
            PEDRO DE ALCÂNTARA MOTTA, nascido no Bairro de São Silvestre 
na cidade de Jacareí, trabalhei em comércios e indústrias nesta cidade por 
mais de 35 anos, como no Mercado Municipal, Ayrton Branco da Silva, 
Atacadista Jesus Ferreira, Papel Simão, Avibrás, Malharia Lolypop, Prensil 
S/A, e Autoescolas, na Prefeitura exerci a função de Diretor de Serviços 
Urbano por quatro anos na administração Thelmo de Almeida Cruz e 
Demésio Rodrigues da Mota; fui Vereador a Câmara Municipal por duas 
Legislaturas consecutivas, sou Autor e coautor de mais de 40 Projetos de 
Leis em favor do cidadão, pela desenvoltura e lisura dos trabalhos, exerci as 
funções de 1997 á 2004 de 2º Secretário da Mesa Diretora, fui Presidente 
da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo, Presidente da 
Comissão Agricultura e Abastecimento, Presidente da Comissão de Cultura, 
Saúde e Assistente Social, Relator da Comissão de Finanças e Orçamentos, 
estudei nas Escolas Cel. Carlos Porto e no (CENE) Silva Prado,  Curso 
Superior em “GESTÃO PÚBLICA”  pela Faculdade em São José dos Campos, 
tendo como conteúdo, Planejamento Urbano, Sustentabilidade Urbana, 
Desenvolvimento Local e Regional, Contabilidade Financeira no Setor 
Público, Organização Municipal e a Política Urbana, assim aprimorando 
ainda mais o meu conhecimento administrativo. Sou formado e 
especializado na área de Trânsito pelo DETRAN/SP, aliás, diga-se de 
passagem que é outra área crítica na cidade merecendo total atenção por 
parte do administrador, sei que Jacareí vai precisar e muito para uma 
ascensão rápida e prática para uma melhora no desenvolvimento do 
Trânsito e o PTB tem ótimos projetos para cidade e tem “COMPROMISSO 
COM O POVO”. 
  

 
         Pedro Motta e Elias Roberto Chamim são candidatos a 
Prefeito e vice – Prefeito, pelo Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, 
formando com os Partidos PMB e PMBR a coligação, 
COMPROMISSO COM O POVO. 
 
        “PTB - melhor para cidade e melhor para você”, que tem 
como objetivo principal submeter seus nomes e seu Plano de 
Governo à apreciação dos eleitores, como segue: 
 



 
“PROJETO QUATORZE” 

 
           Além de alertar os eleitores, que administração pública não é 
“negócio de trocas de favor, barganhas e/ou compromissos com 
empresas, também não é negócio de “grupos” ou “partilha política”, 
onde todos acabam se empregando, resolvendo os seus problemas 
em detrimento dos problemas das comunidades locais.  
           A administração pública, é o agrupamento de homens e 
mulheres, sérios e experientes, sendo os melhores profissionais com 
conhecimento da área, para a execução de um projeto que vise 
exclusivamente o bem comum e a melhor qualidade de vida da 
comunidade e do cidadão. Só prestarão um bom serviço aqueles que 
tem ótima saúde, com muita disposição, dedicação e novas ideias 
em prol sobre tudo, e exclusivamente das causas públicas. 
          Ter Dignidade, Caráter e Ética, é não mentir para o povo, é 
não passar uma falsa impressão daquilo que não se tem. Dignidade, 
Caráter e Ética é ser capaz de promover as profundas mudanças e 
reformas que o povo tanto reclama e não ser continuísmo, 
principalmente de um desastre administrativo como neste País que 
tanto mal causou a municipalidade, a comunidade e aos servidores 
públicos municipais. Dignidade, Caráter e Ética é não se utilizar de 
um “centimentalismo ou trocando de Partido” se vestindo de “lobo 
com pele de cordeiro”, como nada estivesse acontecido. 
           Por isso que a Coligação “COMPROMISSO COM O POVO”, 
quer conclamar a população e os eleitores desta cidade para estar 
“atento”, “vigilante”, “olho vivo”, para juntos combatermos o 
fisiologismo, o clientelismo, os interesses de grupos ou de empresas, 
a corrupção, a mentira e a malandragem daqueles que mudam de 
Partidos e os desmandos administrativos. 
            Para que tudo seja feito com muita honestidade e 
transparência e para que cada “centavo” tirado do trabalhador 
através do sacrifício, do suor, da lágrima, da fome e da miséria das 
pessoas empregadas ou desempregadas, bem como das crianças, 
jovens, senhoras, idosos e aposentados, em forma de taxas ou 
tributo, possa ser revertido ao cidadão, em obras, serviços e 
benefícios, sem nenhum desvio, sem nenhum desperdício, 



priorizando sempre as necessidades, precisamos agir, hora pela 
razão, hora pelo coração. 
 
