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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA (12ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO (2º) ANO 

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

PIQUETE. Aos quinze (15) dias do mês de agosto 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 8 dos Senhores Vereadores, com a ausência do Vereador Cleber Mateus, 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. Solicitando a ordem, o Vereador Fernando César de Queiroz Motta 

solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento da Sra. Sidnéia Moreira. Realizado um minuto de 

silêncio. Em seguida solicitou ao senhor Secretário que faça a leitura da ata da 11ª sessão ordinária 

realizada no dia 01/08/2022. O senhor Presidente colocou a Ata de 11ª 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 faça a leitura dos documentos constantes do 

expediente. 1) Of. GAB nº 248/22, de autoria do Executivo Municipal, encaminhando o Projeto de 

Lei Ordinária nº 006/2022, que dispõe sobre o Estágio obrigatório e não obrigatório dos estudantes 

no município de Piquete e dá outras providências. Foi solicitado Regime de Urgência Especial pelo 

Ver. Juninho e justificado. Regime de Urgência Especial em votação e aprovado pelo Plenário por 

unanimidade. (Encaminhar às Comissões de Justiça e Redação, Cultura, Educação, Meio Ambiente 

e Saúde e posteriormente para a Ordem do Dia). 2) Of. nº 27/22, de autoria da Secretaria Municipal 

de Turismo, em resposta ao Ofício 273/22, originado pelo requerimento nº 81/22 (Arquivar). 3) Of. 

SME nº 22/2022, de autoria da Secretaria Municipal de Educação, em resposta ao ofício nº 

315/2022. (Arquivar). 4) Of. nº 036/22, de autoria da Secretaria de Infraestrutura, Projetos e 

Serviços Públicos, em resposta ao Requerimento 096/22, de autoria do Ver. Geraldo Rodrigues 

Ferreira Neto. (Arquivar) 5) Of. nº 034/22, de autoria da Secretaria de Infraestrutura, Projetos e 

Serviços Públicos, em resposta ao Requerimento 087/22, de autoria do Ver. José Luiz de Faria 

Junior (Arquivar). 6) Of. nº 035/22, de autoria da Secretaria de Infraestrutura, Projetos e Serviços 

Públicos, em resposta ao Requerimento 092/22, de autoria do Ver. José Luiz de Faria Junior 

(Arquivar). 7) Carta Of. nº 140/22, de autoria da Empresa Águas Piquete, comunicando a suspensão 

do abastecimento no dia 18 de agosto. (Arquivar). O Presidente agradeceu pela informação e 

reforçou o comunicado a população. 8) Projeto de Resolução nº 015/22, de autoria da do Ver. José 

Luiz de Faria Junior, que dispõe sobre a alteração do art. 9º, caput, do Regimento Interno da 

Câmara Municipal de Piquete/SP – Resolução nº 185 de 08 de abril de 1992. O Ver. José Luiz de 

Faria Junior solicitou Regime de Urgência Especial e justificou. Regime de Urgência Especial em 

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

Redação e posteriormente para a Ordem do Dia). 9) Projeto de Resolução 016/22, de Autoria da 

Mesa da Câmara, que dispõe sobre a criação da Gratificação Especial de Pregoeiro – GEP – no 

âmbito da Câmara Municipal de Piquete e dá outras providências. Neste momento o Ver. José Luiz 
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de Faria Junior solicitou Regime de Urgência Especial e justificou. Regime de Urgência Especial 

em votação e aprovado pelo Plenário por unanimidade.  (Encaminhar às Comissões de Justiça e 

Redação e posteriormente para a Ordem do Dia). 10) Requerimento nº 097/2022, de autoria do Ver. 

Ederson Marco Gonçalves (Para ordem do dia); 11) Requerimento nº 098/2022, de autoria do Ver. 

Ederson Marco Gonçalves (Para ordem do dia); 12) Requerimento nº 099/2022, de autoria do Ver. 

