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MOÇÃO Nº 003/2017 
    
 
APRESENTAMOS À MESA, uma vez ou-

vido o Douto Plenário e dispensadas as formalidades regimentais, 
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS ao nosso Exce-
lentíssimo Prefeito Municipal Sr. FERNANDO BARBERINO , desta-
cando sua humildade, competência e integridade.  

O homenageado merece nosso reconhecimen-
to por ter sido eleito o mais jovem Chefe do Executivo Municipal de 
nossa querida São João do Pau D’Alho consolidando assim a tendência 
nacional de que o povo quer renovação no cenário político. 

Jovem carismático que esteve à frente da Se-
cretaria da Câmara Municipal pelos últimos 13 anos sempre auxiliando 
nos trabalhos camarários e fazendo o possível para atender a população 
carente do nosso município que necessitam de auxílio nas mais variadas 
formas e que sempre receberam um excelente atendimento por parte des-
se cidadão. 

Ressaltando ainda que apesar de todas as crí-
ticas recebidas nosso agora Representante Municipal nunca abdicou de 
seus ideais e sempre teve suas ações pautadas pelo bom senso, seriedade 
e honradez, sendo um cidadão honesto, trabalhador e cumpridor de seus 
deveres, tratando a família e todos a sua volta com respeito e dignidade. 
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Que sua administração seja baseada na trans-

parência, eficiência, ética e acima de tudo, que ele possa ter serenidade na 
condução da máquina pública pelos próximos quatro anos e que faça va-
ler cada voto de confiança nele depositado, trazendo benefícios para o 
povo paudalhense e conquistas para o nosso município.  

 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 
 

_____________________________ 
JOÃO CARLOS PONSO 

- Vereador - 
 

 


