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REGISTRA VOTO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS AO
SENHOR  FRANCISCO  JOSÉ  MACHADO,  PELOS  VINTE  E
CINCO ANOS DE BONS SERVIÇOS PRESTADOS NA CÂMARA
MUNICIPAL DE ASSIS

Considerandoque servir é trabalhar em favor de alguém, de uma
instituição ou de uma ideia, é encarregar-se do funcionamento ou da atividade de algo;

Considerando  que o mister do serviço público é servir e fazê-lo
com a eficiência preconizada na Constituição Federal da República do Brasil;

Considerando que vemos a atuação de diversos servidores, nos
mais diferentes ramos, dignos de toda admiração, pelo modo como prestam seus serviços,
como atendem à população, como dão andamento às suas funções;

Considerando  que o  servidor  Francisco  José Machado,  cedido

pela AMEA através da Portaria nº 47/96, é um exemplo inequívoco de pessoa comprometida

com o seu ofício, atuando há 25 anos na Câmara Municipal de Assis, prestando inestimáveis
serviços ao setor público com brilhantismo e dedicação;

Considerando  que o nobre servidor, ao longo desse tempo, tem
desenvolvido um importante trabalho para o Legislativo Municipal, sempre se dedicando com
atenção,  comprometimento com suas atribuições e apoio,  tanto aos servidores quanto aos
edis;

Requeiro à Mesa, ouvido o plenário e cumpridas as formalidades
regimentais seja inserido na Ata de nossos trabalhos, voto de congratulações e aplausos ao
Senhor  Francisco José Machado,  pelos  25 anos de bons serviços prestados na Câmara
Municipal de Assis, que foram completados no dia 27 de fevereiro do corrente ano.

PARABÉNS! Nesta oportunidade manifestamos-lhe o desejo que
continue caminhando de passos firmes e longos pela senda da vida.

Que do deliberado seja dado ciência ao homenageado, dando-lhe
ciência do reconhecimento do Legislativo Municipal assisense. 

SALA DAS SESSÕES, em 03 de agosto de 2021.
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