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ATA DA DÉCIMA SÉTIMA (17ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO (2º) ANO 

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

PIQUETE. Aos sete (07) dias do mês de novembro 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 comunicação. Em 

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

Fernando Cesar de Queiroz Motta, pela ordem, solicitou que fosse registrada a sua presença na 

sessão. Em seguida, O Senhor Presidente pediu ao Senhor Secretário que fizesse a leitura da ata da 

16ª Sessão Ordinária, realizada no dia 17/10/2022. O Senhor Presidente colocou a ata da 16ª 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 334/2022, de autoria do Executivo Municipal, 

encaminhando o Projeto de Lei Complementar nº 009/2022, que dispõe sobre a criação de cargos 

públicos na Estrutura Administrativa da Prefeitura de Piquete – SP. Foi solicitado Regime de 

Urgência Especial pelo Ver. Fernando Cesar de Queiroz Motta 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, Finanças, Orçamento e 

Fiscalização). 2) Of. GAB nº 335/2022, de autoria do Executivo Municipal, encaminhando o 

Projeto de Lei Complementar nº 010/2022, que dispõe sobre a criação dos cargos de provimento 

efetivo de Professor de Atendimento Especializado na Secretaria Municipal de Educação. Foi 

solicitado Regime de Urgência Especial pelo Ver. Fernando Cesar de Queiroz Motta 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, Finanças, 

Orçamento e Fiscalização). 3) Of. GAB nº 310/2022, de autoria do Executivo Municipal, em 

resposta ao Requerimento nº 141/22, de autoria do Ver. Ederson Marco Gonçalves (Arquivar). 4) 

Of. GAB nº 312/2022, de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao Requerimento nº 150/22, 

de autoria do Ver. Marcos Rafael Gonçalves Uchôas (Arquivar). 5) Of. GAB nº 313/2022, de 

autoria do Executivo Municipal, encaminhando cópia da Lei Ordinária nº 2142/2022, que institui a 

“Lei Lucas”, que dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de cursos de primeiros socorros por 

professores e funcionários que tenham contato direto com os alunos nas creches e escolas instaladas 

no município de Piquete – SP e institui o selo “Lucas Begalli Zamara de Souza”, de capacitação em 

primeiros socorros (Arquivar). 6) Of. GAB nº 314/2022, de autoria do Executivo Municipal, em 

resposta ao Requerimento nº 147/22, de autoria dos Vereadores Ederson Marco Gonçalves, 

Fernando César de Queiroz Motta e Wesley Douglas Leal (Arquivar). 7) Of. GAB nº 315/2022, de 

autoria do Executivo Municipal, em resposta ao Requerimento nº 146/22, de autoria dos Vereadores 

Ederson Marco Gonçalves, Fernando César de Queiroz Motta e Wesley Douglas Leal (Arquivar). 8) 
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Of. GAB nº 317/2022, de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao Requerimento nº 142/22, 

de autoria dos Vereadores Ederson Marco Gonçalves, Fernando César de Queiroz Motta e Wesley 

Douglas Leal (Arquivar). 9) Of. GAB nº 318/2022, de autoria do Executivo Municipal, em resposta 

ao Requerimento nº 145/22, de autoria dos Vereadores Ederson Marco Gonçalves, Fernando César 

de Queiroz Motta e Wesley Douglas Leal (Arquivar). 10) Of. GAB nº 319/2022, de autoria do 

Executivo Municipal, em resposta ao Requerimento nº 143/22, de autoria dos Vereadores Ederson 

Marco Gonçalves, Fernando César de Queiroz Motta e Wesley Douglas Leal (Arquivar). 11) Of. 

GAB nº 320/2022, de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao Requerimento nº 148/22, de 

autoria dos Vereadores José Luiz de Faria Júnior e Wesley Douglas Leal (Arquivar). 12) Of. GAB 

nº 321/2022, de autoria do Executivo Municipal, encaminhando o Balancete Financeiro do mês de 

setembro de 2022 (Arquivar). 13) Of. GAB nº 322/2022, de autoria do Executivo Municipal, em 

resposta ao Requerimento nº 167/22, de autoria do Ver. José Luiz de Faria Júnior (Arquivar). 14) 

Of. GAB nº 324/2022, de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao Requerimento nº 151/22, 

de autoria do Ver. Geraldo Rodrigues Ferreira Neto (Arquivar). 15) Of. GAB nº 325/2022, de 

autoria do Executivo Municipal, em resposta ao Requerimento nº 144/22, de autoria dos Vereadores 

Ederson Marco Gonçalves, Fernando César de Queiroz Motta e Wesley Douglas Leal (Arquivar). 

