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Ao Exmo. Sr. Vereador Guilherme de Souza Nogueira 
DD. Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo 
 
Vem requerer à Mesa Diretora, cumpridas as formalidades regimentais, Moção de 
Aplauso, a todos aqueles servidores públicos do Executivo e do Legislativo 
Municipal de Rio Novo, que cumprem e exercem suas funções de forma exemplar.  
 
Justificativa: 
 
A presente homenagem é fruto do meu reconhecimento como representante desta 
Casa Legislativa, e uma forma de ser justo e valorizar todo empenho e dedicação 
de todo o funcionalismo público pela qualidade dos serviços prestados em todos 
os níveis da administração municipal, desde aqueles que exercem funções 
diretamente com a população, nos PSFs, na educação, nas creches, nas obras e nos 
demais atendimentos, e até aqueles que trabalham internamente na coordenação e 
administração dos trabalhos. Todo funcionário Público é de grande valia para o 
desenvolvimento e melhorias em nosso município, pois têm como dever, servir aos 
munícipes, sem qualquer distinção, cada um em sua área de atuação. É sempre 
bom lembrar a importante função que têm aqueles que trabalham no serviço 
público e que lidam, não só com o que é do governo, mas também de todas as 
pessoas.  Por conseguinte, nos é impossível falar somente dos servidores públicos 
sem citar sua dedicação e perseverança e, por tal razão, como um observador das 
constantes lutas, anseios e dos sonhos desta classe de imensa importância, vem 
através desta homenagem, externar o profundo reconhecimento e gratidão aos 
servidores municipais, que são peças fundamentais desta engrenagem que é a 
Administração Pública. Sendo assim, com esta homenagem, vem estender a todos 
os servidores públicos do Executivo Municipal e Legislativo, que cumprem e 
exercem as funções de forma digna, respeitosa e responsável, meus votos de estima 
e consideração. 
 
Sala das Sessões “Messias Lopes”, 22 de setembro 2021 
 
           

        Thárik Gouvêa Varotto 
 Vereador Proponente 

 
 
 


