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Assunto:     Apresenta Moção de Aplausos e Congratulações ao Sr. José Alaor 
Gomes, morador de Novais, pelo brilhante trabalho desenvolvido em matas da 
nossa região, com o registro da fauna e a flora, demonstrando a importância da 
manutenção delas para o equilíbrio do meio ambiente. 
 

Colenda Câmara,  
 
 

 
O Vereador desta Colenda Câmara 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 Sr. José Alaor Gomes, morador de Novais, pelo brilhante 
trabalho desenvolvido em matas da nossa região, com o registro da fauna e a 
flora, demonstrando a importância da manutenção delas para o equilíbrio do meio 
ambiente. 

Justifica-se está moção, considerando o brilhantismo deste que, como 
conhecido, “Mateiro”, o Sr. José Alaor, de uma maneira simples e mais bela, por 
meio de inúmeras fotografias conseguiu captar momentos inenarráveis, aos quais 
as palavras não são o suficiente para descrever a beleza que se pode 
experimentar da fauna e flora existentes em matas de nossa região. 

Além de captar momentos inesquecíveis, o trabalho desenvolvido pelo 
Sr. José Alaor, vai muito mais além, pois desencadeia em todos nós um 
sentimento de que é dever de todos nós a manutenção destas áreas, visando o 
equilíbrio do meio ambiente. 

Portanto, a presente homenagem é fruto do reconhecimento, em 
valorizar estes que contribuíram dia após dia em nossa sociedade. 

Parabéns José Alaor Gomes, ou como é mais conhecido “Mateiro”, por 
todo empenho e dedicação, bem como em compartilhar com todos nós a beleza 



que se tem nas matas de nossa região e gerar em nós o sentimento em preservar 
tais locais. 

Assim, como representante do Povo de Novais, expresso o anseio e o 
compromisso em agraciá-lo, com esta Moção de Aplausos e Congratulações, 
destacando a magnitude dos esforços realizados para honrar o compromisso com 
toda nossa sociedade. 

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