16) Of. GAB nº 326/2022, de autoria do Executivo Municipal, encaminhando cópia da Lei 

Complementar nº 314/2022, que dispõe sobre a criação do cargo de Engenheiro Civil, lotado na 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e dá outras providências (Arquivar). 17) 

Of. GAB nº 327/2022, de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao Requerimento nº 164/22, 

de autoria do Ver. José Luiz de Faria Júnior (Arquivar). 18) Of. GAB nº 328/2022, de autoria do 

Executivo Municipal, em resposta ao Requerimento nº 163/22, de autoria do Ver. José Luiz de Faria 

Júnior (Arquivar). 19) Of. GAB nº 329/2022, de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao 

Requerimento nº 160/22, de autoria do Ver. Ederson Marco Gonçalves (Arquivar). 20) Of. GAB nº 

330/2022, de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao Requerimento nº 158/22, de autoria 

do Ver. Ederson Marco Gonçalves (Arquivar). 21) Of. GAB nº 336/2022, de autoria do Executivo 

Municipal, convidando para encontro no dia 08/11/2022, às 18h, no Salão Luiz Vieira Soares, onde 

será apresentado o Plano de Carreira do Magistério (Arquivar). 22) Of. SME nº 39/2022, de autoria 

da Secretaria Municipal de Educação, em resposta ao Requerimento nº 146/22, de autoria dos 

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

(Arquivar). 23) Of. SME nº 40/2022, de autoria da Secretaria Municipal de Educação, em resposta 

ao Requerimento nº 152/22, de autoria do Ver. Geraldo Rodrigues Ferreira Neto (Arquivar). 24) Of. 

SME nº 43/2022, de autoria da Secretaria Municipal de Educação, em resposta ao Requerimento nº 

169/22, de autoria do Ver. José Luiz de Faria Júnior (Arquivar). 25) Of. SMOS nº 063/2022, de 

autoria da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Projetos e Serviços Públicos, em resposta ao 

Requerimento nº 161/22, de autoria do Ver. Ederson Marco Gonçalves (Arquivar). 26) Of. SMOS 

nº 064/2022, de autoria da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Projetos e Serviços Públicos, em 

resposta ao Requerimento nº 163/22, de autoria do Ver. José Luiz de Faria Júnior (Arquivar). 27) 

Of. SMOS nº 065/2022, de autoria da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Projetos e Serviços 

Públicos, em resposta ao Requerimento nº 166/22, de autoria do Ver. José Luiz de Faria Júnior 
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(Arquivar). 28) Of. SMOS nº 066/2022, de autoria da Secretaria Municipal de Infraestrutura, 

Projetos e Serviços Públicos, em resposta ao Requerimento nº 167/22, de autoria do Ver. José Luiz 

de Faria Júnior (Arquivar). 29) Carta de autoria da RÊ-Nascer, em agradecimento pela Moção de 

Aplausos nº 061/22, de autoria do Ver. Antonio Vicente Campos (Arquivar). 30) Ofício sem nº, de 

autoria da Justiça Eleitoral do Estado de São Paulo, PA Piquete, em resposta ao ofício nº 476/22, de 

autoria do Ver. José Luiz de Faria Júnior (Arquivar). 31) Requerimento nº 171/22, de autoria do 

Ver. Marcos Rafael Gonçalves Uchôas (Para ordem do dia). 32) Requerimento nº 172/22, de autoria 

do Ver. Marcos Rafael Gonçalves Uchôas (Para ordem do dia). 33) Requerimento nº 173/22, de 

autoria do Ver. Marcos Rafael Gonçalves Uchôas (Para ordem do dia). 34) Requerimento nº 174/22, 

de autoria do Ver. Marcos Rafael Gonçalves Uchôas (Para ordem do dia). 35) Requerimento nº 

175/22, de autoria do Ver. Marcos Rafael Gonçalves Uchôas (Para ordem do dia). 36) 

Requerimento nº 176/22, de autoria do Ver. Wesley Douglas Leal (Para ordem do dia). 37) 