           Dia 2 de Outubro teremos eleições, os eleitores deverão 
escolher seu novo Prefeito, pois Jacareí nunca precisou tanto de um 
Prefeito preparado, capaz, sério e experiente como agora, porque 
nossa população não sobreviverá a mais nenhuma nova aventura; é 
justamente por nos considerarmos suficientemente preparados, 
experientes e portador da seriedade que se espera de um homem 
público da mesma forma quando fui Vereador é que estamos 
submetendo nossos nomes e nosso Plano de Governo a apreciação 
dos senhores eleitores, a nossa candidatura e a nossa proposta de 
governo, denominada “PROJETO QUATORZE”, para que possamos 
fazer a grande mudança e as grandes reformas que esta cidade 
exige e reclama na área da Saúde, objetivando também acompanhar 
o desenvolvimento Educacional, Industrial, Tecnológico, Urbanístico 
e darmos o tão sonhado e esperado salto de crescimento com 
Segurança, Geração de Empregos, rumo ao futuro digno com 
qualidade de vida, que nosso povo tanto precisa e merece, caso 
contrário passaremos mais quatro anos reclamando. 
 
 

Jacareí, 09 de Julho de 2016. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
PROJETO QUATORZE: 

 
  
 
01 – ADMINISTRAÇÃO 
 
 Ampla reforma administrativa, com mudança na estrutura 

organizacional, visando melhor adaptar atribuições e 
competência dos diversos órgãos, com revisão e correção da 
tabela de cargos e salários. 

 Revisão, estruturação e modernização das condições de 
trabalho e física dos diversos departamentos. 

 Revisão do estatuto dos servidores públicos com a participação 
e aprovação do SINDICATO. 

 Recuperação gradativa das perdas salariais “real” dos 
Servidores Públicos e das Autarquias conforme atº. 86 da Lei 
Organica. 

 Valorização dos servidores, revisão do plano de carreira, 
prioridade para os setores de Benefício, Medicina e Segurança 
do Trabalho, Treinamento, Reciclagem e Cursos de 
Aperfeiçoamento. 

 Implantação de Convenio Médico aos Servidores Público 
Municipais com dependentes. 

 Publicação bimestral do número de servidores efetivos, 
comissionados, estagiários, e outros que motivem despesas de 
pessoal, por secretaria, e respectivos valores bruto da folha de 
pagamentos com encargos. 

  
 
02 – AGRICULTURA 
 
 Gerenciamento por pessoas ligada ao meio rural, decisões com 

prévia consulta ao Sindicato Rural, Conselho Agrícola, com 
poderes Consultivo e Deliberativo. 

 Convênio com o Sindicato Rural / SENAR para aulas nas 
escolas rurais de cursos agropecuários. 



  CEASA para escoamento e venda de produtos da zona rural.  
 Subsidio e máquinas para aração, gradiação, sementes e 

mudas, para plantio. 
 Manutenção das estradas, construção e/ou substituição de 

pontes, conserveiros e patrulha mecanizada exclusiva. 
 Implantação do SIM (serviço de inspeção municipal), adequação 

da Casa da Agricultura com o pessoal técnico para a emissão 
do GTA. 

 Atuação das Secretarias (S.A/S.S.H.) nas campanhas              
de vacinação animal. Atuação S.S.H. nas campanhas de    
vacinação na Zona Rural. 

 Apoio irrestrito as Entidades, Associações e Ongs protetoras de 
animais com área específica. 

 Apoio por meio de Convênios com Clínicas Veterinárias para 
exames e castrações de animais, através de comissão formada 
por pessoas envolvidas da área.  

 Melhoria na assistência da saúde rural tendo em vista o 
rompimento do Convenio com o SUS prejudicando, idosos, 
pensionistas e inativos. 

 Amparo na Lei Ambiental aos produtores rurais. 
 Buscar entendimentos junto ao Sindicato Rural para criação e 

incentivo do Turismo Rural, com o apoio de entidades ligada ao 
meio. 

