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MOÇÃO Nº 001/2017 
    
 
APRESENTAMOS À MESA, uma vez 

ouvido o Douto Plenário e dispensadas as formalidades regimentais, 
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS aos Servido-
res Públicos Municipais, destacando aqueles que cuidam da varrição, 
limpeza de calçadas e remoção de lixos e entulhos de nossa cidade, 
pelo brilhante trabalho prestado junto à administração. 

Os homenageados merecem nosso reconhe-
cimento pela eficiência e dedicação destacada nesse inicio de ano na 
varrição das ruas, capina das calçadas e remoção das terras das guias e 
sarjetas que há tempos vinham acumuladas, onde a população pôde 
perceber uma grande mudança no aspecto visual da nossa cidade, com 
logradouros mais limpos e agradáveis. 

O papel dos servidores que atuam nessa á-
rea da administração é de extrema relevância por serem os responsá-
veis em transmitir uma imagem positiva de nossa cidade, apresentan-
do um aspecto de cidade limpa e bem cuidada, aproveitando para des-
tacar a força de vontade desses profissionais em encarar honestamente 
e orgulhosamente esta função, fazendo dela, um trabalho que benefi-
cia toda a cidade, cuidando e preservando os lugares que todos nós 
utilizaremos, e dessa forma, tornando-se grandes merecedores do nos-
so carinho, respeito e admiração. 
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 Desde já agradeço e solicito para que seja 
encaminhada aos homenageados cópia do documento ora aprovado 
nesta Casa 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 
 

 
_____________________________ 
ADÉCIO S. LOPES BARROS 

- Vereador - 
 

 


