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ATA DA DÉCIMA OITAVA (18ª) SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO (2º) ANO 

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

PIQUETE. Aos vinte e um (21) 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 

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, presentes e 

colaboradores do legislativo. Em seguida convidou os nobres pares para que em pé entoassem o 

Hino ao município. Em seguida o Presidente solicitou ao senhor Secretário que faça a leitura da ata 

da 17ª sessão ordinária realizada no dia 07/11/2022. O senhor Presidente colocou a Ata de 17ª 

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) Projeto de Lei Complementar nº 011/22, de autoria do Executivo 

Municipal, que estabelece regras gerais para o Mercado Municipal e o regime de exploração das 

atividades desenvolvidas. O Ver. Fernando César solicitou questão de ordem, cumprimentou em 

nome da Prof.ª Lúcia todos os presentes e aqueles que estão assistindo. Realizou requerimento 

verbal de Regime de Urgência Especial, fundamentando durante 5 minutos sobre a importância do 

referido projeto municipal. O Presidente colocou em votação o Pedido de Regime de Urgência 

Especial, aprovado por 6 votos favoráveis e 2 votos contrários. (Encaminhar às Comissões de 

Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e Fiscalização, posteriormente retornará a Ordem do Dia). 

O Ver. Cleber Mateus solicitou justificativa de voto, argumentando que o Regime de Urgência 

Especial é uma matéria que não se aplica nessa característica, pois nele especifica quais as matérias 

devem ser colocadas como regime de urgência, conforme regimento. Informou que os vereadores 

receberam na sexta-feira, não tiveram tempo para analisar e informou que fazendo uma leitura 

rápida da propositura, levantou 9 itens que precisam ser corrigidos, discorrendo sobre o assunto. 

Informou que como legisladores merecem mais respeito por parte da Administração do Município e 

que deixassem que analisem um pouco melhor o projeto, levar para as bases, levar aos comerciantes 

e definir que tipo de mercadão será implantado em Piquete, pois do jeito que está o projeto, segundo 

o vereador, vai correr um sério risco de virar um comércio de produtos importados. Informa que 

gostaria de ter tido tempo para comparar o projeto com de outros municípios.; 2) Of. GAB nº 

344/22, de autoria do Executivo Municipal, encaminhando Lei Complementar nº 316/22, que dispõe 

sobre cargos públicos na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Piquete. (Arquivar); 3) 

Of. GAB 345/22, de autoria do Executivo Municipal, encaminhando Lei Complementar nº 315/22, 

que dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo de professor de atendimento 

especializado na Secretaria Municipal de Educação (Arquivar); 4) Of. nº 156/22, do Sr. Secretário 

Municipal de Saúde, Luiz Humberto, respondendo ao Requerimento nº 142/22, de autoria dos 

Vereadores Prof. Lelinho, Eninho da Farmácia e Fernandinho. (Arquivar); O Ver. Fernando 

solicitou uma cópia do ofício, sendo concedida pelo Presidente; 5) Of. nº 157/22, de autoria do Sr. 
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Secretário Municipal de Saúde, Luiz Humberto, respondendo aos Requerimentos nºs 143 e 145/22, 

de autoria dos Vereadores Prof. Lelinho, Eninho da Farmácia e Fernandinho (Arquivar); 6) Of. nº 

158/22, de autoria do Sr. Secretário Municipal de Saúde, Luiz Humberto, respondendo ao 

Requerimento nº 148/22, de autoria dos Vereadores Prof. Lelinho e Prof. Juninho (Arquivar); 7) Of. 

nº 159/22, de autoria do Sr. Secretário Municipal de Saúde, Luiz Humberto, respondendo ao 

Requerimento nº 151/22, de autoria do Ver. Geraldo Dentista (Arquivar); 8) Of. nº 165/22, de 

autoria do Secretário Municipal de Saúde, Luiz Humberto, respondendo ao Requerimento nº 

144/22, de autoria dos Vereadores Prof. Lelinho, Eninho da Farmácia e Fernandinho (Arquivar); 9) 

Of. nº 196/22, da empresa Águas Piquete, respondendo ao Requerimento nº 166/22, de autoria do 

Ver. Prof. Juninho (Arquivar); 10) Of. nº 2110/2022/SE/SGFT/MC, de autoria da Secretaria de 

Gestão de Fundos e Transferências. (Arquivar); 11) Of. nº 

662/2022/SEDS/SNAS/GAB/CAAD/MC, de autoria da Secretaria Nacional de Assistência Social. 

