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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 jantar de 

confraternização para o grupo da melhor idade. 

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 jantar de confraternização para o grupo da melhor idade. 

Assim, visando demonstrar que as pessoas que fazem parte do grupo 

da melhor idade devem ser valorizadas, respeitadas e amadas, por todo o 

empenho e contribuição que ao longo dos anos deram em nosso município, 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 29 de novembro de 2022 um jantar de 

confraternização, 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 melhor 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. 

 

Por fim, 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, 02 de dezembro de 2022. 

   

 

Marcos Rogerio Rodrigues de Araújo 

Vereador 

 


