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MOÇÃO DE APLAUSO: 

 

 
ASSUNTO: Externar os sinceros aplausos ao Monsenhor Severino Cícero 

Ferreira – COMISSÃO ORGANIZADORA/ FESTEIROS – Responsável pela 

organização da cavalgada em Louvor a São João Batista. 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

 

 

Senhor Presidente 

Nobres Pares 

 

 
 

     É com muito orgulho que 

apresento para aprovação do Douto Plenário, a Moção 

de Aplauso, parabenizando o Reverendíssimo 

Monsenhor Severino Cícero, juntamente com a 

Comissão Organizadora da Festa, onde promoveram no 

dia 16 de junho p. passado, a Cavalgada em devoção 

ao nosso Padroeiro São João Batista. Entre os eventos, 

ocorrendo à Moda de Viola, enaltecendo os festejos 

que antecedem a data festiva. 

     Refiro-me a maciça cavalgada 

de São João Batista (Padroeiro da comunidade), 



realizada no dia 16 de Junho p. passado, percorrendo 

as ruas centrais do Município, abrilhantando os nossos 

festejos em louvor ao Padroeiro. 

     Portanto, o valor de nossas ações 

não está no serviço ou cargo que exercemos. É o modo 

como fazemos ou nos prestamos aos outros que 

dignifica nossa conduta. Assim, como ocorre em todos 

os anos, este gesto simboliza a gratuidade e respeito 

para com todos que participam desta grandiosa 

comitiva festiva e de fé do povo católico. 

     A nobreza de seus gestos, 

alicerçado nos empreendimentos em prol dos fiéis, 

justifica a Moção de Aplauso, como testemunho de sua 

competência e amor à tradição da cidade, pois, 

exerce juntamente com sua equipe o verdadeiro 

sacerdócio, cujo acolhimento é notório por toda a 

comunidade. 

     Que esta Moção de Aplauso seja 

enviada ao Monsenhor Severino Cícero e toda a Equipe 

de Festa do Padroeiro, dando ciência de sua atitude 

nobre, digna, louvável e de fé em favor do bem 

comum. Que São João Batista venha derramando 

bênçãos sobre o seu Sacerdócio e toda a comunidade 

católica. Obrigado, pelo belíssimo amor ao nosso 

Pedacinho do Céu. 

     Pela aprovação, é a presente 

Moção de Aplauso. 

     Sala das Sessões, Dr. João 

Monteiro da Silva, 18 de Junho de 2.019. 

 

 
     CARLOS MATEUS GOMES GARCEZ 

                        VEREADOR PSDB 