Ederson Marco Gonçalves (Para ordem do dia); 13) Requerimento nº 100/2022, de autoria do Ver. 

Ederson Marco Gonçalves (Para ordem do dia); 14) Requerimento nº 101/2022, de autoria dos 

Vereadores Wesley Douglas Leal, Ederson Marco Gonçalves e Fernando Cesar de Queiroz Motta 

(Para ordem do dia); 15) Requerimento nº 102/2022, de autoria do Ver. José Luiz de Faria Junior 

(Para ordem do dia); 16) Requerimento nº 103/2022, de autoria dos Vereadores Wesley Douglas 

Leal, Ederson Marco Gonçalves e Fernando Cesar de Queiroz Motta (Para ordem do dia); 17) 

Requerimento nº 104/2022, de autoria dos Vereadores Wesley Douglas Leal, Ederson Marco 

Gonçalves e Fernando Cesar de Queiroz Motta (Para ordem do dia); 18) Requerimento nº 105/2022, 

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

Queiroz Motta (Para ordem do dia); 19) Requerimento nº 106/2022, de autoria dos Vereadores 

Wesley Douglas Leal, Ederson Marco Gonçalves e Fernando Cesar de Queiroz Motta (Para ordem 

do dia); 20) Requerimento nº 107/2022, de autoria dos Vereadores Wesley Douglas Leal, Ederson 

Marco Gonçalves e Fernando Cesar de Queiroz Motta (Para ordem do dia); 21) Requerimento nº 

108/2022, de autoria do Ver. José Luiz de Faria Junior (Para ordem do dia); 22) Requerimento nº 

109/2022, de autoria do Ver. José Luiz de Faria Junior (Para ordem do dia); 23) Requerimento nº 

110/2022, de autoria do Ver. José Luiz de Faria Junior (Para ordem do dia); 24) Requerimento nº 

111/2022, de autoria do Ver. José Luiz de Faria Junior (Para ordem do dia); 25) Requerimento nº 

112/2022, de autoria do Ver. José Luiz de Faria Junior (Para ordem do dia); 26) Requerimento nº 

113/2022, de autoria do Ver. José Luiz de Faria Junior (Para ordem do dia);  27) Requerimento nº 

114/2022, de autoria do Ver. José Luiz de Faria Junior (Para ordem do dia);  28) Requerimento nº 

115/2022, de autoria do Ver. José Luiz de Faria Junior (Para ordem do dia); Neste momento o 

Presidente informou que os requerimentos de números 116, 117, 118, 119 e 120, todas de autoria do 

Ver. Cleber Mateus, não serão lidas pela ausência do mesmo. 29) Requerimento nº 121/2022, de 

autoria do Ver. Geraldo Rodrigues Ferreira Neto (Para ordem do dia); 30) Indicação nº 083/22 de 

autoria do Ver. Geraldo Rodrigues Ferreira Neto (Encaminhar a consideração do Prefeito); 31) 

Moção nº 053/22, de autoria do Ver. José Luiz de Faria Junior. (Para a ordem do dia); 32) Moção nº 

054/22, de autoria do Ver. Wesley Douglas Leal. (Para a ordem do dia); 33) Moção nº 055/22, de 

autoria do Ver. José Luiz de Faria Junior. (Para a ordem do dia); 34) Moção nº 056/22, de autoria 

do Ver. Geraldo Rodrigues Ferreira Neto (Para a 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. Marcos Rafael Gonçalves Uchôas, cumprimentou a Presidência, 

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

presentes e iniciou sua fala parabenizando todos que participaram do evento do Asilo São Vicente 

de Paula, para arrecadar fundos para a instituição, e muitas pessoas participaram e colaboraram. Em 

nome da Sra. Elisabeth, presidente do Asilo, agradeceu a todos. Também parabenizou todos que 
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fizeram o trabalho bonito do Costelão.  Informou que o que fez ele ir a Tribuna foi o ocorrido no 

