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CAMARA MUNICIPAL DE PIQUETE 

Ata da 9" Sessão ORDINÁRIA Realizada em 03/06/20 I9 • 

i ATA DA NONA (9") SESSÃO ORDINÁRIA DO TERCEIRO (3") ANO LEGISLATIVO DA i 
I , , , . 
! DECIMA SETIMA (I7') LEGISLATURA DA CAMARA MUNICIPAL DE PIQUETE Aos três, 
· (03) dias do mês de junho do ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de dois mil e; 
dezenove (2019), as dezenove (19) horas, realizou-se a sessão acima anunciada. O Senhor Ver. 
Mário Celso de Santana, DO. 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 para todos os presentes, declarou aberta a sessão e convidou os 
Senhores Vereados para que ficassem em pé para entoarem o Hino de Piquete. Em seguida solicitou: 

a senhora Secretária que fizesse a leitura das atas da 7a e ga sessões ordinárias. Como não houvesse 
quem desejasse apresentar emendas às referidas atas, as mesmas foram colocadas em única votação, · 
aprovadas por unanimidade e assinadas pelos Senhores Edis. Em seguida solicitou a senhora 
Secretaria que fizesse a leitura dos documentos constantes do Expediente, os quais foram os 

'seguintes: I) Of GAB no 209/19, de autoria do Executivo Municipal, comunicando o sancionamento 
do Projeto de Lei Complementar no 03/19, o qual recebeu o n° 289 das Leis Complementares 

; (Arquivar); 2) Of. GAB n° 210/19, de autoria do Executivo Municipal, comunicando o 
! sancionamento do Projeto de Lei Complementar no 07/19, o qual recebeu o no 290 das Leis 
I Complementares (Arquivar); 3) Of. GAB n° 214/19, de autoria do Executivo Municipal, 
; respondendo à Indicação n° 027/19, de autoria do Ver. Heloizio dos Marins (Arquivar); 4) Of. GAB 
1 

no 215/19, de autoria do Executivo Municipal, respondendo ao Requerimento n° 051/19, de autoria 

do Ver. Heloizio dos Marins (Arquivar); 5) Of OAB n° 216119, de autoria do Executivo Municipal,. 
respondendo ao Requerimento n° 050/19, de autoria do Ver. Heloizio dos Marins (Arquivar): 6) Of. 

1 

GAB no 217/19, de autoria do Executivo Municipal, respondendo ao Requerimento n° 053/19, de, 
, autoria do Ver. Heloizio dos Marins (Arquivar); 7) Of. GAB n° 218/19, de autoria do Executivo' 
Municipal, respondendo aos Requerimentos nos 44 e 49/19, de autoria do Ver. Junhô (Arquivar); 8) 
Of GAB n' 219119, de autoria do Executivo Municipal, respondendo à Indicação n' 028119, de 

; autoria do Ver. Santana (Arquivar); 9) Of. GAB n° 220/19, de autoria do Executivo Municipal, 
! respondendo ao Requerimento n° 048/19, de autoria do Ver. Santana (Arquivar); 10) Of. GAB n°: 
:221/19, de autoria do Executivo Municipal, respondendo ao Requerimento n° 45/19, de autoria da 
Vefl. Malu (Arquivar); 11) Of. GAB n° 222119, de autoria do Executivo Municipal, respondendo às 

, Indicações n°s 024, 025, 026 c 029/19, todas de autoria da Ver". Malu (Arquivar); 12) Of. OAB no 

! 223/19, de autoria do Executivo Municipal, respondendo ao Requerimento n° 35119, de autoria do 
' 
! Ver. Christian (Arquivar); 13) Of. GAB 0° 224/19, de autoria do Executivo Municipal, respondendo 
'aos Requerimentos n°s 36, 37, 38, 39, 41,42 e 43/19, todos de autoria do Ver. Christian (Arquivar); 
i 14) Of. GAB n° 225/19, de autoria do Executivo Municipal, respondendo ao Requerimento 0° 
, 40/19, de autoria do Ver. Christian. (Arquivar); 15) Of. GAB n° 226/19, de autoria do Executivo 
I Municipal, responde ao Requerimento n° 046/19, de autoria do Ver. Santana (Arquivar); 16) Of 
' i s/n°, datado de 280/05/2019, do Dr. José Roberto de Moura (Roda), solicitando redesignação de 
data para julgamento das contas do exercício de 2016 (Arquivar); 17) Requerimento n° 55/19, de 
autoria do Ver. Guilherme Terraninha (Para a ordem do dia); 18) Requerimento n° 56/19, de autoria: 

