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Assunto:     Apresenta Moção de Aplausos e Congratulações a todos os 
servidores públicos aposentados pelo cumprimento de todas as funções de forma 
responsável. 
 

Colenda Câmara,  
 
 

O Vereador que esta subscreve, vem na forma regimental e depois de 
ouvido o E. Plenário desta Casa, requerer que seja consignada na ata dos 
trabalhos desta Sessão Ordinária uma Moção de Aplausos e Congratulações a 
todos os servidores públicos aposentados pelo cumprimento de todas as funções 
de forma responsável. 

 
É imperioso deixar claro que “todo trabalhador que cumpre com suas 

funções de forma responsável e que se desdobra para atender aos serviços 
colocados sobre sua alçada, tem como maior recompensa, o reconhecimento e a 
gratidão daqueles a quem beneficiou” 

 
Importante dizer ainda que é sempre bom lembrar a função nobre que 

têm aqueles que trabalham no serviço público e que lidam, não com o que é do 
governo, conceito muitas vezes entendido de forma distorcida, mas com o que é 
público e, portanto, de todas as pessoas. 

 
 

Sendo assim, a presente homenagem é fruto do reconhecimento, em 
valorizar todo empenho, brilhantismo, dedicação, competência e esmero de todos 
estes, não medindo esforços em fazerem o melhor, mesmo ao meio de tantas 
turbulências, com o objetivo de atenderem às necessidades de toda a população 
local, sem distinção de toda e qualquer situação. 

 
Desta forma, tomo a liberdade em citar os brilhantes funcionários a que 

este ato se destina, sendo eles; 
 
ANTONIO AMANCIO MATHEUS CABRERA CEDRO; 
CYRO EDUARDO ARRUDA SENE; 



ANTONIO JOÃO DE CAMPOS; 
WILSON BARBOZA GALLERANI; 
CLAUDIONOR MARCONDES MASCULINO; 
OSVALDO APARECIDO MENDES RODRIGUES;  
GUIOMAR BUENO NASCIMBEN; 
ELUIZA HELENA FRARE SANFELICI;  
MARIA DE LOURDES DA SILVA;  
LUZIA BARBOSA DA SILVA;  
APARECIDA BARRERA CABRERA;  
MARIA JOSE DOS SANTOS; 
TEREZA VELHO DOMINGUES DA SILVA;  
EDNA MARIA DE ROSSI ZANINI;  
FRANCISCO CACERES DIAS. 
 
Parabéns por todo empenho e dedicação no profícuo desempenho de 

suas funções, sempre prontos para atender as demandas em nosso Município.  
 
Assim, como representante do Povo de Novais, expresso o anseio e o 

compromisso de agraciar a todos, com esta Moção de Aplausos e 
Congratulações, destacando a magnitude dos esforços realizados para honrar o 
compromisso assumido com nossa População. 

 
Sem mais para o momento, aguarda-se a aprovação da presente nos 

termos regimentais. 
 

   Câmara Municipal de Novais-SP, 14 de maio de 2021. 
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