Requerimento nº 177/22, de autoria do Ver. Ederson Marco Gonçalves (Para ordem do dia). 38) 

Requerimento nº 178/22, de autoria do Ver. Ederson Marco Gonçalves (Para ordem do dia). 39) 

Indicações nº 112/22, 113/22 e 116/22, de autoria do Ver. José Carlos Gonçalves Courbassier 

(Encaminhar a consideração do Senhor Prefeito). 40) Indicações nº 114/22 e 115/22, de autoria dos 

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

(Encaminhar a consideração do Senhor Prefeito). 41) Indicações nº 117/22 e 118/22, de autoria do 

Ver. José Luiz de Faria Júnior (Encaminhar a consideração do Senhor Prefeito). 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. Cleber Mateus Tomazi 

de Oliveira cumprimentou a Presidência, Mesa composta, demais vereadores, público presente, 

ouvintes da Rádio Natureza e todos que acompanhavam pelos demais canais. Iniciou sua fala 

comentando sobre a eleição, enfatizando que uma democracia onde as opiniões não podem ser 

proferidas, onde não há liberdade de expressão, onde o cidadão, o parlamentar e o jornalista têm 

medo de falar, pode ser qualquer coisa, menos uma democracia. Disse que o resultado da eleição 

não o agradou, mas comentou sobre o fato da maioria da cidade de Piquete não ter aceitado a 

condução do líder da maior quadrilha, do maior esquema de corrupção do país, conforme o vice-

candidato deste, nas palavras do vereador. Afirmou, também, que a eleição serviu para mostrar à 

população o posicionamento e o comportamento dos políticos locais. Disse que a direita 

conservadora cresceu, está mostrando sua face, buscando novas lideranças e que não está extinta, 

considerando que obteve quase 50% dos votos. Destacou que as eleições foram pautadas em 

questões, muitas vezes, não técnicas e que a política no país é passional, o que ocasiona disparates e 

faz com que haja justificativas para determinados comportamentos eleitorais. Disse que, agora, 

começa mais um sofisma da esquerda, que esta não constrói pontes, adapta seu discurso de acordo 

com a necessidade, não traz verdades e que é algo perverso que tenta se vender como algo bom, por 

estar baseada no pensamento de Karl Marx. Afirmou que o discurso daqueles com tendências de 

esquerda não tem princípios e valores, pois a moral não lhe é interessante, e que a esquerda busca a 

revolução, a briga entre classes. Num segundo momento, o vereador disse ter sido perguntado sobre 

a água da fonte e que a análise, datada do dia 20/10/2022, apresentou PH de 7.4, cloro residual 
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abaixo de 0,1%, o que indica que a água nunca foi tratada, coliformes totais presentes, contagem de 

E. coli de 24 npm/100 mililitros e contagem de coliformes totais maior que 1.600 npm. Explicou 

que na água da fonte não há cloro presente, sendo um vetor de contaminação, e que a E. coli é um 

microrganismo que pode ser patogênico. Afirmou que a prefeitura pode apresentar outros laudos, 

mas a análise que foi feita diz que a água não é boa para contato humano e que não deixaria seus 

filhos brincarem na fonte. Ressaltou que a prefeitura não colocou placa alertando que a água não era 

potável. Encerrou sua fala dizendo que a água pode causar doenças e que não tem a qualidade ideal. 

Deu boa noite a todos e agradeceu. Retomando a palavra, o Presidente pediu que o Secretário 

chamasse o próximo inscrito, o Ver. José Luiz de Faria Júnior, que passou a presidência ao Ver. 

Wesley Douglas Leal. Iniciou sua fala cumprimentando o Senhor Presidente, Ver. Prof. Lelinho, a 

mesa composta, membros da Casa, público presente, os que acompanhavam através dos meios de 

comunicação e os colaboradores. Falou sobre uma indicação de sua autoria, direcionada ao Poder 

Executivo, e efetuou sua leitura. Indicou para que conste na Lei Orçamentária Anual – Exercício 

2023 – uma bonificação por desempenho para os professores de educação básica municipal, que 

corresponderia ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), justificando que o 

desempenho demonstrado por eles é de excelência e que tal benefício viria a garantir o 

reconhecimento e dedicação daqueles que trabalham pela qualidade do ensino e pela educação 

pública. Ressaltou que algumas escolas do município atingiram níveis altos de qualidade, que os 

professores são os que cuidam do futuro do país e que é importante discutir ações que tenham um 

olhar para a Educação. Colocou-se à disposição para conversas e que novas ideias conjuntas – 