. do Ver. Guilherme Terraninha (Para a ordem do dia); 19) Indicação 0° 36119, de autoria, sobre a I 
' 
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necessidade de serem adotadas providências no sentido de que seja realizada a abertura da estrada 

do Manoel Bastos, conhecida como Estrada a Figueira que dá acesso ao Santiago e ao local 
:conhecido como Bambual do Nando, Fazendo do Ledinei (À consideração da Sra. Prefeita); 20) · 
·Moção n° 22/19, de autoria do Ver. Santana (Para a ordem do dia): 21) Moção TI0 23/19, de autoria i 

:do Ver. Santana (Para a ordem do dia); 22) Moção n° 24/19, de autoria do Ver. Heloizio dos Marins 

(Para a ordem do dia); 23) Moção 0° 25/19, de autoria do Ver. Christian (Para a ordem do dia); 24) 

Moção n° 26/19, de autoria do Ver. 1-Jeloizio dos Marins (Para a ordem do dia). Em seguida o 

senhor Presidente disse: ''Passamos agora ao segundo momento da sessão. A palavra estará 
franqueada aos Vereadores escritos para o uso da Tribuna. Solicito à senhora secretária que faça a 
chamada do primeiro orador inscrito''. Inscrito para falar o Ver. Claudinei cumprimentou a· 

Presidência, a senhora Secretária, demais Vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Natureza 

FM, internautas e iniciou sua fala dizendo: "'Senhor Presidente, para conhecimento dessa Casa, : 

estou aqui direcionando um oficio a Vossa Excelência, que já fique registrado nos anais da Casa, a i 

partir de hoje, e imediatamente após a leitura, passarei ao senhores, e solicitarei o protocolo junto à · 
Secretaria. ·oficio Especial, de 3 de Junho de 2019. Excelentíssimo Senhor Presidente, venho pelo~ 

: presente, cwnprimentá~lo e nesta oportunidade comunicar que o PR ~ Partido da República, está 

i deixando o bloco parlamentar do qual faz parte nesta casa de leis, juntamente com PTB, PSD e 
; 
i Solidariedade. Por decorrência vem ainda comunicar, que a liderança do partido, junto a esta Casa, 

; passa a ser exercida pelo Vereador Claudinei Luiz de Moraes. Sem mais para o momento, aproveito 

'o ensejo para renovar protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, 
: Claudinei Luiz de Moraes, Vereador líder do PR. Presidente do partido. Agora PL. Ao · 
' 
i Excelentíssimo Senhor Mario Celso de Santana, Presidente da Câmara Municipal de Piquete - São 

Paulo'. Não poderia deixar de vtr nesta Tribuna hoje, mesmo porque, há pouco tempo atrás eu 

estive aqui nessa Tribuna falando de ações feitas pelo Prefeito, que estava na prefeitura, o Senhor 

Agnaldo Almeida Mendes, como Prefeito, pela ausência da atual Prefeita Ana Maria de Gouveia, 

i por força de liminar e por força de liminar, ela está novamente. E para nossa alegria, também, 

i ontem foi publicado o parecer do Ministério Púbhco de São Paulo, onde ela recorre contra decisão . 

da Juíza de Piquete que votou favorável à Câmara Municipal pelo mérito da cassação. Quando a · 

Juíza aqui entendeu que a Câmara não errou no procedimento para cassação de mandato da Prefeita. : 
Porque o que se discute é o procedimento, não é a causa que levou à cassação, mesmo porque é ! 

questão política. E o Ministério Público, ele vai ver a questão do procedimento. E aqui em Piquete a i 

i Juíza entendeu que a Câmara estava correta. E agora nós temos mais um parecer a favor da Câmara, 

i que é do Ministério Público de São Paulo, que vai depender agora do posicionamento do : 

