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Prefeitos, vices e vereadores foram diplomados

Prefeito Ronan, vice Bragueto e o juiz eleitoral após a diplomação.

Vereadores diplomados:

Moacir Sales Júnior

Marise J. B. Neto

André Muramoto

Marcelo de Almeida

Júlio Cardozo

Ailton Crispim

Carlos Pasquini

Antônio Nunes

Douglas Sousa

O juiz eleitoral Mateus
Veloso Rodrigues Filho
convidou os políticos a
refletirem sobre o
importante papel de
Servidores Públicos eleitos
para o mandato 2013/16
durante a solenidade de
diplomação, que
aconteceu na manhã de
quarta-feira, dia 19, na sala
do Tribunal do Júri, no
Fórum local.
Ele disse que a
sociedade está em plena
transformação. “São
tempos de transparência,
de maior controle social
sobre os agentes públicos,
de moralidade e
probidade”. Citou que o
processo do “Mensalão”
condenou importantes
agentes públicos que
utilizaram seus postos para
satisfação de interesses
pessoais.
“Faço votos de que os
Senhores estejam à altura
destes novos tempos,
olhando com atenção para
os reclamos justos de seus
conterrâneos e tenham
sempre como norte os
cinco princípios constitucionais: Legalidade,
Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência”, destacou o
magistrado.
Dr. Mateus agradeceu a
equipe do Cartório Eleitoral, Promotor de Justiça,
Prefeituras e demais
servidores que colaboraram para que o processo
eleitoral transcorresse
dentro da normalidade.
SOLENIDADE
A solenidade de
diplomação aconteceu de
forma rápida, onde os
eleitos por Colina e
Jaborandi eram convidados e recebIam o diploma
das mãos do juiz eleitoral.
Os vereadores reeleitos
por Colina, Salomão Jorge
Cury Filho “Mãozinho” e
Fernando Galletti não
compareceram à cerimônia
de diplomação.
A sentença favorável a
Mãozinho redefiniu o antes
quociente eleitoral e com
os novos cálculos o
vereador eleito Luís Carlos
T. Ferreira “Cal” (PSDB)
perdeu a vaga. A posse dos
eleitos acontece no dia 1º
de janeiro. Confira alguns
flashes da diplomação.

Prefeito Mi e o vice Ronaldo recebem o diploma do juiz eleitoral.

Vereadores diplomados:

Joaquim de Almeida Filho “Zaía”

Lupercio Zanchetta

Jorge Vieira

Marco Moralles

Edinalva de Sousa

Henrique Campase

Cristovam Varella “Limão”

Ailton Camargo

Luiz H. Paro “Gasolina”

