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PROJETO DE MOÇAO

Excelentíssimo Senhor.

Presidente da Câmara Municipal de Rio Verde 

 

                                                  

Plenário e cumpridas as demais formalidades 

conste nos anais desta Casa de Leis, 

HUMBERTO BARBOSA VIEIRA

dessa sociedade pela assistência 

Filho criança de apenas dois mes

estado como muitos puderam assistir.

Orgulha-se a comunidade, pelo profissionalismo, competência e 

determinação que o homenageado sempre honrou e honra suas funções no 

estrito cumprimento do dever.

Assim, esta Casa Legislativa, quer traduzir o sentimento de todos os 

vereadores rioverdenses que mantém a esperança e a confiança nos 

profissionais que agem com segurança limitando o

humanas, tanto em situação de normalidade quanto de anormalidade, 

situação de emergência ou estado de calamidade pública, reconhecendo, 

pois, o fato de que, se há críticas é necessário que se faça, contudo, coroe

com a mesma importância, os acertos, e que os aplausos, também, sejam 

ouvidos. 

Dê-se ciência ao homenageado da

de Rio Verde – Goiás, para que a publique na ficha individual daquele.

Nestes termos. 
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PROJETO DE MOÇAO Nº  03/2015. 

 

Excelentíssimo Senhor. 

Presidente da Câmara Municipal de Rio Verde – Goiás. 

                            O Vereador que abaixo subscreve, ouvido o 

Plenário e cumpridas as demais formalidades regimentais, sugere, para que 

anais desta Casa de Leis, Moção de Aplausos

HUMBERTO BARBOSA VIEIRA, em reconhecimento e co

dessa sociedade pela assistência no salvamento de Alexsandro dos Santos 

ho criança de apenas dois meses, o caso repercutiu em jornais do 

estado como muitos puderam assistir.   

se a comunidade, pelo profissionalismo, competência e 

determinação que o homenageado sempre honrou e honra suas funções no 

estrito cumprimento do dever. 

sa Legislativa, quer traduzir o sentimento de todos os 

vereadores rioverdenses que mantém a esperança e a confiança nos 

profissionais que agem com segurança limitando os riscos

humanas, tanto em situação de normalidade quanto de anormalidade, 

ação de emergência ou estado de calamidade pública, reconhecendo, 

pois, o fato de que, se há críticas é necessário que se faça, contudo, coroe

com a mesma importância, os acertos, e que os aplausos, também, sejam 

se ciência ao homenageado da presente honra e ao Comando do 2

Goiás, para que a publique na ficha individual daquele.
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O Vereador que abaixo subscreve, ouvido o 

regimentais, sugere, para que 

Moção de Aplausos ao Cabo  

em reconhecimento e consideração 

Alexsandro dos Santos 

es, o caso repercutiu em jornais do nosso 

se a comunidade, pelo profissionalismo, competência e 

determinação que o homenageado sempre honrou e honra suas funções no 

sa Legislativa, quer traduzir o sentimento de todos os 

vereadores rioverdenses que mantém a esperança e a confiança nos 

s riscos de vidas 

humanas, tanto em situação de normalidade quanto de anormalidade, 

ação de emergência ou estado de calamidade pública, reconhecendo, 

pois, o fato de que, se há críticas é necessário que se faça, contudo, coroe-se 

com a mesma importância, os acertos, e que os aplausos, também, sejam 

presente honra e ao Comando do 2º BBM 

Goiás, para que a publique na ficha individual daquele. 
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Pede deferimento. 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO

GOIÁS, aos 23 dias de novembro de 2015

 

 

Elecir Casagrande 
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SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO

GOIÁS, aos 23 dias de novembro de 2015. 

Elecir Casagrande Perpetuo Garcia 

Vereador do Solidariedade 
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SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE – 




