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Moção Nº 5/2017 
 

 

 

A Câmara Municipal de Serrania, através de seus representantes, em 
sessão ordinária do dia 02 de outubro próximo passado, por unanimidade, concederam a 
Moção de Aplauso aos servidores: Pedro Garcia Alves, Lázaro Raimundo Florêncio Bruno 
e Jaci Soares Gonçalves, pelos relevantes serviços prestados a administração pública. 

 
O Sr. Pedro Garcia Alves, ingressou no serviço público em 01.04.1986, 

exatamente há (trinta e um) anos atrás, onde exerceu diversas funções como motorista, 
operador de máquinas, sendo nesta, revelado sua aptidão e demonstrou no decorrer 
destes anos, sua capacidade, dedicação e talento no desempenho de suas funções, 
mostrando o quanto é profissional na sua modalidade, o que o fez ser respeitado por 
todos os governos que passaram. 

 
O Sr. Lázaro Raimundo Florêncio Bruno, popularmente conhecido como 

Lazinho, ingressou no serviço público em 01.09.1987, na função de motorista. Neste 
período, exerceu diversas funções, estando sempre a disposição daquele serviço que o 
indicavam. Isto há (trinta) anos atrás. 

 
O Sr. Jaci Soares Gonçalves, ingressou no serviço público em 

01.04.1991. Há 26 (vinte e seis) anos atrás. Neste período, exerceu a função de tratorista, 
motorista e operador de máquinas. 

 
Todos vocês, desempenharam suas funções tão bem, o que levou nós 

desta Casa a reconhecermos o tanto que vocês são importante para o município. 
 
As vezes as pessoas acham que quando estão velhos, tem que sair ou 

aposentar para dar o lugar para outros. Esquecem que irão ficar velhos também, e que 
anos e anos de serviços, acumulam conhecimentos que na prática propicia agilidade e 
facilidade naquilo que fazem. Nem sempre os salários acompanham o tempo como 
reconhecimento de tudo que já fizeram e dedicaram ao longo de anos. Se os salários 
sobem acumulando direitos e vantagens parecendo ser maior que dos iniciantes, ainda 
questionam que poderiam contratar vários deles, mas esquecem também, que as vezes 
vários deles não desempenham suas funções como as de vocês. 

 
No entanto, é por reconhecimento de tudo que vocês fizeram e estão 

fazendo com carinho e dedicação ao povo, principalmente os da zona rural, que tivemos a 
honra em conceder-lhes esta singela homenagem como gratidão aos valorosos serviços 
prestados a nossa gente. 
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Sala das Sessões, em 11/10/2017. 

 

 

 

 

Rodrigo Gonçalves Faria Dias 

Presidente da Câmara 

 

 

 

 

Klinger Ferreira da Silva Teresinha de Souza Tavares 

Vice-Presidente 1º Secretário 

 


