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entender o que compete pro Vereador, não vem. Mas vai descer o cacete na gente na eleição, pode 
esperar. Senhor Presidente, vou votar favorável ao Requerimento, é pertinente, se cobram da gente 
por que não tem que fazer o certo? Muito obrigado". Usando da palavra o senhor Presidente disse: 
«Talvez Vereador pode ser que esses êomerttários sejam em virtude desses sete a:rtos da: atual 
administração junto ao Executivo, ela não ter conseguido construir absolutamente nada. Não 
construiu e não conseguiu inaugurar nada. E a nossa Câmara se Deus quiser ela será inaugurada e 

será ampliada com recurso próprio, com competência, com transparência e lisura. Então isso aí 
ofusca e dói em muitos deles". Como não houvesse quem mais desejasse falar sobre a referida 
propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por unanimidade. 7) 
Requerimento n° 33/19, de autoria do Ver. Rodrigo Nunes, para que seja oficiado a Exma. Sra. 
Prefeita Municipal, Ana Maria de Gouvêa, pedindo a gentileza de informar a este Vereador por que 
as gratificações de funcionários com nível superior recém-formados não estão sendo aceitas e 
devídârnente pagas éotiforme legislação vigente. Como não houvesse quéní desejasse falar- sobre â 

referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e aprovada pelo Plenário por 
unanimidade. 8) Requerimento no 34/19, de autoria do Ver. Rodrigo Nunes, para que seja oficiado a 
Exma. Sra. Prefeita Municipal, Ana Maria de Gouvêa, pedindo a gentileza de informar a este 
Vereador q_uando será realizada: a limpeza em toda: a extensão da: Rua São Benedito. Como não 
houvesse quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação 
e aprovada: pelo Plenário por unanimidade. 9) Moção n° 10/19, de autoria do Ver. Junhô, para que 
seja oficiado ao Sr. Francisco Vítor de Aquino, mais conhecido como Vítor motorista, residente 
nesta cidade na Rua José Moreira da Silva, no Santa Isabel, apresentando-lhe Moção de Aplausos 
deste Legislativo pela dedicação e zelo com que vem prestando serviço como motorista da Saú:de, 
neste município, contribuindo dessa forma com os rnunícipes dessa cidade. Corno não houvesse 
quem desejasse falar sobre a referida propositura, a mesma foi colocada em única votação e 
aprovada pelo Plenário 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, 15 
de abril de 2019. Centésimo nonagésimo sexto ( 196°) ano da Independência, centésimo vigésimo 
nono ( 129°) ano da República e centésimo vigésimo sétimo ( 127°) ano da Emancipação Político
Adrninístrativa de Piquete.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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