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CAMARA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO •ES
Parlamento: JOMAR CLÁUDIO CORRÊA
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA
AFONSO CLÁUDIO/ES.

MOÇÃO Nº 013/2017.
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A Subscritora da presente, Vereadora ROSERENE PAULINO DA
SILVA, com assento neste Poder Legislativo Municipal, nos termos do Art. 179 do
Regimento Interno da Câmara Municipal e suas prerrogativas legais, vem apresentar
MOÇÃO DE APLAUSO, ao Dr. Júlio Godoy, Médico Psiquiatra.

Congratulamos ao profissional da medicina, doutor Júlio Godoy, que
está presente no município de Afonso Cláudio, exercendo a atividade médica com
dedicação e empenho, depositando sua· valorosa parcela de contribuição à APAE de
Afonso Cláudio, tanto quanto cidadão, como profissional de conduta irretocável.
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Muito nos enaltece o trabalho desse profissional, pois é um médico

\,____) zeloso, ético e muito empenhado nas suas atividades, não faz distinção alguma entre
seus pacientes e tem sido um dos colaboradores da APAE, da sua postura séria e
respeitável com o trabalho que faz.

Essa atitude é digna de elogios, por que culminou na manutenção
desta importante entidade filantrópica sem fins lucrativos que atua na inclusão social e
acessibilidade a esses cidadãos que precisam de atenção, auxílio, assistência, respeito e
a cooperação de todos.

Portanto, o subscritor desta, após os trâmites regimentais e a devida
deliberação Plenária, REQUER que seja encaminhada cópia da presente MOÇÃO ao
aplaudido, Doutor Júlio Godoy, Médico Psiquiatra, para que tenha

o

ecimento da

Ladeira Ute Amélia Gastim Pádua, nº 150 - Bairro São Tarcísio - Afonso Cláudio/
ep: 29.600-000
site www.cmac.es.gov.br -Telefax (27) 3735-1234 //e-mail: cmac@cmac.es.gov.br

··~
\

1

A

CAMARA MUNICIPAL DE AFONSO CLAUDIO •ES
Parlamento: JOMAR CLÁUDIO CORRÊA
iniciativa da presente "propositura", demonstrando assim o reconhecimento deste Poder
Legislativo, pelo brilhante e significativo trabalho desempenhado, com postérior
homenagem nesta Casa de Leis.

Plenário Monsenhor Paulo de Tarso Rautenstrauch
Afonso Cláudio/ES, 11 de setembro de 2017.
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ROSERENE PAULINO DA SILVA
Vereadora
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