
MOÇÃO DE LOUVOR Nº 0192/2019, 
Apresentada em Sessão Ordinária de: 18 de Novembro de 2019, 

Autoria:- Vereador ANTONIO LUIZ RODRIGUES. 
  
 

O Vereador que subscreve a presente, vem na forma regimental, inserir na Ata 

dos trabalhos da Câmara Municipal de Regente Feijó-SP: “MOÇÃO DE 

LOUVOR” com votos de congratulações para os distintos Vereadores e deste 

Colendo Poder Legislativo; 

 

Registre-se que é uma honra, para mim, desfrutar de momentos especiais ao lado 

de pessoas diferenciadas como todos os que me rodeiam no dia-a-dia e, 

principalmente, neste Colendo Plenário, pois, todos são de suma importância para 

o desenvolvimento e consolidação de nosso Município, pois têm como mister e 

essência, servir aos munícipes, construindo o progresso e o engrandecimento, 

cada um em sua esfera de ação e seu âmbito no serviço público.  

 

Por isso nesta data, como profundo conhecedor das lutas, anseios e dos sonhos 

desta classe laboriosa, vimos através deste, ostentar nosso reconhecimento e a 

nossa gratidão aos distintos Vereadores, Vereadora e nossos prestigiosos 

servidores municipais, de forma que sempre nos orgulhamos de fazer parte desta 

categoria que tem realizado, ora no anonimato de suas ações, ora na falta de 

reconhecimento e, sobretudo, escudados na fé e na esperança de dias melhores, 

de forma que, a todos os nossos “irmãos”, reiteramos nosso compromisso de lutar 

incessantemente, pautando pelos caminhos da diligência e da legalidade, para 



que alcancemos o reconhecimento e o respeito que nos é devido por todos os 

administradores. 

 

Seria impossível falar de todos os Senhores sem citar sua dedicação e 

perseverança. É sempre bom lembrar a função nobre 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.  

 

Sendo assim este Vereador, apresenta essa justa homenagem à classe de nossos 

Servidores Públicos e Ilustres e Renomados Vereadores, que com muita 

dedicação prestam importantes serviços ao nosso Município.  

 

Rogo, portanto, para que seja inserido nos anais desta Colenda Casa Legislativa 

as nossas felicitações. 

 

Plenário “Pres. Gilberto Malacrida”, em 18 de Novembro de 2019. 

 
 
 
 
 

Vereador ANTONIO LUIZ RODRIGUES 