último mês, por causa de pessoas que não tem coragem de se expor e ir fazer denúncia ao ministério 

público, sem ter fundamento. Entre as denúncias, há uma que informa que eu tive visão privilegiada 

para os shows da Festa do Peão por causa da localização da minha casa. Informou que há 20 anos 

que tem comércio na cidade, empenho próprio, da esposa e dos colaboradores, o apoio da esposa 

que está sempre do lado. Informou que a outra denúncia é que eu sou dono de 50% das barracas da 

festa, e que a pessoa está fazendo uma politicagem sem fundamento, sem propósito, deixando o 

cenário desgastante até mesmo para a sua esposa e filha. Informou que não é contra a gestão do 

prefeito, as pessoas o interpretam de outra forma. Até alguns munícipes vem perguntar se é contra o 

prefeito. Os questionamentos são para melhorar, se não puder ter uma opinião, se o Legislativo não 

puder ter uma opinião, não adianta estar na Câmara. Informou que cada um tem um pensamento, 

que ninguém pensa igual e que o pensamento irá contribuir em alguma coisa para beneficiar a 

cidade. A população precisa cobrar os vereadores e os vereadores precisam sobrar o prefeito. 

Informou que todo mundo é passível de erro, mas que sempre visa sempre pelo certo. Falou também 

para a pessoa denunciante que os processos foram arquivados e que irá fazer um muro ou pedir para 

o prefeito fazer outro recinto de festa para não fazer mais perto da sua residência e abordou sobre o 

assunto. Deixou também o convite para um leilão beneficente em prol do Asilo São Vicente de 

Paula. Finalizou sua fala agradecendo a todos. Inscrito para falar o Ver. José Luiz de Faria Junior, 

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

Natureza FM e todos os presentes, iniciando sua fala parabenizando pelos dias dos pais todos os 

pais, pela figura que cuida e gere. Agradeceu as secretarias que responderam os documentos que 

foram enviados para a realização da festa do peão. Abordou sobra as importâncias do Executivo tem 

de sempre sugerir e apontar soluções e sempre contribuir para a melhora do município. Ficou grato 

pelas respostas e muito feliz pelas respostas estarem casadas com as ações realizadas na festa 

Piquetão 2022. É importante sempre o Legislativo colaborar com o Executivo para sempre fazer o 

melhor para a cidade de Piquete. Também informou que nesse período como vereador e presidente 

da Câmara fica satisfeito de ver tantos trabalhos e agradece aqueles que ali estão tem um carinho 

que possuem em relação ao município e estão unidos por uma única causa, que é Piquete. 

Infelizmente informou também que existem algumas pessoas que não estão alinhadas em busca de 

uma Piquete melhor, pois vão aos meios de comunicação, que são livres e respeitamos, é saudável a 

pluralidade de ideias e como foi citado pelo Ver. Rafael, casa um tem uma ideia formada. Citou o 

ministro do Supremo Tribunal Federal que liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Não 

se pode ir ao meio social e imputar algo, condicionando algo ao vereador, ao colega parlamentar, ao 

prefeito, ao secretário, existem meios de comunicação e pode realizar a cobrança para o prefeito, os 

secretários e dar solução rápida para os problemas do município, que os vereadores são servidores 

públicos. O que não pode é ir na rede social e colocar algo desagradável para o colega parlamentar 

ou para a Câmara em um todo. Informou que o Legislativo está com o gabinete aberto, está sempre 

disponível para a população. Também não pode solicitar coisas que não tem cabimento, coisas que 

o vereador não pode cumprir e será necessário aprender a lidar com um não. Todas as colocações 

são bem vindas, todas as observações são bem vindas, mas agredir, como Presidente, jamais poderia 
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aceitar tal atitude no parlamento. Cutucar o vereador na rede social, apenas por receber um não ou 

por ter formas diversas para o problema ser resolvido. Todos estão para abraçar a cidade. 

