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REQUERIMENTO Ns 37 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2016.

D Vereador subscrito, depois de cumpridas as formalidades regimentais de praxe, vem 

REQUERER a esta Presidência, que submeta ao Soberano Plenário desta Augusta Casa de Leis, o 

presente Requerimento, que tem como escopo, consignar MOÇÃO DE APLAUSOS ao Ilustríssimo 

Senhor Capitão-de-Cabotagem PAULO ROBERTO JESUS DA SILVA da Marinha Mercante, pelos 
relevantes serviços prestados à população e consequentemente ao município, como instrutor de 
cursos-marítimos-e-r-ecentemente-nomeado-Presidente-da-Associação-de-Marítimos-da-região-dos- 
lagos.

JUSTIFICATIVA
\

r~

É com imensa satisfação que consigno ao Ilustríssimo Senhor Capitão-da-Cabotagam 

PAULO ROBERTO JESUS DA SILVA, esta singela homenagem, por se tratar de um abnegado e 

renomado instrutor de cursos marítimos e Presidente da Associação de Marítimos-da região dos 
lagos. D Sr. PÃÚLO, chegou nesta cidade no ano de 1988 com muita garra e determinação, 
buscando sempre o bem-estar da população aldeense, tendo em mente que o exercício de 
pensar no coletivo, não devem se encerrar nos obstáculos que surgem, haja vista a sua grande 
meta, alcançar os objetivos almejados, qualificando pessoas e principalmente os jovens com a 
finalidade de prepará-los para'uma vida futura melhore com isto, tem o reconhecimento justo e 

merecido da população aldeense, justamente por prestar serviços relevantes aos cidadãos de 
nossa cidade para inseri-los no mercado de trabalho, ministrando cursos de qualificação técnica 
para os mesmos. 11

Portanto, resta-nos então, agradecer ao mesmo que completa e dá vida ao município através 
do sua incansável luta por dias melhores para à nossa população, d que justifica a presente 
homenagem! Contudo, ações dessa natureza, devem servir de exemplo, pois nos enriquecem de 
orgulho e ao mesmo tempo, trazem engrandecimento e crescimento mercadológico de suma 
importância para o moradores da nossa tão querida e amada São Pedro da Aldeia.

Sala das Sessões. 21 de noví ibro de 2QIG.
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