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PROJETO DE MOÇÃO

 

Excelentíssimo Senhor. 

Presidente da Câmara Municipal de Rio Verde 

 

 

                        O Vereador que abaixo subscreve, depois de ouvido o 

Plenário e cumpridas às demais formalidades regimentais, 

que conste nos anais desta Casa de Leis, 

Elieser Siqueira de Souza Junior

Barreto/SE, pelo sua conduta, 

dos professores, e do papel dos 

 

A comunidade se orgulha deste

magistrado e atua com grande conhecimento jurídico e técnico, corajoso e 

coerente. É importante saber que ao julgar ele distingue o certo e o errado 

com bastante seriedade.  

 

Assim, esta casa legislativa, quer traduzir o sentimento de todos os 

vereadores rioverdenses

pelo reconhecimento da import

conhecimentos da legislação sobre direitos e deveres dos alunos na 

sala de aula. Assim o parabenizamos pelo seu senso de justiça, postura e 

conduta ética.  
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PROJETO DE MOÇÃO Nº 03 /2016 

Presidente da Câmara Municipal de Rio Verde – Goiás. 

Vereador que abaixo subscreve, depois de ouvido o 

cumpridas às demais formalidades regimentais, sugere, para 

que conste nos anais desta Casa de Leis, Moção de Aplausos 

Elieser Siqueira de Souza Junior da 1ª vara Cível e Criminal de Tobias 

sua conduta, profissionalismo e pelo reconhecimento 

papel dos mesmos na educação do Brasil. 

A comunidade se orgulha deste homenageado que está a frente de 

grande conhecimento jurídico e técnico, corajoso e 

É importante saber que ao julgar ele distingue o certo e o errado 

 

Assim, esta casa legislativa, quer traduzir o sentimento de todos os 

vereadores rioverdenses, principalmente a classe dos professores 

imento da importância dos educadores

conhecimentos da legislação sobre direitos e deveres dos alunos na 

o parabenizamos pelo seu senso de justiça, postura e 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

__________________________________________________________________________________________________________ 
Interlagos. Caixa Postal: 310 CEP 75908-740 

Vereador que abaixo subscreve, depois de ouvido o 

sugere, para 

 ao Juíz 

vel e Criminal de Tobias 

reconhecimento 

está a frente de 

grande conhecimento jurídico e técnico, corajoso e 

É importante saber que ao julgar ele distingue o certo e o errado 

Assim, esta casa legislativa, quer traduzir o sentimento de todos os 

, principalmente a classe dos professores 

dos educadores e 

conhecimentos da legislação sobre direitos e deveres dos alunos na 

o parabenizamos pelo seu senso de justiça, postura e 
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Dê - se ciência ao homenageado

 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO 

VERDE – GOIÁS, aos 13
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o homenageado da presente honra . 

Nestes termos. 

Pede deferimento. 

 

 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO 

13 de julho de 2016. 

Idelson Mendes 

Vereador – PMN 
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SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO 




