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    AGNALDO RODRIGUES DA SILVA, 

Vereador exercendo a Presidência deste Poder Legislativo, que esta 

subscreve, no uso de suas atribuições legais, apresenta, para que seja 

encaminhada, a seguinte Moção de Aplausos: 

 

    "Ao senhor AMARILDO MASTRO PIETRO, 

digno servidor público municipal, ocupante do cargo efetivo de Contador 

desta Casa, notadamente, por seus valiosos préstimos oferecidos na Câmara 

de Vereadores, dando o necessário, prestativo, competente serviço na área 

contábil, com exemplos de trabalho, dedicação, caráter e honradez".  

 

 

J U S T I F I C A T I V A: 
 

    A presente homenagem é fruto do reconhecimento 

desta Casa Legislativa, em valorizar todo empenho e dedicação do servidor 

público municipal, senhor AMARILDO MASTRO PIETRO, por contribuir  

de forma direta com os serviços administrativos e contábeis do Poder 

Legislativo de Meridiano. 

 

 Destacamos que o trabalho do servidor no âmbito 

da Câmara de Vereadores é de elevado destaque, eis que o mesmo tem 

colocado em prática sua visão e dinamismo no órgão público, trabalhando 

dignificando a categoria de forma incessante, procurando fortalecer ideais e 

preocupado trilhar sempre, nos caminhos da ética profissional. 

 

                                         AMARILDO possui visão ampla, aplicando os 

conhecimentos que possui no exercício de sua função, atuando com 

compromisso e responsabilidade.  

 

 Servidor dinâmico sempre pronto para auxiliar os 

vereadores e colegas quando surgem dúvidas relacionadas à área 

orçamentária e contábil, não mede esforços para dirimir questionamentos a 

ele dirigido. 

 



 

  Portanto, homenagear o servidor AMARILDO é 

reconhecer o trabalho realizado pelo profissional que deixa seu lar todos os 

dias em Mira Estrela, para aqui se dirigir conquistando seu espaço, com 

dedicação, eficiência, conhecimento, presteza e perfeição, aliados a sua 

cordialidade solidária com todos os vereadores, servidores e população 

Meridianense.  

 

 

  Outrossim, que do deliberado se dê ciência ao 

homenageado, transmitindo, na oportunidade, as felicitações deste Poder 

Legislativo Municipal. 

 

 

    Sala das Sessões Laércio Ribeiro de Noaves, 

    Em,  10 de Outubro de 2016. 

 

 

 

 

 

 

AGNALDO RODRIGUES DA SILVA 
Presidente da Câmara/Proponente 

 