(Arquivar); 12) Of. nº 1271/2022/GM/ASPR/MC, de autoria a Chefe da Assessoria Especial 

Parlamentar e Federativa. (Arquivar); 13) Balancetes Analíticos da Câmara Municipal de Piquete 

relativo aos meses de setembro e outubro de 2022. (Arquivar); 14) Projeto de Lei Ordinária CM nº 

014/22, de autoria dos Vereadores Prof. Juninho e Broa do Araçá, proibindo o exercício de cargo, 

emprego ou função pública perante na Administração Pública de Piquete por pessoa condenada pelo 

crime de maus-tratos contra animais. (Encaminhar a Comissão de Justiça e Redação); 15) Projeto de 

Lei Ordinária CM nº 015/22, de autoria dos Vereadores Broa do Araçá e Prof. Juninho, dispondo 

sobre a cassação de alvará de licença e funcionamento de estabelecimentos que forem flagrados 

comercializando, adquirindo, transportando, estocando ou revendendo produtos oriundos de furto, 

roubo ou outro tipo ilícito. (Encaminhar a Comissão de Justiça e Redação); 16) Projeto de 

Resolução nº 017/2022, de autoria da Mesa da Câmara Municipal de Piquete, que dispõe sobre a 

criação de cargo público de Agente de Comunicação e da outras providências. O Presidente passou 

a Presidência, sendo ela assumida pelo Ver. Wesley Douglas. Solicitação de Regime de Urgência 

Especial solicitada pelo Ver. José Luiz de Faria Júnior e justificada por cinco minutos, informando 

sobre a importância do referido cargo para a Casa de Leis. O Regime de Urgência Especial foi 

colocado em votação e aprovado pelo Plenário por unanimidade. (Encaminhar a Comissão de 

Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e Fiscalização e para Ordem do Dia). O Presidente passou 

a Presidência, sendo ela assumida pelo Ver. José Luiz. Solicitando questão de ordem, o Ver. 

Fernando César de Queiroz Motta, na qualidade de relator da Comissão de Justiça e Redação, 

requereu a convocação do Diretor Geral da Empresa Águas Piquete, conforme art. 30, parágrafo 2º, 

inciso II, da Lei Orgânica do Município. Requerimento verbal de convocação foi colocado em 

votação e aprovado por unanimidade. O Presidente solicitou que a Secretaria da Câmara Municipal 

realizasse a convocação do Diretor da Empresa Águas Piquete. O Ver. Fernando César solicitou 

justificativa de voto, informando que a convocação se dá pela falta de planejamento e organização 

que estão causando ruídos e tumultos na cidade. O vereador Cleber Mateus solicitou justificativa de 

voto, solicitando que seja constado em ata que votou favorável, por acreditar que as empresas e 

concessionárias precisam dar satisfações a esta Casa de Leis, pois é ela que representa a vontade do 

povo piquetense. Solicitou também que a empresa que está realizando a obra no município, já 
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tentou convidá-las, na época não podia, e solicitou que o nobre vereador Fernando também fizesse o 

convite as empresas e empreiteiras que estão trabalhando no município, pois a população merece 

respostas e finalizou sua fala novamente pedindo ao Ver. Fernando que fizesse essa solicitação, pois 

alguns são mais do que outros mais. O Presidente solicitou que o Primeiro Secretário desse 

prosseguimento na leitura;  17) Requerimento nº 178/22, de autoria do Ver. Eninho da Farmácia, 

para o Prefeito Municipal, solicitando que informe quando será realizada a fiscalização e retirada 

dos veículos abandonados das ruas de nossa cidade (Para a Ordem do Dia); 18) Requerimento nº 