: desembargador. Se ele acompanha o posicionamento do Ministério Público ou se ele acha que 

:Ministério Público e a Juíza aqui está errada e dá um outro parecer em cima disso. Então, as coisas 

'começam a afunilar. E afunilam para o lado da verdade, não do lado da mentira, não do lado 

daquelas coisas que se prometem para agradar um ou outro. Se afunilam no que é correto. Desde o 

início desse processo de cassação da senhora Ana Maria de Gouvêa, a minha preocupação na 
Comissão, foi sempre como relator do procedimento, que teria que ser feito da maneira correta. E já 

temos dois pareceres, ou melhor, três pareceres que nós fizemos correto, Vereador Presidente da :; 
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Comissão. Primeiro: o Ministério Público local entendeu que nós estávamos certo e deu parecer 
favorável à Câmara. Segundo: a Juíza de Piquete, que julgou o mérito e disse que a Câmara estava 

. correta. Agora o Ministério Público do Estado de São Paulo, onde ela recorre com agravo, entendeu 

: também que a Câmara acertou, o Ministério Público de Piquete acertou, e a Juíza de Piquete 
' 
i acertou. Tem três pareceres favoráveis a Câmara agora. Vamos aguardar o que o senhor 

l Desembargador responsável por esse processo vai dizer. E aí temos que aguardar o prazo, acredito 
que 30 dias, não sei. De 60 dias, seja ele qual for o prazo. E eu quero voltar aqui para essa Tribuna 
para dizer se o desembargador acompanhou essas três decisões ou não. Aí não está mais na mão dos 

: Vereadores, agora nós Vereadores que votamos pela cassação do mandato dela estamos de i 
. ' 
consciência tranquila. Não fomos só nós que achamos que ela estava errada, nós achamos a questão ! 

política e nós fizemos a nossa parte quanto ao procedimento. Que é o que a lei manda. E cumprimos i 
' 

em todos os detalhes, sem cercear direito de defesa, sem mostrar nenhum tipo de perseguição. E nós 
temos aí já 3 pareceres. E eu fíco feliz com isso. Fico feliz, porque apesar de alguns falarem que nós 

' fizemos por ânsia, não, nós cumprimos tudo que a lei determina. A prova que nós cumprimos tudo 
que a lei determina para cassação do mandato de um prefeito é os três pareceres que a gente já tem 
tàvorável. Isso é Importante para nós Vereadores. Isto nos vangloria, IXJrque nós estamos cuidando 
da parte Legislativa, no que é direito e no que é obrigação. É esse o papel do vereador. E é isso que 
nós estamos fazendo. Então, eu não poderia de fonna alguma deixar de "ir aqui defender o Prefei-to 
que ficou lá por 23 dias. Que em 23 dias ele fez mais que mais de um ano, dois anos da Prefeita, 
com limpeza da cidade. Depois ela vai para rádio dizer que ela atende todo mundo, que ela está à i 

; disposição. Mentira. É uma mentira descabida por parte dela. Aí ela fala que quando ela voltou, ,: 
quando ela voltou da cassação dela, depois de 4 meses, tinha 15 veículos estragados na Saúde. A 1 

Saúde só tem 12. Agora ela retoma novamente, criticando também. Ela disse que a dengue no nosso 
município foi cuJpa do Xeroso. Que quando ele assumiu o ano passado, ele não fez a prevenção , 

, para evitar a dengue hoje. Ele ainda limpou. Todos os senhores sabem disso, quando ele assumiu, I 

; nos quatro meses, ele limpou a cidade inteira. Ele abriu o recinto de festa, ele limpou o recinto de ! 

.i festa. Eles limparam lá atràs, do antigo Clube Terrana, que por tanto ela insistir, eles devolveram ' 
I para Imbel e ela abandonou. Porque estava ali um foco de dengue. E depois ela voltou, teve que . 
' 
! limpar de novo, porque depois que ela voltou, ela abandonou tudo de novo. A prova que ela não , 
' cuida de nada é que agora quando o prefeito Xcroso assumiu, ele abriu de novo o recinto e teve que ! 

