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MOÇÃO N° 08/2022 

 

AUTOR: MÉDICE SANTOS ANDRADE – VEREADOR (PSD) 

 

EMENTA: MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO PELOS 74 ANOS DO 

EX-VEREADOR RAIMUNDO JOSE DE SOUZA  

 

SENHORES VEREADORES; 

 

O vereador subscrito abaixo, em conformidade com o disposto no 

Regimento Interno da Câmara de Vereadores, solicita que seja apreciada e 

aprovada a presente Moção de Congratulação pela passagem do aniversário 

do ex-vereador Raimundo Jose de Souza, mais conhecido como 

“Raimundinho”, ocorrido em 20/04/2022.  

 Raimundinho nasceu em 20/04/1948, na cidade de Campo do Brito 

esse ano completou 74 anos. Possui ensino superior, foi professor de 

português e Diretor do Ginásio “Padre Freire de Menezes|”, hoje atual Escola 

“Padre Freire de Menezes” e sempre se interessou pela política sergipana. 

Funcionário público civil aposentado, já foi vereador, líder do prefeito e 

também secretário de obras. No exercício de todos os seus mandatos 

contribuiu para o desenvolvimento da nossa cidade. 

Sempre teve carinho e atenção pelo povo britense. Em nossa cidade, 

realizou diversas obras importantes que contribuíram para melhorar a 

qualidade de vida da população.  

Portanto, a passagem do aniversário de Raimundo Jose é motivo de 

registro e comemoração. São 74 anos de vida abençoada e voltada para o 

exercício do bem como, para o desenvolvimento do nosso município. Que 

Deus lhe conceda muitos outros anos de vida para serem desfrutados e 

compartilhados com o povo sergipano. Parabéns! 

Solicito a aprovação e transmissão do teor ao homenageado. 

 

Sala das Sessões da Câmara de Vereadores de Campo do Brito, 19 de abril 

de 2022. 

 

 

___________________________________________________________ 

MÉDICE SANTOS ANDRADE 

VEREADOR - PSD 
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MÉDICE SANTOS ANDRADE 
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