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MOÇÃO DE APLAUSO:

ASSUNTO: Externar os sinceros aplausos ao Senhor
PAULO ROBERTO DA SILVA, pelos relevantes
serviços prestados na E. Casa de Leis, na gestão
de sua Presidência de 2007 a 2008.

JUSTIFICATIVA:

Senhora Presidente
Nobres Pares

É mister levar ao conhecimento do
Douto Plenário Legislativo, a presente Moção de Aplauso que visa
parabenizar o Nobre Edil o Sr. Paulo Roberto da Silva, pelas
suas imprescindíveis conquistas durante sua gestão como
Presidente em 2007/2008.
Sua caminhada foi de luta, sempre
acreditando nos melhores propósitos pelo desenvolvimento de sua
cidade e seus munícipes, ressaltando a constante preocupação com
o espaço físico da Egrégia Casa de Leis, e com maestria lutou

por um ambiente adequado para o pleno trabalho dos profissionais
do Legislativo e receber com comodidade o cidadão prestante,
durante as pertinentes atividades.
Tem como registro sua jornada política
no pleito de 2005 a 2008 e relatar as intermináveis proposituras
em favor do bem comum, daí, a veia política, tendo como virtude
a sensatez de opinião e caráter, como um incansável porta voz
das reivindicações do coletivo. Sempre abraçou com determinação
e ousadia os desafios do cotidiano, mas, acreditando que as
dificuldades são comparadas às montanhas; elas só se aplainam
quando se avança sobre elas. É mister destacar que ao assumir
uma das cadeiras do Poder Legislativo, coube a missão de alargar
horizontes, transpor os paredões, descruzar os braços e nortear
projetos reais com credibilidade para a população de Queluz, e,
sempre preocupado com o melhor para seus funcionários, que
atentos aos seus ideais de modernidade e funcionalidade, hoje,
têm um espaço adequado para laborar com merecida prioridade e
comprometimento em suas funções.
Acreditando neste propósito sempre
seguiu em frente com firmeza e entendimento, pois já dizia o
poeta “os sonhos não envelhecem”, a jornada apenas estava
iniciando com todos os desafios e obstáculos, porém, alicerçado
no encorajamento dos que sonham as mesmas conquistas como
construtores do bem, porque a vida é uma sucessão contínua de
oportunidades. O primeiro passo foi dado, foi chegada a hora de
colocar os projetos em prática, para fazer da cidade de Queluz,
um porto seguro, com empreendimentos e caminhar rumo a um novo
amanhã, planejar, acreditar e realizar. E, muito foi realizado,
com coerência e zelo.
Desta forma, o trabalho bem realizado
gratifica o ser humano, mais ainda, lhe dá a confiança
necessária para conduzir seu empreendimento sempre na direção do
bem, pois impulsionado em sua gestão e na seriedade de colocar
em prática seus projetos, “alçou altos voos, e resgatando as
âncoras seguiu com as velas”, por isso, o reconhecimento nessa

homenagem, como bem destacada na Placa da Inauguração da reforma
do Edifício da Câmara Municipal em 05 de março de 2007, durante
sua gestão como Presidente do Legislativo queluzense.
Externar estes cumprimentos juntamente
com o apoio Legislativo, é um ato de reconhecimento pelo
esforço, amor à cidade e acima de tudo a gratidão de ter
realizado tudo pelo prisma da fé.
Pela aprovação, é a presente Moção de
Aplauso.
Sala das Sessões, Dr. João Monteiro
da Silva, 04 de maio de 2.018.
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