Parabenizou a engenharia da Prefeitura Municipal, Prefeito e equipe do Gabinete pela 

reinauguração da Praça Monte Castelo, bem como o Ver. Broa do Araçá que vem realizando os 

trabalhos nos bairros, assim como os demais. O poder público realiza a sua parte e a população é 

chamada a abraçar a causa. A praça está bonita, iluminada. Não está fazendo aqui um marketing 

eleitoral não, é um marketing da nossa cidade. Se cada um fizer a parte a cidade irá crescer. Os 

responsáveis que vão frequentar o bairro, ensinar as crianças a deixar o ambiente limpo, pois o local 

é para uso de todos e não só do bairro e discorreu sobre o assunto. Abordou também sobre o apoio 

que tanto espera e agradece a população em relação as obras que estão acontecendo na cidade de 

Piquete e que irá atender as possibilidades. Continuou abordando sobre o assunto e informou que 

não podem haver brigas, deve ser realizado de forma pacifica, que sempre orienta para o bem. 

Lembro que precisa fazer jus a legislação que vigora no município. Exemplificou sobre os carros 

parados, não é pegar dinheiro da população, mas sim reorganizar, reestruturar as formas de colocar 

uma cultura que ainda não está totalmente trabalhada a fim de estruturar a cidade de Piquete. Outro 

exemplo citado pelo vereador foi o agosto cinza, e ainda há pessoas colocando foto no pasto, 

deixando o ar seco. Tem leis que tratam de animais e tem animais soltos de novo. Solicitou para 

repensar e agir de forma firme, fazer com que tudo que está em lei aconteça dentro da possibilidade. 

Lembrando que o poder público faz a sua parte, mas quem tem que colaborar é a população, assim 

como o lixo. Reforçou que na última live realizada com o Prefeito que solicitou que sejam 

colocadas lixeiras para os Bairros do Benfica, Santo Antônio, Jardim José Fina, assim como outros 

bairros que também gostariam de ter a coleta seletiva. Informou que acredita que logo o prefeito irá 

providenciar lixeiras para que possam existir mais pontos de coletas para a população, discorrendo 

sobre o assunto. Informou que solicitou a secretaria um cronograma sobre a coleta e que esse 

cronograma seja liberado, acontecendo da mesma forma que já ocorre na coleta seletiva de lixo, 

com datas específicas, bairros e hora. Exemplificou como acontece no bairro onde mora em relação 

a coleta de lixo, facilitando para que a população coloque nos horários passados e discorreu sobre o 

assunto. Parabenizou os eventos que estão sendo realizados na cidade. Destacou a Comissão 

Diocesana de Acólitos e Coroinhas que irá realizar no dia 21 uma concentração com as crianças e 

jovens de toda a diocese de Lorena, com acólitos e coroinhas, aqui no quase Santuário de São 

Miguel. Abordou sobre essa atividade, sobre as atividades em prol ao Asilo São Vicente de Paula, 

atividades esportivas e demais atividades que estão acontecendo. Finalizou agradecendo a todos, 

abordando sobre a transparência em frente ao Legislativo, na gestão e planejamento, informou que 

jamais negou algo aos demais pares e que sempre realizou a escuta, a fala e a compreensão de 

ambas as partes para juntos construirmos um parlamento harmônico, sabendo que cada um dos 

vereadores pensa diferente, que é bom, saudável, mas que juntos possamos crescer e apoiar o poder 

executivo. Não é ser puxa saco da Prefeitura, não é passar mão na cabeça do Prefeito, que sabe das 

suas atividades que deve executar como Prefeito. Que há necessidade de fiscalizar, mas que não há 

necessidade de brigar nas redes sociais. Agradeceu aos vereadores e que aprendeu muito em 

