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Assunto:     Apresenta Moção de Aplausos e Congratulações ao Executivo local, 
na pessoa do sr. Prefeito Municipal Paulinho, a Primeira-dama Tamirys, a 
coordenadora do CCI Hérica e aos demais voluntários na realização do evento 
em comemoração ao dia do idoso no mês de Outubro no Município de Novais. 

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 ao 
Executivo local, na pessoa do sr. Prefeito Municipal Paulinho, a Primeira-dama 
Tamirys, a coordenadora do CCI Hérica e aos demais voluntários na realização 
do evento em comemoração ao dia do idoso no mês de Outubro no Município de 
Novais. 

Vale ressaltar que o Dia Internacional das Pessoas Idosas é 
comemorado em 1 de outubro. Também conhecido como Dia Internacional do 
Idoso, tendo o principal objetivo desta data, além de homenagear as pessoas de 
mais idade, é incentivar a conscientização da sociedade sobre as necessidades 
das pessoas idosas, assim como demonstrar que as pessoas idosas devem ser 
valorizadas, amadas e respeitadas. 

Assim, visando demonstrar que as pessoas idosas devem ser 
valorizadas, respeitadas e amadas, a Prefeitura Municipal de Novais, na pessoa 
do sr. Prefeito Municipal Paulinho, em conjunto com a Primeira-dama Tamirys, a 
coordenadora do CCI Hérica e demais voluntários, prepararam no dia 18 de 
outubro de 2022, em comemoração ao dia do idoso, um passeio inesquecível, 
passeio este que aconteceu no Pesqueiro Alta Floresta, na cidade de Uchoa SP, 
e teve a participação de aproximadamente 230 pessoas. 

O passeio proporcionou a oportunidade de praticarem pescas 
esportiva, assim como foram agraciados com uma boa música e receberam um 
belíssimo almoço feito no fogão a lenha. Um dia inesquecível, que com certeza 
ficará na memória daqueles que ali estiveram presentes. 



Portanto, a presente homenagem é fruto do reconhecimento, em 
valorizar todo empenho, brilhantismo, dedicação, competência e esmero de todos 
estes, ao qual não auferem esforços em fazerem o melhor por nossa população, 
especial os da terceira idade. 

 
Assim, damos os parabéns ao Executivo local, na pessoa do sr. 

Prefeito Municipal Paulinho, a Primeira-dama Tamirys, a coordenadora do CCI 
Hérica e aos demais voluntários, por todo empenho e dedicação, sempre prontos 
para atender as necessidades 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, 04 de novembro de 2022. 
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