 
03 – EDUCAÇÃO 
 
 Garantia de aproveitamento do pessoal técnico efetivo 

qualificado, no Gerenciamento da Secretaria. 
 Revisão da Estrutura Organizacional da Secretaria proposta por 

uma Comissão formada por pessoal Técnico efetivo qualificado 
na área da Educação. 

 Retomar o horário das Creches para período integral. 
 Construções de Creches 12 horas. 
 Revisão da Tabela de Cargos e Plano de Carreira, objetivando 

corrigir distorções, salariais e funcionais. 
 Análise e revisão da terceirização da Merenda Escolar, por 

formação de comissão por pessoal Técnico e associações 
envolvidos. 



 Implantação de um Centro Educacional e Profissionalizante para 
portadores de deficiências.  

 Revisão por pessoal Técnico qualificado da Municipalização do 
Ensino, com especial atenção para os seus resultados: 
qualitativo e quantitativo, técnicos e financeiros, objetivando se 
positivo a ampliação para o ensino fundamental. 

 
04 – ESPORTE E RECREAÇÃO 
 
 Reestruturação do atual Organograma da Secretaria. 
 Irrestrito apoio para o trabalho de base, Escolinhas esportivas, 

equipes representativas do município, legitimidade envolvendo a 
comunidade 

 Construção em bairros de novos campos de Futebol com 
vestiários e acomodações. 

  Incentivo e apoio para todas as atividades das áreas: esportiva, 
recreativa, lazer e competitiva conforme proposta elaborada por 
técnicos da área, inclusive, dos ciclistas. 

 Reforma dos Centros Comunitários e construção de outros 
novos Núcleos comunitários. 

 Incentivo e apoio aos Clubes Esportivos sem fins lucrativos para 
sua recuperação. 

 Recuperação do Estádio Municipal de Futebol, ampliação e 
adequação para atender as práticas esportivas e outras afins, 
apoio ao Futebol Profissional e Amador, através de sua entidade 
maior “Liga Municipal de Futebol”, novos campos para 
competições oficiais ou de lazer e atenção especial para as 
escolinhas de futebol mantidas pela liga. 

 Voltar as atividades e competições entre jogos interbairros e 
jogos estudantil. 

 
05 – FINANÇAS 
 
 Reforma do Código Tributário adequando a realidade fiscal, 

promovendo a justa cobrança, evitando sonegações, 
aumentando a receita, revisando taxas municipais, eliminando 
distorções. 



 Recadastramento geral do município, objetivando adequar a 
realidade no aumento de arrecadação de tributos (ICMS; IPTU; 
ISS; TAXAS), solucionando em especial as atividades 
comerciais e industriais, parcelamentos e construções civil. 

 Priorizar e criar estrutura para os setores de fiscalização no 
acompanhamento das diversas atividades que geram receitas 
para o município. 

 Desburocratizar e incentivar a abertura de pequenas atividades 
comerciais que geram empregos e tributos, revisada 
trimestralmente por um conselho de Contabilistas. 

 
06 – FUNDAÇÃO CULTURAL 
 
 Reativar as Oficinas de Artes valorizando os artesãos como 

Centro irradiador de Cultura no Município. 
 Criação de Escola de Música e Artes. 
 Irrestrito apoio e valorização dos Artesãos e Artistas “pratas da 

casa”. 
 Descentralização de atividades culturais nos Centro 

Comunitários e Ginásios. 
 Descentralização da Biblioteca com criação de outras. 
 Retomar as atividades de competição do FEMPO. 

 
07 – GERAÇÃO DE EMPREGOS E APOIO AOS 
DESEMPREGADOS 
 
 Incentivar, apoiar, assessorar, comércio, pequeno e micro 

empresas geradoras de emprego no município. 
 Fomentar a criação de Cooperativa dos desempregado por 

qualificação profissional, para contrato temporário, com a 
Municipalidade. 

 Geração de empregos com contratação de menor aprendiz para 
prefeitura, fundações e autarquias, desde que esteja estudando. 

 Contratação de desempregados para a realização de pequenos 
serviços e obras (compra direta) por intermédio das 
Cooperativas. 

 Assistir aos desempregados, através de convênio com as 
Cooperativas, auxiliando na reciclagem. 