Legislativo com Executivo – podem surgir. Agradeceu a todos, aos vereadores pelo apoio e 

parabenizou cada um destes pelo cumprimento de seu papel, pela atuação e contribuição para a 

cidade. Finalizou dizendo que a Casa está de portas abertas a todos para sugestões e ideias. O 

vereador reassumiu a presidência e solicitou que o Secretário fizesse a chamada do 3º vereador 

inscrito. O Ver. Marcos Rafael Gonçalves Uchôas cumprimentou a todos, a Presidência, Mesa 

composta, demais vereadores, internautas, ouvintes da Rádio Natureza, iniciou sua fala citando uma 

denúncia feita no Ministério Público contra ele e afirmou que o processo foi arquivado. Disse que 

tal denúncia foi sem fundamento, efetuou a leitura da mesma e ressaltou que foi mais uma das 

denúncias contra ele. Destacou que o denunciante, ao invés de perder seu tempo fazendo denúncias 

sem provas, devia buscar trazer ideias, benefícios e melhorias para a cidade, já que está empenhado 

em participar. Afirmou que jamais utilizou do cargo para se beneficiar, que a denúncia foi anônima 

e que foi feita apenas para prejudicar o vereador. Pediu a todos que se atentem com as notícias 

falsas, que não compartilhem tais informações sem ter certeza, que procurem os vereadores a fim de 

saber a verdade e reafirmou seu compromisso com a cidade. Disse que fez um requerimento para o 

Prefeito solicitando isenção de impostos devidos à Prefeitura pelos comerciantes da Rua 

Comendador Custódio, que estão sendo prejudicados pelas obras de revitalização. Ressaltou que os 

comerciantes estão tentando fortalecer o comércio após a pandemia e que a isenção irá amenizar os 

problemas, além de mostrar que o Prefeito está apoiando-os ante os transtornos causados pelas 

obras. Agradeceu aos ouvintes da Rádio Natureza e aos internautas pela participação, destacou que 

o plenário estava cheio na última audiência pública realizada na Casa e convidou todos para que 
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viessem participar das sessões de Câmara. Finalizou sua fala agradecendo a todos. O Presidente, 

antes de suspender a sessão para a realização dos pareceres, registrou a presença do Vice-Prefeito, 

Christian Uchôa, e o agradeceu por acompanhar a sessão. Retornando, solicitou ao Primeiro 

Secretário que realizasse nova chamada, passando assim para leitura dos documentos da Ordem do 

Dia. 1) Parecer nº 052/22, de autoria da Comissão de Justiça e Redação, e Parecer nº 014/22, de 

autoria da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, em relação ao Projeto de Lei 

Complementar nº 010/2022, que dispõe sobre a criação dos cargos de provimento efetivo de 

Professor de Atendimento Especializado na Secretaria Municipal de Educação. 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 nº 051/22, de autoria da Comissão de Justiça e 

Redação, e Parecer nº 013/22, de autoria da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, em 

relação ao Projeto de Lei Complementar nº 009/2022, que dispõe sobre a criação de cargos públicos 

na Estrutura Administrativa da Prefeitura 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. 3) Requerimento nº 171/22, de autoria do Ver. Marcos Rafael Gonçalves Uchôas, 

para que seja oficiado ao Sr. Luiz Humberto Leite, Secretário Municipal de Saúde, solicitando que 

informe sobre a possibilidade de tomar todas as atitudes necessárias para aumentar a cobertura da 

vacinação contra a poliomielite e outras moléstias, aumentando a divulgação e locais para a 

aplicação das mesmas como as escolas, utilizando todos os meios de comunicação disponíveis, 

inclusive as mídias sociais. 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 172/22, de autoria do Ver. Marcos Rafael Gonçalves Uchôas, para que seja oficiado ao Exmo. Sr. 

Rômulo Kazimierz Luszczynski, Prefeito Municipal, solicitando que informe qual a previsão para 

construção de um banheiro público no Parque Linear e, enquanto isso não ocorre, qual a 

possibilidade de manter o banheiro do antigo quiosque do Betinho aberto também à noite. 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 173/22, de autoria do Ver. 