humildade, que não deixou o ego prevalecer, que sabe do trabalho importante que todos fazem para 
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que a cidade cresça. Para isso muitas vezes é necessário deixar de lado coisas, sentimentos e 

situações, pois o bem comum precisa prevalecer primeiramente. Que isso se torne realidade, que 

todos pensem mais na população de Piquete, todos que foram revestidos de cargo efetivo, que 

pensem na população de Piquete e em projetos, e não em si próprio, que deixem de brigar por rixas 

políticas e partidárias desnecessárias e pensem na população. Quem sofre com essa situação é o 

povo, que não tem para onde correr quando acaba o que comer, que não tem atendimento a saúde de 

qualidade e que não pode ter um ente querido sendo tratado. Alegou que o país que vai celebrar 200 

anos de independência tem muito a nos ensinar e muito a aprender a como fazer política pública de 

qualidade para a população. Fora isso é algo desnecessário, fora isso não há motivos para estarem 

em plenário para debater projetos e matérias de grande relevância para a cidade. Todos colocaram 

como propósito de vir para o Poder Legislativo, para contribuir com pequenos e grandes feitos. 

Agradeceu a todos mais uma vez, e que sabe que muitas vezes em sua fala ao pedir regime de 

urgência, ao sair da Presidência, faz parte do Regimento Interno para fazer a justificativa. Lembrou 

que no legislativo trabalham e agradeceu a todos. Desejou uma boa semana. O Presidente realizou 

uma pausa da Sessão para elaboração dos Pareceres. Retornando o Primeiro Secretário realizasse 

nova chamada. Ausente o Ver. Cleber Mateus Tomazi Oliveira. Passando para leitura dos 

documentos da Ordem do Dia. O Ver. Geraldo Rodrigues requereu de forma verbal que fosse 

adiantada a leitura da Moção nº 56/22. Requerimento Verbal foi colocado em votação e aprovado 

por unanimidade; O Presidente solicitou ao Sr. Secretário que fizesse a leitura dos documentos da 

Ordem do Dia. 1) Moção nº 056/22, de autoria do Ver. Geraldo Rodrigues Ferreira Neto, ao 

Venerável Mestre Paulo Cesar Gonçalves Alvarenga e demais obreiros da Loja Maçônica São 

Miguel, apresentando-lhes Moção de Aplausos pela coordenação e efetivação do evento Costelão 

Fogo de Chão, ocorrido no dia 07 de agosto e que teve parte dos lucros revertidos em prol ao Lar 

dos Idosos São Vicente de Paulo. Usando da palavra o Ver. Geraldo Dentista parabenizou a todos 

pelo evento realizado e parabenizou o Rubens Vilela por estar completando 31 anos de maçonaria. 

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

única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade; 2) Parecer 045/22 de Autoria da 

Comissão de Justiça e Redação, bem como o Parecer 002/22 de Autoria da Comissão de Cultura, 

Educação, Meio Ambiente e Saúde, ambos em relação ao Projeto de Lei Ordinária nº 006/2022, que 

dispõe sobre o Estágio obrigatório e não obrigatório dos estudantes no município de Piquete e dá 

outras providências. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a 

mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade; 3) Segunda 

discussão e votação da Proposta a Emenda à Lei Orgânica 001/2022 de autoria da Mesa da Câmara 

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

colocada em segunda votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade; 4) Parecer 040/22 de 

Autoria da Comissão de Justiça e Redação, em relação ao Veto Parcial datado em 17/05/2022 ao 

Projeto de Lei Ordinária nº 009/22, de autoria do Ver. Cleber Mateus Tomazi de Oliveira, que 

dispõe sobre a criação Projeto de Resolução nº 014/22, de autoria da Mesa da Câmara Municipal, 

que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos usuários dos serviços públicos de 