179/22, de autoria do Ver. Cleber Mateus, para o Prefeito Municipal e Secretarias da Infraestrutura 

e de Trânsito, solicitando estudos para a implantação de lombadas ou faixas de pedestres, 

observadas as normas técnicas do COTRAN, na Rua Cel. José Mariano, altura do nº 191 (Para a 

Ordem do Dia); 19) Indicações nº 119, 120, 121 e 122/22, todas de autoria do Ver. Prof. Wesley 

Douglas Leal. (Encaminhar à consideração do Prefeito); 20) Indicações 123, 124 e 125/22, todas de 

autoria do Ver. Ederson Marco Gonçalves. (Encaminhar à consideração do Prefeito); 21) Moção nº 

063/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho, para que seja oficiado ao Dr. Evander Luiz de Henriques, 

Médico responsável pelos atendimentos do ESF Santo Antônio, apresentando-lhe Moção de 

Aplausos deste Legislativo pela empatia, pela atenção, pelo carinho e pelo respeito com que atende 

seus pacientes, ouvindo suas reclamações sem pressa, sorrindo com eles e tratando-os com 

dignidade. (Para a Ordem do Dia); 22) Moção nº 064/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho, para que 

seja oficiado as autoridades que especifica, solicitando APOIO desta Casa à manutenção dos 

Correios como empresa pública, com ampla presença no território nacional. (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. O Presidente passou a Presidência, sendo ela assumida 

pelo Ver. Wesley Douglas. Inscrito para falar o Ver. José Luiz de Faria Júnior, cumprimentou a 

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

colaboradores, todos os presentes, cumprimentou o Sr. Hermes e Sra. Delma, iniciando sua fala 

informando que recebeu o convite da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, que irá 

promover a entrega de novos veículos à Prefeitura Municipal, da nova frota, no dia 23, na cidade de 

Campinas. Informou que a Prefeitura estará no evento para receber uma retroescavadeira para o 

município, uma conquista de todos, trazendo boas novas para a cidade. Falou que juntamente com o 

Ver. Broa do Araçá, entraram com dois projetos de lei, que já foram encaminhados aos demais 

pares, sendo que um deles se trata da inibição de contratação pelo ente público de pessoas que já 

praticaram crimes contra os animais, discorrendo sobre o assunto e lembrou sobre os outros projetos 

que se tornaram leis no que versa o impedimento de contratação pela municipalidade. Solicitou 

junto ao Poder Executivo que sejam realizadas ações para serem colocadas em prática o Conselho 

dos Direitos dos Animais, avançando sobre os cuidados com os animais e que cabe à Prefeitura 

Municipal ações de cuidado, de acolhimento, de recepção, parcerias com algumas instituições, para 

dar assessoria e cuidar dos animais. Indagou também sobre a solicitação realizada pelo Líder de 

Partido, Ver. Fernando César, sobre a convocação do Diretor da Empresa Águas Piquete, e solicitou 

ao convocado, bem como ao responsável pelas obras no município, para que circulem com o 

veículo a fim de constatar que alguns pontos das obras precisam melhorar, precisam ser revistos, 
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precisam de sinalização, precisam de um cuidado maior, precisam ser refeitos. Informou que a 

Águas Piquete respondeu um requerimento, através de um ofício com foto, no qual demonstra que 

atendeu à solicitação do vereador. Alegou que é uma responsabilidade da empresa, que ela que está 

passando com o carro todos os dias pelos locais das obras e quando constatar, pode de forma 

passiva resolver esse tipo de problema. Em relação a obra, informou que apesar de estarem em 

progresso, os buracos estão causando desconforto a população. Solicitou que após a realização da 

obra, que voltem para verificar para ver se ficou igual quando foi iniciada a atividade e caso não 

tenha ficado, que seja refeito o serviço. Informou que estava caminhando pela cidade e deparou 

com carros desviando dos buracos para poder dar passagem para outro veículo, que as empresas 

ganham para realizar o serviço e que a população precisa do devido respeito. Na volta pelo Bairro 

