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MOÇÃO DE APLAUSO E RECONHECIMENTO N° 005/2017

À
Mesa Diretora da Câmara Municipal de Ilicínea

Senhores Vereadores,
As Vereadoras que esta subscreve, respeitosamente e ouvida nos termos do § 40
do Art. 180 do Regimento Interno, propõe MOÇÃO DE APLAUSOS E
RECONHECIMENTO ao Dia do Servidor Público em 28 de outubro.
Que se dê conhecimento desta aos servidores públicos de ilicínea, pela
incansável luta de bem servir à população de nosso município.

Sala das Sessões, 06 de novembro de 2017.
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MOÇÃO DE APLAUSO E RECONHECIMENTO N° 0512017

No dia 28 de outubro é eornemtwado o Da do Servidor Público, assim,
prestamos a mais justa das homenagens a vocês que fazem o servir uma missão
de vida, dedicando seu dia e seu trabalho, além de seus conhecimentos técnicos e
experiências profissionais, à nobre tarefa de prestar serviços à sociedade, honrando
o cargo de SERVIDOR PÚBLICO.
Reconhecemos o imenso valor dos que fazem parte da administração pública
e nos orgulhamos de conviver diariamente com os colegas servidores. O bom
andamento de nossa sociedade depende de vocês.
Nenhum pais sobrevive e nenhum governo exerce o seu papel sem o corpo
de servidores, responsáveis pelo labor diário.
A dedicação ao serviço público, fundamentada nos princípios da
responsabilidade e da ética profissional, é uma das mais importantes formas de
exercício da cidadania.
Cumprimentando todos os servidores peio Dia do Servidor Público,
agradecemos-lhe pela ética, dedicação, comprometimento e responsabilidade com
que exerce suas atividades em prol de nosso município, estado e país.
Assim, perfeitamente devida esta homenagem especial de reconhecimento e
aplauso a todos os Servidores Públicos de nossa sociedade que exerce com
majestade seu mister de bem ajudar o próximo, em especial tecemos nossos
agradecimentos e felicitações aos Servidores desta Casa Legislativa.

Sala das Sessões, 06 de novembro de 2017.
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Vereadora

Aylton Antonio da Cunha
Vereador

