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M O Ç Ã O  D E  A P L A U S O :

ASSUNTO: Externar os sinceros aplausos a EMPRESA ELEKTRO - Eletricidade & 
Serviços, extensivo aos ínclitos e componentes profissionais, que 
brilhantemente realizaram uma AÇÃO VOLUNTÁRIA NO ASILO SÃO VICENTE 
DE PAULO, no último final de semana.

JUSTIFICATIVA:

Senhor Presidente 
Nobres Pares

É mister levar ao conhecimento 
do Douto Plenário Legislativo, a presente Moção de 
Aplauso que visa valorizar os ínclitos profissionais da 
EMPRESA ELEKTRO - Eletricidade & Serviços, aqueles que 
certamente acreditam no desenvolvimento de nossa 
cidade, principalmente nas ações relativas a prestação 
de serviço voluntário no Asilo São Vicente de Paulo, em 
nosso Município.

"Semear o bem com generosidade, anunciar a verdade com coragem e convicção, plantar com fé, com 
amor e com esper̂ an̂ çâ ; sem a an̂ sied̂ â d̂ e d̂ e pr̂ eocup̂ ç̂ o d̂ e coí̂ ĥ er f̂ û tos d̂ as se^e^tes qû e pí̂ an̂ tâ os n̂ a 
ten̂ a dos cor̂ ç̂ões â í̂ ĥeios. Se^e^r com a^orp^r^a qû e os ô tr̂ os possam col̂ ĥ er com ĉ lêgr̂ . (Fr̂ eiAn̂ sel̂ o). 
P̂ r̂̂ b̂é̂ s a tod̂ os q^e in̂ distin̂ tâ en̂ te se d̂ ô r̂ am e sê ê r̂ am n̂ os cor̂ ç̂ões dos T̂ ossos As l̂^^os, o d̂ om 
âior̂ , a 'Vid̂ "̂.
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Reporto-me a ação social 
realizada no último final de semana, onde a 
coletividade se deparou com a Equipe da Empresa 
Elektro, atuando na Entidade Asilar, em diversificados 
serviços, pintura, corte de árvores, etc que com muito 
desprendimento merecem reconhecimento e 
cumprimentos pela disponibilidade e amor ao próximo 
e que belissimamente representam a Empresa no 
Município de Queluz, e que em momento algum 
esmorecem diante das dificuldades, em favor do bem 
comum, dignificando nossos idosos e as atividades 
programadas/metas da digna Empresa. Em todas as 
suas ações está sendo bem sucedida. E como toda uma 
equipe, os valores somam pelo sucesso e aplauso 
daqueles que prestigiaram ínclito gesto, sensível e 
notório.

“A boa semente quando depositada em 
terra abundante, germina o fruto da caridade e da boa ação e 
de desprendimento ao próximo, para assim colher da árvore da 
vida, o ensinamento dado por Deus" - “Quem semeia a justiça 
terá recompensa condigna" (Pr 11,18b).

O aplauso é merecido pela 
conduta ilibada e no pronto atendimento aos nossos 
idosos e visitantes, pois o “agradável aos olhos contagia 
o coração", demonstrando seus valores e na grandeza 
de "tocar a alma daqueles que merecem todo o nosso 
carinho e consideração", sempre trabalhando pelo 
desenvolvimento social de sua terra e em prol do seu 
próximo, enaltecendo suas raízes e gestos concretos. O 
projeto voluntário e social foi alcançado, mas, no
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humano foi além, são vidas que recebem o ato mais 
nobre de seu semelhante, onde a gratidão não se 
prescreve.

Externar estes cumprimentos 
juntamente com os demais Pares é um ato de 
reconhecimento pelo esforço, amor à sua cidade e ao 
próximo e acima de tudo a gratidão de ter realizado 
tudo pelo prisma da fé. O trabalho realizado chancelou 
o resultado.

Pela aprovação, é a presente 
Moção de Aplauso, que tem o apoio dos demais 
membros do Poder Legislativo na 17° Legislatura: Paula 
Elias da Silva, Kacia Maria Nemetala Macedo, Silvio 
José Bueno, Paulo Roberto da Silva, Adalberto Rodrigues 
da Silva, Carlos Mateus Gomes Garcez, João Batista 
Ribeiro Filho, Luis Fernando Paulino.

Sala das Sessões, Dr. João 
Monteiro da Silva, 16 de março de 2.017.

LU IS GUSTAVO SILVA RIBEIRO  
VEREADOR PSD
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