Marcos Rafael Gonçalves Uchôas, para que seja oficiado ao oficiado ao Exmo. Sr. Rômulo 

Kazimierz Luszczynski, Prefeito Municipal, solicitando que informe quantos taxistas são 

cadastrados na cidade, quais são os pontos existentes e regulamentados na Prefeitura, quais são as 

regras para se conseguir um ponto de táxi, qual a possibilidade de se abrir novos pontos de táxi em 

Piquete, se existe algum pedido de pessoas querendo se cadastrar como taxista sendo analisado e 

quantas pessoas estão esperando. 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 174/22, de autoria do Ver. Marcos Rafael Gonçalves Uchôas, para que seja 

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

que informe se existe a possibilidade de isentar os comerciantes da Rua Comendador Custódio do 

valor pago pelo alvará de funcionamento e outras taxas devidas à Prefeitura no período em que 

estão sendo prejudicados pelas obras de revitalização da Praça da Bandeira. O Ver. Rafael do 

Depósito solicitou a palavra, que foi concedida, e disse que o valor da isenção é simbólico, que não 
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irá resolver os problemas dos comerciantes, mas pediu aos vereadores que votem favoravelmente ao 

requerimento. Como não houvesse mais quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma 

foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 7) Requerimento nº 

175/22, de autoria do Ver. Marcos Rafael Gonçalves Uchôas, para que seja oficiado ao Sr. José 

Demetrius Vieira, Secretário Municipal de Infraestrutura, Projetos e Serviços Públicos, solicitando 

que encaminhe cópia do projeto para realização do calçamento da Rua Projetada, no Bairro da 

Tabuleta, e que informe se existe a possibilidade de fazer a mudança do bueiro para saída de águas 

pluviais, que foi construído dentro de um lote particular. O Ver. Rafael do Depósito solicitou a 

palavra, que foi concedida, e afirmou que o requerimento foi feito através de pedido do munícipe 

proprietário do terreno. Disse que a pessoa não foi procurada para se obter autorização para a 

construção, que poderá causar danos no lote, prejudicando o proprietário futuramente. Pediu ao 

Executivo que reveja a situação e mude o local do bueiro. O Ver. Cleber Mateus Tomazi de 

Oliveira solicitou a palavra, que foi concedida, e disse que houve o mesmo problema na Estrada do 

Benfica. Afirmou que a situação é difícil, pois toda a água pluvial vai correr, inviabilizando o 

terreno do proprietário. Destacou a atitude desrespeitosa da Prefeitura para com a propriedade 

privada e pediu que fosse registrada sua indignação. Como não houvesse quem desejasse falar sobre 

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

unanimidade. 8) Requerimento nº 176/22, de autoria do Ver. Wesley Douglas Leal, para que seja 

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

que informe sobre a possibilidade de recolocação das placas de identificação das ruas situadas na 

parte de cima do bairro Santa Isabel e informe os motivos pelos quais as substituições das mesmas 

não estão sendo realizadas. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a 

mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 9) Requerimento 

nº 177/22, de autoria do Ver. Ederson Marco Gonçalves, para que seja oficiado ao oficiado ao 

responsável pela empresa Pássaro Marrom, solicitando que informe qual o motivo dos ônibus 

convencionais e executivos, aos finais de semana, estarem utilizando o Terminal Rodoviário de 

Piquete/SP como estacionamento. 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 demais 

meios de comunicação, aos colaboradores da Casa e aos vereadores. Disse ter recebido, na Câmara, 

os integrantes da área da saúde do município para discutir o combate à arbovirose em 2023 e 

motivou toda a população de Piquete a colaborar. 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, 07 de novembro 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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VER. ANTONIO VICENTE CAMPOS 

 

 

VER. CLEBER MATEUS TOMAZI DE OLIVEIRA 

 

 

VER. EDERSON MARCO GONÇALVES 

 

 

VER. FERNANDO CESAR DE QUEIROZ MOTTA 

 

 

VER. GERALDO RODRIGUES FERREIRA NETO 

 

 

VER. JOSÉ CARLOS GONÇALVES COUBASSIER 

 

 

VER. JOSÉ LUIZ DE FARIA JÚNIOR 

 

 

VER. MARCOS RAFAEL GONÇALVES UCHÔAS 

 

 

VER. WESLEY DOUGLAS LEAL 

 

 


