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MOÇÃO Nº 0001-2022 
 

ZELÃO, CEARÁ PANÇA, GERSON DE CAMARGO, ETHEL GISONDI, WAGNER DO LAVA 
RÁPIDO, JOÃO LOBO, EDUARDO PENINHA, ALMIR NUNES FISCAL DO POVO, Vereadores desta Casa 
de Leis, no uso de suas atribuições legais, observadas as normas regimentais, submetem à deliberação 
do Soberano Plenário a presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES, em virtude do ANIVERSÁRIO do 
NOBRE EDIL, ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA (POLACO), VEREADOR DESTA CASA DE LEIS, que 
será no dia 11 de Março de 2022. 

JUSTIFICATIVA 
 
 É com grande júbilo que parabenizamos e homenageamos o nobre vereador, desejando que 
Deus o abençoe e continue dando sabedoria e o abençoando em sua jornada, para trilhar o caminho 
brilhante que vem traçando. Desejamos ainda que continue prestando esse belíssimo trabalho à esta 
Casa de Leis. 
 Desnecessário delongarmos sobre a indiscutível importância deste vereador em nossa Casa de 
Leis, que vem desempenhando e honrando o cargo pelo qual foi eleito, pois vem cumprindo o dever e a 
responsabilidade de trabalhar com responsabilidade e respeito a toda população, sempre com 
competência e atenção ao bem-estar de todos. 

Através desta singela Moção, expressamos a nossa gratidão, reconhecendo todo esforço que 
vem colocando em seu trabalho, portanto, esta Casa de Leis, irá homenageá-lo por todos trabalhos 
prestados e todo o desenvolvimento e presteza ao Município. Por isso, contamos com a ajuda dos meus 
colegas vereadores para aprovação dessa moção. 

Após deliberação do soberano plenário, solicito o envio de cópia da presente moção ao 
homenageado. 

São Lourenço da Serra, 08 de Março de 2022. 
 
 

___________________________________ 
ZELÃO 

VEREADOR 
 
 

_______________________________      _________________________________ 
      CEARA PANÇA            GERSON DE CAMARGO 
          VEREADOR        VEREADOR 
 
 
 
______________________________      _____________________________________ 
     ETHEL GISONDI       WAGNER DO LAVA RÁPIDO 
         VEREADORA        VEREADOR 
 
 
 
____________________________      ____________________________________ 
        JOÃO LOBO               EDUARDO PENINHA 
        VEREADOR                        VEREADOR 
 

______________________________________ 
ALMIR NUNES FISCAL DO POVO 

VEREADOR 
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