! limpar tudo de novo aquilo lá. Porque a mesma imundice que estava quando ele assumiu i 

' anteriormente, estava agora de novo. E ela vem falar na rádio que ela que .. Deus me perdoe. Eu já · 
vi um prefeito falar que ele fazia tudo de acordo com o que Deus manda. Eu não queria estar no 
lugar dele hoje. E ela que se cuide, porque ela está brincando com coisa séria. Bate no peito que não 
fez nada de errado e ela foi condenada. Ela foi condenada por improbidade administrativa, está lá. 

, Como que uma pessoa que foi condenada pode querer criticar os outros. Està condenada, vai 
' responder agora criminal e pode ser condenada no criminal também. E tem a festa do peão aí, que 
' ' i foi apontado em 2016, que vai ter problema também, porque foi feito errado. O Senhor Rômulo que ! 
I ; 
! hoje é Subsecretário de Turismo, que eu o respeito, quando ele esteve aqui como vereador, respeito ! 
' 'ele como secretário adjunto, publicou, eu cito o nome para os senhores aqui. Eu vou pedir até se os 
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i senhores, vou citar, se os senhores quiserem fazer um aparte, fiquem à vontade. Eu até tenho que 

! parabenizá-los pela emenda que eles trouxeram para o município de R$ 100.000,00 para a compra 
; de remédio, que consta lá. Mas ele publicou. E citando o nome do senhor, e do senhor, que o 
. Prefeito Xeroso cancelou o contrato de fornecimento de remédio. Então, eu pediria para os senhores 
! que quando ele cita o nome dos senhores solicitassem a ele qual o contrato que foi cancelado e os 
! motivos que fizeram fazer o cancelamento. Para que apresente aqui para gente, para que a gente 
: apure também. Pra que a gente apure também, tem que apurar tudo. Não é porque ele assumiu que a 
i gente vai ter que bater a mão nas costas dele. A gente tem que apurar, cu quero saber qual contrato 
: que foi cancelado de contratação de compra de medicamento para o hospital nos 23 dias. Eu quero 
! saber do Senhor Laércio Santos, que eu já sei quem está mantendo ele agora, quem está municiando : 
ele com funções aqui de Piquete, com assuntos aqui de Piquete. Que ele nos informe qual contrato 
de transporte na saúde que foi cancelado nesses 23 dias. Não existe gente nenhum contrato na : 

1 Saúde hoje para transporte de paciente. Partiram de uma vez, de uma forma de jogar mentira na :' 
· cidade que é nojento. A qualquer custo querem o poder. E assim vamos fazer. Se eu tiver falando' 
mentira que me traga aqui a cópia do contrato. Eu vou fazer o requerimento na próxima. É porque ; 

· eu só tive conhecimento ontem, mas eu vou fazer o requerimento. Quero saber qual contrato que ' 
: foi. Que deixou de atender paciente. Não tem uma reclamação nesses 23 dias. De ter deixado 
; qualquer paciente de ser atendido nestes 23 dias que o que o Prefeito atual esteve lá. Fui lá, eu tive a 
tranquilidade de procurar o secretário que estava na pasta e perguntar para ele. Eu quero saber, 

i deixou de atender alguém. Alguém não foi atendido. Negativo. Todos foram atendidos. Então, a 
· gente tem que começar a parar de querer assumir o poder, denegrindo a imagem das pessoas. Eu 
não sou perfeito. Nenhum de nós aqui somos perfeitos. Todos nós temos erros, mas vamos falar a 
verdade, vamos falar o que é verdade. Que ela foi condenada por improbidade administrativa, 5 , 
anos e está recorrendo. É mentira isso'? É verdade. Que ela responde a mais dois processos. Joga o 

:nome dela lá.. Vocês vão ver quantos Inquéritos Civis Públicos têm e quantos VIrão. Só que nós 
! sabemos que Prefeito sofre isso mesmo. Mas então, não queira dizer que faz tudo certo. O prefeito 
: cancelou sim um contrato da OS, mas ela assumiu novamente e já. revogou o cancelamento dele. i 

! Então a licitação que ela já tinha iniciado, ela vai manter. Agora o senhor sabe que essa OS que tá aí :: 
' ' o contrato dela é até abril do ano que vem? Mas já. estão fazendo a licitação agora. Porque ela quer ' 

