma boa sessão. Assumindo a Presidência, o Ver. José Luiz de Faria Junior
solicitou que o Primeiro Secretário realizasse novamente a chamada para que não houvesse a pausa,
passando assim para leitura dos documentos da Ordem do Dia. 1) Parecer 020/22 de Autoria da
Comissão de Justiça e Redação, em relação ao Projeto de Emenda Supressiva 001/22, de autoria do
Ver. Cleber Tomazi de Oliveira, que suprime do Projeto de Lei Ordinária nº 18/22, a expressão
“criação” do Art. 3º deste projeto. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida
propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade.
Neste momento o Presidente solicitou uma pausa na Sessão para que a Comissão de Justiça e
Redação possa analisar e suprir do Projeto de Lei nº18/22 a palavra “criação” do seu Art. 3º,
conforme aprovado. Após retornar aos trabalhos, o Presidente solicitou que o Sr. Secretário desse
prosseguimento na Ordem do Dia e leitura do Parecer da Comissão de Justiça e Redação. 2) Parecer
021/22 de Autoria da Comissão de Justiça e Redação, em relação ao Projeto de Lei Ordinária nº
18/22, de autoria do Ver. Cleber Tomazi de Oliveira, que dispõe sobre a obrigatoriedade do
banheiro masculino e feminino no município de Piquete/SP. Solicitando a palavra, o Ver. Cleber
Matheus solicitou que a votação seja realizada de forma nominal. Realizando a chamada dos
Vereadores. Ver. Ederson Leal, favorável. Ver. Geraldo Ferreira, favorável. Ver. Broa do Araçá,
favorável. Ver. Fernando Motta, favorável. Ver. Marcos Rafael, favorável. Ver. Cleber Matheus,
favorável. Ver. Dr. Antônio Vicente, favorável. Houve a abstenção da votação pelo Ver. Wesley
Douglas Leal. Projeto de Lei nº 18/22 aprovado por 7 votos favoráveis e uma abstenção. 3)
Requerimentos nº 035/22, nº 036/22, nº 037/22, nº 038/22, nº 039/22, nº 040/22, nº 041/22, nº
042/22, nº 043/22, nº 044/22, nº 045/22. O Ver. Rafael solicitou a palavra para abordar sobre o
Requerimento 045/22, sobre a possibilidade de arrumar a quadra da tabuleta, que se encontra
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abandonada, para melhor atendimento no munícipe. Como não houvesse quem desejasse falar sobre
as referidas proposituras, as mesmas foram colocadas em única votação e aprovadas em bloco pelo
Plenário por unanimidade. O Ver. Fernandinho solicitou a palavra pedindo que as Moções também
sejam votadas em bloco. Requerimento verbal aprovado por unanimidade pelo Plenário da Câmara.
4) Moções nº 016/22, nº 017/22, nº 018/22, nº 019/22, nº 020/22, nº 021/222 e nº 022/22. Como não
houvesse quem desejasse falar sobre as referidas proposituras, as mesmas foram colocadas em única
votação e aprovadas em bloco pelo Plenário por unanimidade. Não havendo mais nada para ser
tratado, o Senhor Presidente invocando a proteção de Deus, agradeceu a todos que acompanharam
no plenário e pelos canais de comunicação e antes de encerrar a Sessão, em nome do Presidente do
PL, reforçou o convite a população para o evento do PL que será realizado no dia 07/04 com a
presença a Dep. Kátia. Agradeceu a equipe da Câmara pelos trabalhos realizados. 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, 04 de abril de
2022. Centésimo nonagésimo nono (199º) ano da Independência, centésimo trigésimo segundo
(132º) ano da República e centésimo trigésimo (130º) ano da Emancipação Político-Administrativa
de Piquete. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.

VER. JOSÉ LUIZ DE FARIA JÚNIOR

VER. WESLEY DOUGLAS LEAL

VER. EDERSON MARCO GONÇALVES

VER. ANTONIO VICENTE CAMPOS

VER. CLEBER MATEUS TOMAZI DE OLIVEIRA

VER. FERNANDO CESAR DE QUEIROZ MOTTA

VER. GERALDO RODRIGUES FERREIRA NETO
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VER. JOSÉ CARLOS GONÇALVES COUBASSIER

VER. MARCOS RAFAEL GONÇALVES UCHÔAS
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