MOÇÃO Nº 06/2021

AUTOR: VEREADOR JOSÉ CARLOS DA CONCEIÇÃO SANTOS.
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE APARECIDA DO TABOADO – MS.
O Vereador que esta subscreve, de acordo com as
normas regimentais em vigor, em especial, o artigo 173 § 1º, inciso V e § 2º do
Regimento Interno, após manifestação do Douto Plenário, apresenta MOÇÃO DE
CONGRATULAÇÕES ao senhor Manoel Pimenta de Queiroz Neto, pelos
anos de excelentes serviços prestados como servidor público municipal e por
sua merecida aposentadoria no dia 1º de março de 2021.
Manoel Pimenta de Queiroz Neto nasceu no dia 04 de outubro de 1.962, como um
dos filhos do casal Alvino Pimenta de Queiroz (in memoriam) e Altina Pimenta de
Queiroz. É casado com Vânia Aparecida Pereira Reis Queiroz, sendo que desta
união tiveram um filho: Eloi Antônio de Queiroz.
“Manezinho” como é carinhosamente conhecido de todos, é membro de uma
família tradicional e muito respeitada em nossa cidade. Seguindo os passos de seu
saudoso pai, ele e seus irmãos optaram por ser servidor público, cuja missão
cumpriu com o devido zelo e dedicação.
Ingressou no serviço público no dia 01 de janeiro de 1988. Concursado como
assistente administrativo ele trabalhou no Setor de Cadastro da Prefeitura
Municipal. O servidor Manezinho se destacou no serviço público por seu
profissionalismo e pelo bom cumprimento de suas obrigações. Dedicação e zelo
por suas tarefas foram a marca registrada de sua atuação ao longo dos anos como
servidor público.
Este Vereador, conhecendo a trajetória notável do servidor Manezinho, não
poderia deixar de prestar esta homenagem, em reconhecimento ao
profissionalismo e amor por sua profissão, demonstrados ao longo destes anos.
Que se dê ciência desta Moção ao senhor Manoel Pimenta de Queiroz Neto, e à
sua família, de maneira a demonstrar a nossa sincera gratidão por dedicar seus
préstimos junto ao serviço público com tanta lealdade, que culminou com a sua
merecida aposentadoria.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Aparecida do Taboado - MS, 15 de
março de 2021.
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