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Requeiro à Mesa, depois de ouvido o Plenário, respeitadas as 
formalidades regimentais, que seja Consignado na Ata dos nossos 
trabalhos de hoje, /Q»Cc DE Cu NOKa TULACÕES E APLAUSOS, 
para com as Servidoras deste Poder Legislativo: JOSIVÂNIA HELENA 
LOPES DA SILVA, PAULA FRANCINETE VASCONCELOS DE 
ARAÚJO, MARIA ISABEL DA SILVA, NATÁLIA MARIA DA SILVA e 
SUELI MARIA ALVES DE OLIVEIRA, pelo excelente trabalho que estas 
servidoras tem desempenhado nesta Casa Legislativa, com muita honra 
e dignidade, tem elas executados suas tarefas com zelo, dedicação e 
carinho, deixando o Edifício Sede desta Câmara Municipal, muito mais 
bela, pois, tais servidoras são as responsáveis pela limpeza e 
conservação desta Câmara.

Sala das Sessões da Câmara Municipal da Aliança, em 17 de 
maio de 2022.

Senhor Presidente, Senhores Vereadores, o presente 
Requerimento, visa tão somente RECONHECER o trabalhos prestados 
peías as Servidoras desta Casa Legislativas, as senhoras, JOSIVÂNIA
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HELENA LOPES DA SiLVA, PAULA FRANCINETE VASCONCELOS 
DE ARAÚJO, MARIA ISABEL DA SILVA, NATÁLIA WiARIA DA SILVA, 
e SUELI MARIA ALVES DE OLIVEIRA, que, com tanto zelo, carinho e 
dedicação, tem feito o melhor nesta Casa, exercendo cada uma delas, 
suas funções, e nos proporcionando uma Câmara Municipai, cada vez 
mais limpa e harmoniosa, haja vista que, essas servidoras 
verdadeiramente tem feito a diferença no que tange ao corpo de 
funcionários deste poder, com suas presenças todos os dias para 
trabalharem, exercendo com dignidade suas atividades junto ao setor de - 
limpeza e copa, além de um trato diferenciado, essas servidoras fazem 
o melhor de si para atender a todos os servidores indistintamente, como 
a nós vereadores, e, no mais, não teríamos como diferenciar cada uma 
delas, pois, o carinho de uma, é o espelho das demais, ou seja, todas 
fazem o melhor para atender tanto a bancada de vereadores, como a 
todos que adentram nesta Câmara Municipal da Aliança.

Sala das Sessões da Câmara Municipal da Aliança, em 17 de 
maio de 2022.
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