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MOÇÃO DE APLAUSO:

Externar os sinceros aplausos ao Exmo. Senhor Paulo 
-  Prefeito Municipal de Areias, extensivo aos

Organizadores e Equipe, pela apresentação pré carnavalesca 
nos dia 17 e 18 de fevereiro p. passado.

JUSTIFICATIVA:

Senhor Presidente 
Nobres Pares

Com muito orgulho que 
apresento para aprovação do Douto Plenário, a 
Moção de Aplauso, parabenizando o Prefeito 
Municipal Paulo Henrique, que juntamente com 
toda sua equipe, demonstraram seu potencial nas 
festividades carnavalescas da coletividade.

Com brilhantismo, a cidade 
provou o quanto é grande, vitoriosa e organizada, 
sem, contudo, deixar de registrar a alegria, 
harmonia e espírito de união de todos os que 
puderam participar, como uma verdadeira 
família.
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Esse momento festivo é 
merecedor de todo respeito, pois, como Vossa 
Excelência, foram responsáveis na condução do 
carnaval da alegria e conseguiram traduzir as 
verdadeiras aspirações de foliões, somando 
valores em uma festividade voltada para a 
família, bem como aos visitantes que aplaudiram 
o evento cultural e de lazer. A segurança foi 
completa e muito bem elogiada.

Nada mais justo que externar 
os sinceros aplausos como retrato vivo do 
trabalho de toda uma equipe e uma nova 
administração que inicia com talento, garra, 
trabalho e alegria, tudo pela construção da 
cultura, cujo povo é hospitaleiro e fiel às suas 
raízes.

Parabéns, pela demonstração 
de dinamismo, brilho e desejo de empreender 
com a certeza de que Areias têm muito a ganhar. 
Sucesso cada vez mais em seu trabalho e por 
uma cidade mais hospitaleira e atuante. O 
Aplauso é externado pelos Nobres Pares, em 
Sessão Ordinária de 20 de fevereiro de 2017.

Pela aprovação, é a presente 
Moção de Aplauso.

Sala das Sessões, Dr. João Monteiro da Silva,
20 de fevereiro o de 2.017.

SILVIO JOSÉ BUENO 
Vereador DEM