 Assistir e incentivar a contratação da mão de obra do menor 
aprendiz. 

 Assistir aos desempregados, por intermédio de associações e 
APMs, permutando pequenos serviços por cesta básica e vale 
transporte. 

 Galpões estratégicos para postos de troca de lixo reciclável com 
Cesta Básica e/ou Passe de Ônibus, conforme projeto a ser 
definido. 

 
08 – HABITAÇÃO 
 
  Criar Cooperativas Habitacionais com incentivo e incremento 

para aquisição de moradias popular. 
 Fundação Pró Lar, dar continuidade e fortalecer os projetos já 

existentes. 
 Criar Banco, com recolhimento, para doação de materiais 

utilizáveis e recicláveis. 
  Criação de Loteamentos Populares, incentivar a construção e 

implantação de moradias as famílias de baixa renda. 
 Correção e regularização dos imóveis que sofreram acréscimos 

de IPTU com as fotos aéreas dos chamados “puxadinhos” e 
rever cobrança da taxa de iluminação.  

 Apoio aos mais diversos mutirões nos bairros da cidade com 
incentivo do transporte e alimentação. 

 
 
09 – INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
 
 Reavaliar e implantar Plano Diretor capaz de maximizar a força 

das Indústrias instaladas conjugando com ações integradas do 
governo e entidades de classe dos empresários. 

 Plano para fomentar o turismo na região, aproveitando o 
potencial turístico do municio para o desenvolvimento da 
Indústria, do turismo, nos moldes de atividade econômica. 

 Definir áreas para instalação de novas indústrias (Polo 
Industrial), mesmo que em parceria com a iniciativa privada, 
evitando conflitos entre, desenvolvimento indústria, habitacional 
e social. 



 Programa de iniciação empresarial com o CIESP, cooperativo, 
com a instalação imediata de uma Incubadora de Indústrias, 
para geração de empregos. 

 Redefinir na nova estrutura a criação da Secretaria de Indústria 
e Comércio (e/ou do Planejamento/ Desenvolvimento/ Meio 
Ambiente), que integre as empresas, o Executivo e a 
Comunidade, criando políticas agressivas de atração de novas 
empresas, para absorver os mais de 15% de desempregados da 
cidade. 

 Revisar junto com CIESP melhoria na atual Lei de Incentivos, 
que concentrem investimentos evitando drenagem de recursos 
potenciais para outros municípios. 

 Completa revisão do Estacionamento da chamada Área Azul, 
com fração de horários, bem como permuta as entidades 
filantrópicas sem fins lucrativos compatível com sua 
arrecadação. 

 Fortalecimento do pequeno, micro e grande Comerciante, o 
maior gerador de empregos, possibilitando a modificação e a 
ampliação das atividades comerciais, evitando a busca 
constante de outros centros comerciais. 
 

 
10 –   INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
 
 Ação articulada com a Legislação Federal, estudos e 

viabilidades será definida por uma comissão técnica, formada 
por servidores efetivos, direção executiva do sindicato, sem 
ingerência política. 

 
11 – MEIO AMBIENTE 
 
 Legislação rigorosa para as atividades relacionadas com o meio 

ambiente, assistida e assessorada por técnicos da área. 
 Lixo, revisão do contrato do sistema de coleta, por comissão 

especial, independente e técnica, para definição de projeto na 
coleta, reciclagem e destinação final, com especial atenção para 
redução de custeio e para a vida útil do aterro sanitário. 

 Apoio total das ONG’s e Entidades Protetoras de Animais. 



 Implantação, recolhimento e aproveitamento do lixo reciclável 
em busca de arrecadação para investimento direto na Santa 
Casa e para ONG’s e Entidades Protetoras de Animais. 

 Ampliação de Parques, Praças, Jardins e Áreas Verdes do 
Município, com incentivo para pessoas físicas ou jurídicas para 
adotar uma área verde. 

 Urbanização da Prainha e da margem do rio paraíba como 
atrativo de lazer, iluminação e eventos. 

 Campanhas periódicas junto aos alunos de escolas buscando 
maior conscientização e preservação do meio ambiente, 
inclusive, com canalização dos córregos. 

 
12 – PLANEJAMENTO 
 
 Edição do Plano Diretor, ou completa revisão, se editado pela 

atual administração. 
 Revisão de todas as atividades dos diversos órgãos do 

município enxugando a máquina administrativa e reduzindo 
custos, em especial os órgãos descentralizados. 

