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PEDRO VÍTOR FIDELIS, Vereador-Presidente com assento nesta Casa Legislativa, 
obedecendo aos Preceitos Regimentais, requer à Mesa, ouvido o Plenário, que seja 
consignado na Ata dos trabalhos deste Poder Legislativo e Livro de Anais, “VOTOS DE 
APLAUSO E CONGRATULAÇÕES” para o funcionário desta Casa Legislativa 
ROBERTO SEVERINO DE OLIVEIRA LIMA.

Da decisão desta Casa, dê-se ciência ao mesmo.

JUSTIFICATIVA

Senhores Vereadores, é com grande satisfação, que venho ao Plenário 
da Casa João Hilário Pereira de Lira, para apresentar este Voto de Aplauso e 
Congratulação para com o Servidor desta Casa Legislativa, o Senhor Roberto Severino 
de Oliveira Lima.

É muito fácil, para mim, a apresentação deste votos, primeiramente pela brilhante 
pessoa humana que é o Amigo Roberto, e sem muita delongas, pelo caráter 
inquestionável desse rapaz, tanto como servidor exemplar desta Casa, como pessoa 
humilde, amável e de grande valia, não apenas para os seus mais próximos, como para 
com todos, trata-se de uma figura humana excelente, rapaz que se destaca dentre os 
demais, pelo seu amor incondicional no meio em que vive. De grande espírito humano, 
amigo de verdade, prestador com suas obrigações, e, onde chega é bem recebido, pelo 
seu carisma, pela sua dedicação como servidor, sobretudo, por levantar a bandeira da 
honestidade, do caráter impecável, e da política da boa convivência.

Porém, esse votos de aplausos e congratulações é justo e necessário, especialmente, 
porque, o Amigo Roberto, assim como dizia o Rei Roberto Carlos Esse Cara é Ele, no 
mais, é motivo de orgulho para este Poder, nesta data natalina do Amigo Roberto, 
oferecermos por parte deste Poder Legislativo, da Casa João Hilário Pereira de Lira, do 
Plenário Vereador Arlindo Salustiano de Moura, a Outorga desse Título.

Ante o exposto, peço a Aprovação Unânime dessa Propositura aos Nobres Pares.

Sala das Sessões da Câmara Municipal da Aliança, 14 de dezembro de 2021.
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