Piquete/SP. Como não houvesse quem desejasse falar sobre as referidas proposituras, as mesmas 
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foram colocadas em única votação nominal. Realizando a chamada dos Vereadores para votação 

nominal. Ver. Ederson Leal, favorável. Ver. Geraldo Ferreira, favorável. Ver. Broa do Araçá, 

favorável. Ver. Fernando Motta, favorável. Ver. Marcos Rafael, favorável. Ver. Cleber Matheus, 

ausente. Ver. Dr. Antônio Vicente, favorável. Ver. Wesley Douglas Leal, favorável. Veto Parcial ao 

Projeto de Lei Ordinária 009/2022 aprovado por 7 votos favoráveis, os contrários e 1 abstenção pela 

ausência do Ver. Cleber Mateus Tomazi de Oliveira; 5) Parecer 041/22 de Autoria da Comissão de 

Justiça e Redação, em relação ao Projeto de Lei Ordinária 010/22, de autoria do Ver. Cleber Mateus 

Tomazi de Oliveira, que dispõe sobre a autorização do poder público para incluir o símbolo de 

autista demarcada como vagas preferenciais no âmbito do município de Piquete/SP. O Presidente 

informou, nos termos do Regimento Interno, que pela ausência do autor do Projeto, o mesmo será 

apreciado na próxima sessão ordinária; 6) Parecer 042/22 de Autoria da Comissão de Justiça e 

Redação, em relação ao Projeto de Lei Ordinária 011/22, de autoria do Ver. Antônio Vicente 

Campos, que dispõe sobre a instituição da Certeira de Identificação da Pessoa com Transtorno do 

Espectro autista – CIPTEA e assegura gratuidade nos transportes públicos municipais ou suas 

permissionárias/ concessionárias, no âmbito do Município de Piquete/SP. Como não houvesse quem 

desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo 

Plenário por unanimidade; 7) Parecer 043/22 de Autoria da Comissão de Justiça e Redação, em 

relação ao Projeto de Resolução 015/22, de autoria do Ver. José Luiz de Faria Junior, que dispõe 

sobre a alteração do art. 9º, caput, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Piquete/SP – 

Resolução nº 185, de 08 de abril de 1992. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida 

propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade; 8) 

Parecer 044/22, de Autoria da Comissão de Justiça e Redação, em relação ao Projeto de Resolução 

016/22, de autoria da Mesa Administrativa, que dispõe sobre a criação da Gratificação Especial de 

Pregoeiro – GEP – no âmbito da Câmara Municipal de Piquete e dá outras providências. Como não 

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

e aprovada pelo Plenário por unanimidade; O Vice-presidente solicitou a ordem e requereu 

verbalmente que seja realizada votação em bloco de todos os requerimentos. Requerimento verbal 

foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 9) Requerimentos nº 097/2022, nº 098/22, nº 

099/22, nº 100/22, nº 101/22, nº 102/22, nº 103/22, nº 104/22, nº 105/22, nº 106/22, nº 107/22, nº 

108/22, nº 109/22, nº 110/22, nº 111/22, nº 112/22, nº 113/22, nº 114/22, nº 115/22 e nº 121/22. 

Como não houvesse quem desejasse falar sobre as referidas proposituras, as mesmas foram 

colocadas em única votação e aprovadas pelo Plenário por unanimidade; O Ver. Fernando Cesar de 

Queiroz Morra solicitou a ordem e requereu verbalmente que seja realizada votação em bloco de 

todos as moções. Requerimento verbal foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 10) 

Moções nº 053/22, nº 054/22 e nº 055/22. 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, os colaboradores da Casa e presença dos 

demais. Esclareceu de forma orientativa que a sessão do Dia do Militar, que estava marcada para o 

dia 25/08, foi adiada por motivos eleitorais. Será discutido como plenário uma nova data para que 

seja realizada a sessão em homenagem aqueles que fazem e trabalham muito pela pátria através da 
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segurança. 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, 15 

de agosto de 2022. Centésimo nonagésimo nono (199º) 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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