 Revisão de todos os contratos de obras, projetos de edificação, 
manutenção de equipamentos e custeio de todas as atividades 
do município reduzindo custos. 

 Levantamento geral de todas as áreas públicas, objetivando 
auferir receitas, abaterem dívidas e/ou permutas com outras 
áreas para atender as finalidades e os serviços de interesse da 
municipalidade. 

 Construção e/ou permuta com área pública de prédio, para 
abrigar em um só prédio todos os órgãos descentralizados do 
município, com área para futuras ampliações e estacionamento, 
ou transferência da SSM., evitando riscos e desconforto a região 
central, criando o Paço Municipal ll, assim reduzindo em 80% as 
locações de imóveis. 

 
13 – PROMOÇÃO  SOCIAL 
 
 Reestruturação geral definindo e adequando: Diretrizes Básicas, 

Objetivos, Princípios Básicos, Operacionalização e políticas 
Setoriais. 



 Garantia de Administração por profissionais da área. 
 Viabilização da aplicação da LOAS, articulada com Estado a 

União e o ECA. 
 Descentralização dos programas sociais articulado com outras 

Secretarias, otimizando-os nos bairros e priorizando a criança e 
adolescente (preventivo). 

 Discussão e deliberação das políticas públicas sociais em 
conjunto com os Conselhos Municipais e Secretarias afins, 
objetivando ações articuladas. 

 Capacitação e valorização dos servidores de carreira. 
 Definição por comissão técnica qualificada, dos programas 

específicos para atendimento da Criança e do Adolescente. 
 
 

 
    14 - SANEAMENTO FINANCEIRO DO MUNICÍPIO 
 
 Imediata redução de 51% dos cargos de comissão com   e da 

estrutura comissionada “FG”. 
 Revisão de todos os contratos, em especial os de veículos, 

locação de imóveis, empreiteiras e assessoria de quaisquer 
espécies. 

 Paralisação de todas as atividades que não tenham correlação 
custo / benefício. 

 Renegociação das dívidas, encargos sociais, empréstimos, 
financiamentos com reserva mensal ou anual para pagamentos. 

 Auditoria financeira e responsabilização dos agentes por 
despesas irregulares ou abusivas. 
 

15- SAÚDE 
 
 Valorização do COMUS, atendendo as propostas básicas 

aprovadas pela Conferencia atual. 
 Construção e implantação de várias clinicas Médicas em bairros 

afastados com a presença de Médico Clinico Geral e um 
enfermeiro atendente. 



 Reestruturar o Pronto Socorro Municipal, com leitos e 
atendimento de Urgência/Emergência e Centro de Diagnósticos 
e Imagem. 

 Implantação do “Cheque Consulta” para atendimento nos 
consultórios em município, reduzindo encargos. 

 Construção de UBS 24 horas sendo uma em cada Região, 
Norte, Sul, Leste e Oeste, para atendimento digno ao cidadão. 

 Implantação do sistema para agendamento de consultas on-line. 
 Ampliar os Mutirões e a efetivação do Médico Família e Agentes 

Comunitários para atendimentos em residências.  
 Combater com urgência a redução do tempo de espera das 

cirurgias eletivas. 
 Realização para no máximo 30 (trinta) dias os exames 

encaminhados e solicitados pelos médicos da rede. 
 Reduzir para 30 (trinta) dias o retorno para leituras de resultados 

dos exames médicos solicitados. 
 Priorizar a implantação da UTI Infantil e Neonatal. 
 Reunião periódica: Prefeito + COMUS + Secretarias afins, para 

diagnósticos e cumprimento de metas. 
 Priorizar programas preventivos na Saúde. 
 Priorizar o Centro de Referência para atendimento exclusivo as 

Mulheres em Aleitamento Materno, Gestantes, Ultrassom, entre 
outros. 

 Priorizar e implantar projeto de apoio, inclusive financeiro, a 
todas as entidades e associações, efetivando parceria e 
assistindo os portadores de: diabetes, colesterol, cataratas e 
Alzheimer 

 Recuperar e reestruturar a Santa Casa, seja financeira ou 
estrutural com médicos e ou mão de obras, bem como roupas 
de cama, medicamentos e materiais para atendimento digno ao 
cidadão e renegociando sua dívida. 

 Fazer cumprir os projetos de atendimentos: a Saúde Mental, 
HIV e outros. 