' ir embora. Ela não quer permanecer mais no município. Engraçado, né? Eu tenho um contrato de 
mais um ano quase. Eu vou abrir mão para mim ir embora. Ou será. que já existe alguma : 

! conversação, pela situação, que a gente sabe, que parece que já está iniciada em uma ação civil 1

1 

! pública contra a contratação dessa empresa. Ou os senhores Vereadores não tem conhecimento 
·disso? Em aparte o Vereador Santana disse: "Inclusive o valor, né? No qual é essa OS está 
, administrando a saúde. Que é de R$ 385.000,00 mensais". Continuando sua fala o Vereador 
, Claudinei disse: "'Vamos aguardar agora, e ver qual é o valor da próxima. Já, provavelmente 
! porque a habilitação já tinha sido feita. Ele cancelou antes da abertura valores. Agora, : 
! provavelmente já saiu, porque ela revogou o cancelamento ou ela vai mudar de ideia até amanhã e : 
' fazer uma nova lista. Eu não sei. O mais triste é saber que tudo que aconteceu no município é lindo. , 
· Só o que aconteceu em 23 dias é ruim. E isso porque ele foi vice dela. E isso porque ele ajudou ela 
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i' ser reeleita. Agora imagine que está indo pro lado dela hoje? Imagina os senhores, o que ela pode 

! fazer amanhã? Se depender de mim eu vou tenninar meu mandato aqui, dia 31 de Dezembro de 
: 2020. E se tiver sessão no dia 31, extraordinária, porque ordinária não vai ter, eu, se possivel, vou 
: usar a palavra e vou dizer tudo que eu sei, o que eu estou vendo acontecer e não tenho medo. Pode 
! 

1 
mandar oficio para delegacia, para perguntar se eu estou trabalhando no expediente ou se eu estou , 

! de folga. Pode fazer B.O dizendo que eu, por publicação que eu faço no Facebook, eu estou; 
1 ameaçando, difamando. Mas eu vou dar resposta. Eu vou dar um retomo. Eu vou dar um retorno. ; 
: Ela vai provar que eu difamei e ameacei ela. Ela citou meu nome, na ânsia de querer prejudicar o 
·vereador, ela cita o nome. Eu li aqui o B.O. Os senhores se lembram disso. Eu quero resultado 
agora. Se ela não provar que eu a ameacei, que eu a difamei. Como que eu posso difamar uma · 
pessoa, fazendo uma publicação de um assunto, que até a Globo já tinha publicado? Por quê que ela . 
não fez o B.O porque a Globo publicou uma matéria. Porque ela não tem peito para brigar com a 

1 Globo. Por que que ela não pois que o Jornal Atos falou, que o Jornal Vale Vivo falou, que todos os , 
1 

jornais falaram, que todas as pessoas falaram. Porque que ela não tentou processar todo mundo que : 
' falou no Facebook? Porque que ela não processou também a família que foi lá cavar o buraco lá, 
,! para enterrar a própria filha? Aí ela quer fazer um B.O. porque o Claudinei fez uma postagem. Ah ; 
1 senhora prefeita, como eu me lembro, há muito tempo atrás, a senhora sentada ali atrás criticando o 

~ transporte de aluno no nosso município. A senhora assumiu a prefeitura e continua a mesma merda. 
: A mesma merda. Já tornou providências quanto àquela documentação que está aqui comigo na 

Câmara? Que foi apresentado pela empresa na Secretaria de Educação. Eu não vi ainda a Comissão 
de Educação da Casa falar a respeito disso. Eu estou aguardando. E já tem Otlcio, tem inquérito 

. público. Ou melhor, tem inquérito policial para apuração, tem tudo. Os documentos que foram 
i apresentados pela empresa de vistoria, para transporte. A habilitação para transportar os alunos na 

t Secretaria de Educação foi feita pela Cidade de Mogi das Cruzes. Segundo informações que eu 
: tenho essas habilitações não existem em Mogi das Cruzes. É bom a secretaria dar uma olhada. Ou 
· melhor, desculpa. É bom a comissão ir dar uma observada, ir lá na secretaria. Os senhores vão ter 
acesso. Eu não vou ter, mas eu já tenho a cópia porque eles já me forneceram. Se os senhores 

quiserem eu passo a cópia para cada um dos senhores. Dá um pulinho, faz um requerimento na 
' delegacia, pergunta se tem inquérito para apurar isso. Pergunta na CIRETRAN, que eu já perguntei 
. e esta aí a resposta. Talvez os senhores não ouvuam quando chegou. Quando diz que o veículo não 
, pode ser vistoriado e ter habilitação para transporte escolar, se for em município diferente ao seu 

