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Excelentíssimo Senhor 
Edil Aguinaldo Sodré
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REQUERIMENTO N° 268 /OUTUBRO 2011.

O vereador abaixo subscrito, com assento nesta Casa de Leis,

depois de cumpridas as formalidades de praxe vem, REQUERER, seja consignada 

MOÇÃO DE APLAUSOS a Ilustríssima Senhora

SOUZA(TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO) pelos relevantes
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SYLVIA OLIVEIRA DE
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nserviços prestados à comunidade. "1
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A Servidora Sylvia Oliveira de Souza, filha de Ciro Rodrigues 

de Souza e Eunice Souza de Oliveira, nascida na cidade de Cabo Frio, Solteira. 

Residente no município de São Pedro. íJ.
A homenageada é cidadã de ilibada conduta, e cumpridora dos

[cursos de atualização e especialização ;£para melhor atuarseus deveres. Procura-r fazer
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em sua área de formação. !

Trabalha na funçãò de TÉCNICA DE ENFERMAGEM, no
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Pronto Socorro de SãotPedro 'e na'Clínica Santa Helena,/a um.ano e meio, ajuda de
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forma voluntária idosos em jcasa e,vtambém atua como fotógrafa.Tendo como objetivov
agraciar a servidora supra citada^pelo desèmpenho^de inúmeras funções que exerceu na
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esfera municipal, sendo notoriamente; capacitada e bem sucedida no exercício das
funções delegadas.

C í ENT E
Constou no expediente da Sessão Sala das Sessões, 25 de outubro de 2011.
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NICÁCIO D&S SANTOS GONÇALVES APROVADO 

EM VOTAÇÃO ÚNICA 
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Vereador

Presi Nite


