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município, contribuindo, dessa forma, com a melhoria da qualidade de vida dos munícipes. Como ': 
não houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em úmca : 
votação e aprovada por unanimidade. 17) Moção no 21/19, de autoria do Ver. Junhô, para que seja i 
oficiado a Sra Ilza Aparecida de Oliveira, apresentando~lhe moção de aplausos deste Legislativo, 
pela dedicação e zelo com que vem prestando serviço como profissional da Saúde neste município, : 
contribuindo, dessa forma, com a melhoria da qualidade de vida dos munícipes. Como não j 

. houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação ' 
I 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 confonne, será aprovada e assinada pelos Senhores Vereadores. Piquete, 20 de maio de I 

'2019. Centésimo nonagésimo sexto (196°) ano da Independência, centésimo vigésimo nono (129°) 
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ano da República e centésimo vigésimo sétimo (12JO) ano da Emancipação Político-Administrativa 
de Piquete.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. . -. -. -.-. -.-. -. -. -. -. -. -.-. -. -.-. -.-. -.-.-. -.-.-. -.-. -.-. -. -. -. -.-. -.- ! 

-.-.-.----~-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.---.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

VER. CLAUDIN E MORAES 

VER. MARIA LlJI;zu~~A RIBEIRO (MALU) 
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VER. MARCoS GUIL~;ME ALVES DA SILVA 

VER. C~~PIETRO 
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VER OAQUIM ALVES DA SILVA JÚNIOR (JUNHÔ) 

VERJ EIRO DA SILVA (Prof DONI) 

VER JOSÉ HJilfJLZIO DA SILVA (HELOIZJO DOS MARINS) 
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