Bambuzinho, o vereador mencionou que foi questionado por moradores se os buracos eram 

marcados e alinhados. Informou que a responsabilidade é da empresa e solicitou que o responsável 

peça aos colaboradores para que o serviço seja realizado, enfatizando que todos devem respeitar os 

trabalhadores. Solicitando a parte, o Ver. Cleber Mateus informou que todas essas questão estão 

definidas em contrato, quem são os ordenadores desse contrato, que o gestor do contrato é a 

Prefeitura Municipal e que possui total gerencia desse trabalho da rede de esgoto, bem como 

informa que mostrou para o Ver. Rafael o pré-projeto que foi aprovado e que constava na licitação, 

convidando os demais pares a ler, e que lá está bem definido que ao fazer a cobertura do cano o 

pavimento deve ser restabelecido o mais próximo possível do que foi encontrado. Continuou sua 

fala informando que a empresa sabe qual o seu papel, bem como a Prefeitura Municipal também 

sabe qual o seu papel e acha deselegante por parte do poder público quando questionado através da 

internet, agir como um leão, dizendo que possui vários advogados para processar os munícipes, mas 

com as empresas se comporta como um gatinho. Retomando a palavra na Tribuna, o Ver. José Luiz 

deu continuidade à sua fala, informando que os demais pares compreendem os fatos, que a empresa 

cumpra seu papel, bem como o poder público cumpre o papel de cobrar para que a empresa 

colabore com o município, já que este colabora significativamente com a empresa. Dando 

continuidade ao assunto das empresas prestadoras de serviço, o vereador solicitou que haja mais 

comunicação pela empresa de ônibus, pois alguns munícipes o procuraram e talvez tenham 

procurado pelos demais pares, reclamando da perda dos ônibus devido aos desvios por causa das 

obras, ocorrendo a falta no trabalho, entre outras situações, solicitando que seja realizada a 

comunicação, informativos nas ruas para a população, para que todos detenham o conhecimento das 

localidades que estão interditadas. Voltou a falar da empresa Águas Piquete e que os vereadores 

devem solicitar aquilo que cabe a eles, exemplificou o ocorrido na última semana, em relação a 

ausência de divulgação que estava sem água, vários bairros e localidades ficaram sem o 

abastecimento, mas devido a urgência não ficou esclarecido. Portando, segundo o vereador, acha 

oportuna a vinda do responsável a Casa de Leis para prestar esclarecimentos. Informou que 

conversou com a correspondente da empresa e ela informou que o volume de água na serra poderia 

trazer para o reservatório um cuidado redobrado da água, para evitar contaminação, tratá-la e 

devolver a população, então seria valido aprimorar os meios de comunicação quando isso ocorrer. 

Alegou que foi informado que a empresa que está cumprindo a obra de esgoto, foi fazer uma 
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escavação e acetou o cano, ou seja, falta de planejamento. Prosseguindo sua fala, o vereador deu 

uma sugestão para a pasta da saúde e do transporte, que existem os agentes comunitários, então 

quando for realizar a visita aos assistidos, que levem o número do hospital, para facilitar aqueles 

que não tem acesso a rede social. Falou sobre a retomada do pré-agendamento do transporte dos 

munícipes junto aos postos de saúde. Informou que a Câmara Municipal recebeu uma resposta do 

requerimento sobre o atraso no recebimento dos remédios e que o fato se deu pela própria agência 

do governo que fornecem os medicamentos, que eles encontram dificuldades em cumprir as 

entregam juntos aos parceiros, ocasionando a falta na cidade. Agradeceu a todos, aos demais pares 

pelos trabalhos na Casa de Leis e da cidade de Piquete, que a atuação dos vereadores junto ao 

