
 
  

 
MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÕES 
Nº 13/2022 
              A Vereadora Neuza Garcia 
Ribeiro  Lodete no uso de suas prerrogativas 
parlamentares, apresenta ao Colendo Plenário 
o seguinte: 

 

        PROPÕE a mesa, ouvido o Colendo Plenário, 

satisfeitas as formalidades regimentais, a presente 

MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES  E APLAUSOS AOS SERVIDORES  

PÚBLICOS MUNICIPAIS 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, dedicação, competência e esmero de todos 

estes, não medindo esforços em fazerem o melhor, 

mesmo ao meio a 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 servidores 

a que este ato se destina, sendo eles: 

Maria Angela Locate 
Mauro Batael 
Dorival Guiraldeli 
Maria Helena Calado Luiz 
Irene de Jesus Clemente 
Clarice Leite dos Santos de Oliveira 
Vera Lúcia Agostini de Oliveira 
Ivone Loverdi Domingues 

 



 
  

 

 

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 Rubineia, 

expresso o anseio e o compromisso de agraciar a 

todos, com esta Moção de Congratulações e Aplausos, 

destacando a magnitude dos esforços realizados para 

honrar o compromisso assumido com nossa População.  

 

 JUSTIFICATIVA: Considerando, em razão da 

aposentadoria dos mesmos e por seus valiosos préstimos 

oferecidos, dando o necessário, prestativo, competente 

serviço na sua área, com exemplos de trabalho, 

dedicação, caráter e honradez. 

 

          Considerando que os servidores públicos 

constituem a engrenagem para que o município possa 

funcionar, e são peças fundamentais para o 

desenvolvimento e crescimento de nossa cidade, o que 

não seria possível sem esses profissionais que dedicam 

suas vidas à missão de servir ao povo e à sociedade. 

 

         Considerando que o servidor público precisa ter 
responsabilidade, dedicação, perseverança e amor para 

desempenhar sua função durante toda a sua carreira. E 

analisando a trajetória desses servidores públicos 

aposentados, identificamos esses atributos, pois foram 

profissionais que dedicaram anos a servir nosso 

município de forma competente e habilidosa, pelo que 

manifestamos nossos sinceros agradecimentos. 

 

          A presente homenagem é fruto do reconhecimento 
desta Casa Legislativa, em valorizar todo empenho e 

dedicação dos servidores públicos que se aposentaram, 

por contribuir de forma direta com os serviços 

prestados em prol ao município de Rubineia.  

 

          O município sempre será grato por todo o esforço 
dedicado à nossa população. 

 



 
  

 
 
Que cópia desta singela, porém, sincera e justa 

homenagem seja encaminhada aos SERVIDORES PÚBLICOS 
MUNICIPAIS APOSENTADOS, citados acima. 

 
 

Sala das Sessões José Luis Correa 

22 de junho de 2022 

 

 

 

 

 

Neuza Garcia Ribeiro Lodete 

Vereadora 

 

 

 

 

 

 Alex Olivo         Antonio C. Bonin         Aparecido A. de Oliveira  

   Vereador              Vereador                    Vereador   

 

 

 

 

 

Eder Guerra                Maria H. Rodrigues 

              Vereador                      Vereadora 

 

 

 

 

 

 

Paulo X. de Jesus              Reginaldo F. Domingues 

             Vereador                          Vereador 

 

    

 

 

 

 

 

Edilson da Silva 

Presidente 

 