, emplacamento. Os veículos de Cachoeira Paulista, Lorena e Caçapava, todos com vistoria no 

; mesmo dia, no mesmo horário em Mogl das Cruzes. Aí ninguém vai olhar, ninguém vai observar. 

Será que a Comissão de Educação não J.X>de dar um parecer a respeito disso? Porque quando eu ' 
tàlei dos livros aqui, rapidinho me trouxeram aí. Falaram que eu estava errado, que aqueles livros 
não eram da Prefeitura. E eu fiquei quieto. Não é. Não é. Eu aceito, mas eu também falei dessas 

' habilitações para transporte aluno. E eu não vi a resposta até hoje. Eu estou aguardando. Agora se 

esses documentos estiverem lá ainda. tá na hora. Tá na hora de levar para o Ministério Público. 
Agora, se os senhores não quiserem levar também. O problema é dos senhores. Mas que vai 

aparecer mais para frente, vai. Todos os veículos do transporte de aluno de Piquete estão 
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. habilitados, até quando estava essa documentação lá, não sei se trocaram, mas não interessa. O erro ,1 

, já foi feito se apresentaram alguma coisa, que não podia ser. E apresentaram. Tanto apresentaram i 
; que eu tenho cópia porque a própria secretaria me mandou. E do mesmo modo, eu perguntei na i 
' . 
: CIRETRAN. A CIRETRAN confirmou que não poderia ter sido feito em Mogi. Mas é bom que a : 
. Comissão de Educação procure saber disso. E procure, pode ir lá na Delegacia procurar o Delegado, . 

ou quem de direito, ou faça um requerimento, porque eu fazer é meio complicado. Um minuto pra ' 

concluir. Poderia fazer um requerimento, para delegacia, para saber se existe esse inquérito a 
respeito desse fato e se essas habilitações, essa vistorias, estão de acordo. É só 1sso. Pra gente 

; começar a mostrar que realmente nós estamos aqui, para fazer a fiscalização adequada ao 
i município. Daqui para frente, o que eu tiver, aqm nesse plenário não entra mais. Eu vou falar, mas 
; todas as informações que eu tiver, que eu ver que é duvidosa é Ministério Público. Aqui eu não 

perco tempo mais. Aqui eu não perco tempo mais, é Ministério Público. Pode demorar_ Eu 
denunciei o ex-prefeito Otacílio, de colocação de gás nos veículos em 2003. Demorou lO anos. Mas 

i saiu o resultado. Eu estava certo. Então, daqui para frente, vai ser assim. Fiz o requenrnento, chegou 
na minha mão, tá irregular, não vi movimentação da Càmara, Ministério Público. Muito obrigado, 
senhor Presidente". Em seguida o senhor Presidente consultou os Pares sobre tocar a sessão sem 

intervalo. Corno todos concordasse o senhor Presidente pediu a senhora Secretária que fizesse a 
:leitura dos documentos constantes da Ordem do Dia: 1) Requerimento n° 55/19, de autoria do Ver. 
, Guilherme Terraninha, para que seja oficiado a Exma. Sra.Ana Maria de Gouvêa, pedindo-lhe a 
:gentileza de informar a este Vereador se existe a possibilidade de serem utilizados ônibus e/ou 

micro-ônibus da Secretaria Municipal de Educação por outras Secretarias deste município. Corno , 
não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única ' 
votação e aprovada por unanimidade. 2) Requerimento n° 56/19, de autoria do Ver. Guilherme; 
Terraninha, para que seja oficiado a Exma. Sra. Ana Maria de Gouvêa, pedindo-lhe a a gentileza de .' 

