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MOÇÃO DE REPÚDIO: 

 

 

 

REPUDIAR A MATÉRIA VEICULADA NO JORNAL 

“QUELUZ NOTÍCIAS” DE CIRCULAÇÃO NA REGIÃO, 

onde o articulista estampa a foto deste Vereador na 

capa, mencionando que a “oposição” rejeitou o Projeto 

do Mototaxi. 
 

 

JUSTIFICATIVA: 
 

 

Senhor Presidente 

Nobres Pares 
 

                                                       
                                     É justo e necessário trazer ao 

conhecimento do Plenário Legislativo, a presente Moção 

de Repúdio, dando conta da matéria veiculada pelo 

Jornal “Queluz Notícias”, onde fez semana passada a 

divulgação da imagem deste Vereador que abaixo 

subscreve. 

 



 

CONSIDERANDO, que na 19ª Sessão Ordinária realizada 

no dia 04 de dezembro p. passado, apresentei a presente 

Moção de Repúdio, por entender e não me considerar 

“oposição”, quando no uso de minhas prerrogativas; e 

enquanto legislador, defender meu posicionamento em 

favor do coletivo, de proposições que procuro ter todo o 

conhecimento e esclarecimentos necessários para 

explanar meu voto em Plenário. 

 

CONSIDERANDO, que tenho por princípio zelar pelo bom 

desenvolvimento e crescimento municipal, honrando a 

confiança que me foi depositada no último pleito 

eleitoral; 

 

CONSIDERANDO, que o termo oposição é 

demasiadamente pesado, haja vista, que o serviço da 

Vereança requer responsabilidades e seriedade no trato 

da coisa pública, principalmente para se pautar no 

cuidado das matérias que exigem o voto dos 

legisladores, portanto, tenho como compromisso em 

discutir e votar aquilo que considero correto, e ser 

desfavorável ofertando minha opinião quando se tratar de 

assunto que não seja apto para o momento, necessitando 



 

de maiores informações até se dissipar todas as dúvidas, 

não restando qualquer desconforto ao Município.     

 

CONSIDERANDO, que todo trabalho tem sua dignidade e 

características, alguns requerendo grandes 

responsabilidades, no entanto, nunca é demais se 

lembrar que um dos princípios basilares do legislador é a 

forma como lidamos com o nosso semelhante, porque é 

sinal de respeito, e o acolhimento e participação nos 

trabalhos legislativos, somam pelo apoio a Administração 

Pública em geral, visando unicamente o desenvolvimento 

coletivo e seu bem estar; 

 

CONSIDERANDO, finalmente, que a essência de toda arte bela, de 

toda grande arte, é a gratidão, com isso o bem comum, pela 

construção da verdadeira cidadania e a importância de estar à 

frente do Governo Municipal, porque os gestos enobrecem, mas 

os exemplos arrastam.  

    Pela aprovação é a Moção de 

REPÚDIO. 

 
     Sala das Sessões, Dr. João Monteiro da Silva, o4 de 

dezembro de 2017. 

 

 

 

     LUIS GUSTAVO SILVA RIBEIRO 

 

                                                                  Vereador PSD 