Governo Municipal é o que dá uma cara nova a cidade, avançando para que torne um lugar melhor 

e bom para todos. Agradeceu a todos que o acompanham, se colocou à disposição de todos. E 

finalizou sua fala agradecendo público que acompanha e aos presentes. O Presidente passou a 

Presidência, sendo ela assumida pelo Ver. José Luiz. Como não há mais nenhum vereador inscrito 

para o uso da Tribuna, o Presidente suspendeu a sessão por quinze minutos para elaboração dos 

pareceres. Retornando o Primeiro Secretário realizou nova chamada. O Ver. José Luiz realizou um 

requerimento verbal como autor das duas moções que serão lidas na Ordem do dia, propondo a 

dispensa da leitura de ambas. O requerimento verbal do Ver. José Luiz de Faria Junior foi colocado 

em votação e aprovada por unanimidade. Passando assim para leitura dos documentos da Ordem do 

Dia. 1) Parecer nº 054/22, da Comissão de Justiça e Redação, favorável ao Projeto de Lei Ordinária 

nº 008/22, datado de 15/09/22, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a autorização 

para o Poder Executivo promover a alienação de bens inservíveis. 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 053/22, da Comissão de Justiça e Redação, favorável ao 

Projeto de Lei Ordinária nº 007/22, datado de 15/09/22, de autoria do Executivo Municipal, que 

dispõe sobre a criação da galeria de Secretários Municipais de Turismo no Centro de Informações 

Turísticas de Piquete. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a 

mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 3) Parecer nº 

016/22, da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização e Parecer nº 056/22, da Comissão de 

Justiça e Redação, ambos favoráveis ao Projeto de Lei Complementar nº 011/22, datado de 

18/11/22, que dispõe sobre o estabelecimento de regras gerais do mercado municipal e o regime de 

exploração das atividades nelas desenvolvidas. Solicitando a palavra o Ver. Cleber Mateus 

informou que a escrita do projeto não ficou boa, com algumas coisas confusas, inclusive na reunião 

anterior foi conversado sobre isso, mas que no plenário as coisas mudam e que precisa ser discutido 

e melhor pensado, acredita que esse tipo de situação acontece de forma atropelada, pois querem 

inaugurar o mercadão, coisas de campanhas envolvidas, que tiveram tempo para realizar um projeto 

elaborado, que tivesse tempo para a Casa de Leis discutir com a sociedade piquetense, já que é um 

assunto que atinge diretamente o município e seus comerciantes, que deveria ter mais respeito com 

a Casa e com o município e não ser algo atropelado e de última hora, que precisa aprovar, 

inaugurar. Informa que é mais uma prova da incapacidade organizacional da atual administração, 

que infelizmente não é a primeira vez que isso acontece, que as proposituras chegam de forma 
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atropelada e com curto prazo, sendo que essa Casa não tem intenção nenhuma de mudar isso, sendo 

que quando vem do Executivo tem até um receio de parar para discutir se é bom ou não, que é triste 

chegar a uma situação dessa. Informou que o projeto não está bom, pois não dá para saber qual 

secretaria é a responsável. Solicitou que após a aprovação que sejam concertados os incisos e os 

erros de português. Alegou que a concessão de dez anos trará uma morosidade, quando há uma 

concessão onerosa de dez anos, deixa de dar oportunidade de a cada cinco anos ocorra a renovação, 

sendo que poderia a cada eleição municipal mudar e dar mais dinâmica. Informou que queria ter 

tido mais tempo e poder comparar o projeto de lei com outros projetos de outros municípios e fazer 

o trabalho como legislador. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a 

mesma foi colocada em única votação e aprovada por 7 votos favoráveis e 1 voto contrário do Ver. 