informar a este Vereador se existe a possibilidade de se colocar iluminação pública nos seguintes i 

; pontos: Rua João Evangelista perto da ponte de ferro situada na Vila Célia e na intersecção da Rua 

! América Purcino Ferreira com a Rua Matilde Maria Ferreira no Parque São Miguel. Como não 
i houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação 

' e aprovada por unanimidade. 3) Moção n° 022/19, de autoria do Sr. Ver. Santana e subscrita por' 
, outros, para que seja oficiado ao Cel PM Hélcto da Silva Vieira, apresentando-lhe Moção de I 

: Aplausos deste Legislativo pelos vários anos no comando do 23° BPM/1, no qual soube conduzir os i 

trabalhos que lhe foram confiados, demonstrando sempre ser um Policial Militar abdicado e 
a1tamente profissiona1, tomando-se um exemplo a ser seguido por todos os outros militares. Como ! 

não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única : 
votação e aprovada por unanimidade. 4) Moção n° 023/19, de autoria do Ver. Santana e subscrita: 

, por outros, para que seja oficiado a Sra. Simone Aparecida de Oliveira Gonçalves, Escriturána ! 

! desta Casa de Leis, motivo pelo qual apresentamos Moção de Aplausos desta Casa de Leis pelos 25 i 
' ' : anos de serviços prestados neste Legislativo, com atuação honrosa e dedicação no desempenho de 
suas funções. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi 
colocada em única votação e aprovada por unanimidade. 5) Moção n° 024/19, de autoria do Sr. Ver. 
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i Heloizio dos Marins, para que seja oficiado ao Sr. José Carlos Rodrigues, apresentando-lhe Moção ! 

I de Aplausos deste Legislativo pela dedicação à coordenação do Grupo de Orações por dezoito anos ' 
~ - de 19 de fevereiro de 1996 até o ano de 20 14 - e por ter coordenado o Terço dos Homens por dois 

: anos, realizando wn belíssimo trabalho de evangelização. Como não houvesse quem desejasse falar 
, sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada por unanimidade. i 

: 6) Moção n° 025119, de autoria do Ver. Christian, para que seja oficiado ao Sr. Welinton Botelho! 
Rodrigues Leal, apresentando-lhe Moção de Aplausos deste Legislativo pelo excelente trabalho de ! 

limpeza que vem realizando na cidade e que tem deixado os munícipes bastante satisfeitos. Como ; 
não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única :· 
votação e aprovada por unanimidade. 7) Moção n" 026/19, de autoria do Ver. Hcloizio dos Marins,: 
para que seja oficiado ao Sr. José Carlos Ribeiro Vicente, apresentando-lhe Moção de Aplausos 
deste Legislativo pela fundação e dedicação à Associação Casa de Missão da Divina Misericórdia, ; 
Nossa Senhora Rainha da Luz, entidade filantrópica sem fins lucrativos, com trinta anos de : 
existência. Como não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi ~ 

colocada em única votação e aprovada por unanimidade. Como nada mais houvesse para ser tratado 
naquela sessão, o Senhor Presidente invocando a proteção de Deus, agradeceu a presença de todos 
os munícipes dando por encerrada a sessão e para constar foi lavrada a presente ata que, depois de 

! lida e discutida for julgada conforme, será aprovada e assinada pelos Senhores Vereadores. Piquete, 
. 03 de junho de 2019. Centésimo nonagésimo sexto (196") ano da Independência, centésimo 
, vigésimo nono (129") ano da República e centésimo vigésimo sétimo (128") ano da Emancipação 
· Político-Administrativa de Piquete.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- ! 

! .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-----

VER CLAUDINEJ L IZ DE MORAES 

VER'. MARIA L~~~~ ORE!t NETA RIBEIRO (MAL!J) 

VER MJ~~~LVESDASILVA 
"'dliÜ ::::;;:, 

VER C~AN UCHOA P!ETRO 

f";-- A r; .J----:_ 
VER. JOAQUIM ALVES DA SILVA JÚNIOR (JUNHÔ) 
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VER JOSÉ DO DA SILVA (Prof. DONI) 

VER JOSÉ ~Ei~·. DA S;LVA (HELOIZIODOS MARINS) 
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