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MOÇÃO Nº 010/2019

APRESENTAMOS À MESA, uma vez ouvido o
Douto Plenário e dispensadas as formalidades regimentais, MOÇÃO DE
CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS aos EMPREGADOS PÚBLICOS
MUNICIPAIS e à APRE,enfim, todos os envolvidos na organização para realização da 29ª FESTA DO PEÃO DE RODEIO do nosso município.
Os homenageados merecem nosso reconhecimento
em razão da eficiência e dedicação destacadas na organização e realização desse
grandioso evento, aproveitando para destacar a força de vontade desses profissionais em encarar honestamente e orgulhosamente cada tarefa, trazendo um novo
aspecto ao nosso recinto de festas que se encontrava deteriorado, tornando-se
dessa forma, grandes merecedores do nosso carinho, respeito e admiração.
As atividades desenvolvidas por esses profissionais
são dignas de elogios, pois todos os envolvidos desempenharam suas atividades
com determinação, estendendo os trabalhos até depois do horário a fim de terminarem as obrigações a eles incumbidas, dedicando-se impetuosamente à realização
deste magnifico evento, destacando nosso município no cenário regional.
Nossos cumprimentos se estendem a “APRE” –
ASSOCIAÇÃO PAUDALHENSE DE RODEIOS E EVENTOS – que por meio de
seus membros trabalharam incansavelmente para que esse espetáculo tomasse
forma e viesse a realizar-se. Em suma, cada colaborador teve papel fundamental
no resultado da equipe, pois cada um executou seus trabalhos de maneira singular,
não medindo esforços no desempenho das funções que lhe eram incumbidas,
sempre com ética, determinação e idoneidade.
Do teor desta, dê-se ciência aos homenageados.
Secretaria da Câmara Municipal
Em 10 de junho de 2019
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LUCAS DE OLIVEIRA BARBOSA
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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 10 de junho de 2019

______________________________
LUCAS DE OLIVEIRA BARBOSA
- Vereador -
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