 
 
 
 
16- SEGURANÇA E DEFESA CIVIL 



 
 “Cidade 100% Iluminada”, eliminação de pontos escuros para 

melhor segurança. 
 Construção de vários Postos Policiais, regionalizada na cidade 

com equipamentos e veículos, destinados a operacionalização 
com a Guarda Civil Municipal, e/ou convênio com a Policia 
Militar/Civil, e manutenção com a participação da comunidade. 

 Estruturas, apoio e condições de trabalho a Guarda Civil 
Municipal, inclusive com porte armas. 

 Implantação de várias câmeras em diversos pontos da cidade 
para melhor segurança, incluindo os bairros periféricos. 

 Construção de cabina central para monitoramento das câmeras 
para o atendimento de imediato. 

 Assistentes Sociais e Estagiárias nos Postos para cadastro, 
acompanhamento e orientação da população regionalizada, 
eliminando conflitos, integrados com outras secretarias, em 
especial saúde, educação e a segurança. 

 
17 – SANEAMENTO BÁSICO 
 
 Repensar e redefinir as atribuições, competências, o que pode e 

o que deve ser feito pelo SAAE. 
 Gerenciar capacidade financeira de receita, investimentos e 

financiamentos governamentais, resolvendo o grave problema 
da falta de distribuição de água, e o rodízio que se acentua a 
cada verão e o tratamento dos resíduos que são lançados nos 
córregos e Rio. 

 Analisar nas contas, resultado de consumo médio d’água, 
comparado com taxa da cobrança de esgoto para redução em 
10% do valor. 

 Serão convidados a integrar uma Comissão, essencialmente 
técnica e independente, para propor o que couber: ex-
conselheiros, ex-presidentes, engenheiros e técnicos do quadro 
efetivo de servidores. 

 Criação no SAAE da patrulha de manutenção, para consertos e 
reparos de imediato. 

 
18- URBANISMO E INFRAESTRUTURA URBANA 



 
 Rodoviária definir construção, rever o contrato de concessão na 

exploração. 
 Concluir as Obras paralisadas. 
 Anel Viário circulando o Trânsito ao entorno da cidade e 

construção de vias perimetrais para eliminação de pontos de 
conflitos. 

 Construção do Velório Municipal. 
 Construção da terceira ponte. 

 
 Descentralização e implantação para bairros da Secretaria de 

Infraestrutura, criando quatro regionais. 
 Combate às enchentes, definindo projetos e pontos críticos em 

especial o canal do rio Turi e o Piscinão. 
 Pavimentação asfáltica da parte alta central, desde a Caixa 

D’água até a Rua João Porto, região morro do cruzeiro para 
uma alternativa viária. 

 Via de acesso do Campo Grande ou Mato Dentro para ligação a 
Rodovia Carvalho Pinto. 

 Liberação da Cabina de Pedágio para os veículos com placas 
de Jacareí na entrada e saída da cidade. 

 Urbanização da área da Rede Federal adquirida pelo município. 
 Pavimentação inicial, conclusão ou complementação dos 

diversos bairros da cidade, Parque Meia Lua, Lago Azul, Parque 
dos Príncipes, Jardim Santa Marina, Jardim Paraíso, Jardim 
Colônia, Igarapés, Parque Imperial, 1º de Maio, 22 de Abril, 
Veraneio Ijal, Veraneio Irajá, etc.., com recursos próprios, 
financiamento, parceria ou ações comunitárias pelo Plano 
“PCMM”. 

 Efetiva definição e regularização dos conjuntos 1º de Maio, 
Alvorada e 22 de Abril, CDHU Bandeira Branca e Igarapés. 

 
 
 
 
                                               Jacareí, 09 de Julho de 20l6. 
 
                                             PEDRO MOTTA – Prefeito PTB                        



                                   ELIAS ROBERTO CHAMIM – vice Prefeito 
PMB 
 
 
 
 
 
 

 
PREZADO 

ELEITOR 

DEmOCRATICAMENTE VOU 

REALIZAR EM OUTUBRO 

  
MINHA VONTADE DE REPRESENTAR VOCÊ, COM 

O TRABALHO E DETERMINAÇÃO, PARA ISSO 



TENHO QUE CONTAR COM SEU VOTO 

Também com o voto da sua família 

ATENCIOSAMENTE ...  14    PTB 


