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MOÇÃO Nº 002/2017 
    
 
APRESENTAMOS À MESA, uma vez ou-

vido o Douto Plenário e dispensadas as formalidades regimentais, 
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS ao nosso Ex-
Prefeito Sr. MANOEL PEREIRA DOS SANTOS, destacando seu bri-
lhantismo na condução da administração de nossa cidade pelos últimos 
quatro anos. 

O homenageado merece nosso reconhecimen-
to pela dedicação, seriedade, dinamismo com que administrou nossa ci-
dade em sua terceira gestão entre os anos de 2013 a 2016, que apesar dos 
obstáculos enfrentados, conseguiu conduzir os trabalhos de maneira a 
assegurar a transparência dos atos, mesmo passando por momentos tão 
conturbados em nossa economia e com reflexos negativos nas gestões 
públicas, nosso Ex-Chefe do Executivo Municipal atravessou todas as 
barreiras e entregou a administração com saldo positivo em caixa. 

Cabe ainda ressaltar a competência, despren-
dimento e habilidade com que administrou nossa cidade, obtendo muitas 
conquistas junto as esferas estaduais e federais, e que apesar de não ter 
conseguido terminar todos os trabalhos iniciados, organizou como pode 
as obras e ainda deixou um saldo positivo em caixa, favorecendo de so-
bremaneira a atual administração. 

 
Sua administração sempre buscou o melhor 

para nossa cidade e batalhou por melhores condições de vida aos nossos 
munícipes, merecendo portanto, nossa admiração, carinho e respeito. 
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 Desde já agradeço e solicito para que seja en-
caminhada ao homenageado cópia do documento ora aprovado nesta Ca-
sa de Leis. 

Parabéns, e aproveito o ensejo para reiterar 
nosso protesto da mais alta estima e apreço.  

 
Secretaria da Câmara Municipal 
Em 06 de Fevereiro de 2017 
 

_____________________________ 
MARIA ELIZA BARBERINO SANCHES 

- Vereadora - 
 

 