Cleber Mateus. 4) Parecer nº 055/22, da Comissão de Justiça e Redação e Parecer nº 015/22, da 

Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, ambos favoráveis ao Projeto de Resolução nº 

017/22, dispondo sobre a criação de caro público no âmbito do Poder Legislativo de Piquete. 

Solicitando a palavra o Ver. Cleber Mateus informou que já fez algumas considerações na reunião 

que precede a sessão e falou que é importante deixar constando em Ata durante a discussão que 

talvez para se criar um cargo público, segundo a tese defendida por ele, a administração pública lida 

mal com o funcionário, que é uma matéria muito complicada em termos de direito administrativo, 

então sugeriu outras maneiras de fazer esse trabalho, outras maneiras de ponderar a questão da 

necessidade de adequação do sistema de divulgação das atividades legislativas, informa que entende 

o motivo do cargo e a necessidade de solucionar o problema, mas acredita que em termos de gestão 

pública, a criação de um cargo não seria a maneira mais indicada para lidar, e que funcionário 

público custa caro, funcionário público dá trabalho, tem dificuldade de se mover com o funcionário. 

Informou que é funcionário a vinte anos e sabe como é difícil essa questão e precisam entender que 

a cada legislatura ela muda, que a cabeça do plenário muda de quatro em quatro anos, então o 

Legislativo precisa ter uma capacidade de se movimentar de uma forma mais rápida e correm um 

sério risco de enfrentar e criar maiores dificuldades ao pensar em um cargo do tipo e por isso 

defendeu a tese de contratar empresas por um período determinado, onde teria uma maior facilidade 

de contratação, de mobilidade, de estabelecer parâmetros, nesse sentido. Parabenizou o projeto e 

alegou que não gostou dos requisitos e que colocou o ponto de vista de gerar novas oportunidades, 

bem como os pré-requisitos do cargo, que irá votar contra, por isso, por achar que não é a técnica de 

gestão correta para resolver o problema.  Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida 

propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por 7 votos 

favoráveis e um voto contrário do Ver. Cleber Mateus. 5) Requerimento nº 178/22, de autoria do 

Ver. Eninho da Farmácia, para o Prefeito Municipal, solicitando que informe quando será realizada 

a fiscalização e retirada dos veículos abandonados das ruas de nossa cidade. 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 179/22, de autoria do Ver. Cleber 

Mateus, para o Prefeito Municipal e Secretarias da Infraestrutura e de Trânsito, solicitando estudos 

para a implantação de lombadas ou faixas de pedestres, observadas as normas técnicas do 

COTRAN, na Rua Cel. José Mariano, altura do nº 191 Como não houvesse quem desejasse falar 
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sobre as referidas proposituras, as mesmas foram colocadas em única votação e aprovadas em bloco 

pelo Plenário por unanimidade. 7) Moção nº 063/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho, para que seja 

oficiado ao Dr. Evander Luiz de Henriques, Médico responsável pelos atendimentos do ESF Santo 

Antônio, apresentando-lhe Moção de Aplausos deste Legislativo pela empatia, pela atenção, pelo 

carinho e pelo respeito com que atende seus pacientes, ouvindo suas reclamações sem pressa, 

sorrindo com eles e tratando-os com dignidade. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a 

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

unanimidade; 8) Moção nº 064/22, de autoria do Ver. Prof. Juninho, para que seja oficiado as 

autoridades que especifica, solicitando APOIO desta Casa à manutenção dos Correios como 

empresa pública, com ampla presença no território nacional. 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 da Câmara, em nome da Casa de Leis, agradeceu ao público que 

acompanha e reforçou que o Poder Legislativo se encontra a disposição de todos para o bem comum 

da cidade de Piquete. Não havendo mais nada para ser tratado, convidou o munícipe a prestigiar o 

comércio local. O 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, 21 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. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

 

 

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 
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VER. GERALDO RODRIGUES FERREIRA NETO 

 

 

VER. JOSÉ CARLOS GONÇALVES COUBASSIER 

 

 

VER. MARCOS RAFAEL GONÇALVES UCHÔAS 

 


