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Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Franca (SP). 

 

 

     DESPACHO. 

     Encaminhe-se. 

     Sala das Sessões,   

                     ______/_____/______. 

      

            

                     ____________________________  

        Presidente. 

 

MOÇÃO DE APLAUSOS n°       /2022 

 

 

Apresento à consideração do Plenário, a presente MOÇÃO DE 

APLAUSOS ao senhor Marcos Borsari, funcionário terceirizado, o qual 

efetua com zelo, minúcia, dedicação e com qualidade, relevantes 

serviços prestados à Câmara Municipal de Franca.  

Sabemos que a obrigação de um funcionário é desempenhar o que 

lhe foi delegado.  

Todavia, os detalhes fazem a diferença.  

É o que se percebe, com notoriedade com relação ao senhor 

Marcos Borsari, funcionário terceirizado da Câmara Municipal de 

Franca, nascido aos 23 de outubro de 1965, natural de Itajubá/Minas 

Gerais, criado na roça, mineiro como é calado, preza pela discrição e 

não faz nenhum tipo de alarde de seus feitos.  

Ele diariamente, e de forma pontual, trabalha, sem cessar, em 

todos os cantos do Poder Legislativo francano, desempenhando ora 

serviços de pintura, ora serviços de manutenção predial, ora serviços 

de jardinagem, roçagem e de limpeza. Como se diz no velho ditado, “o 

homem não para”.  

Seus serviços não deixam a desejar em nenhum momento: é 

notório vislumbrar diariamente a grama existente no prédio público 

aparada, plantas regadas e bem cuidadas, montagem de uma horta, solo 
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adubado em determinados pontos para o plantio de árvores frutíferas, 

retirada de ervas daninhas e outras plantas nocivas e de excesso de 

folhas, tudo garantindo a saúde e a beleza aos jardins, da área verde 

localizada entorno e área interna da Câmara Municipal de Franca. 

Não é só. 

Serviços de manutenção elétrica, hidráulica, pintura ou 

repintura, inclusive de guias, tudo caprichado, desempenhado com zelo, 

paciência, dedicação. Esteticamente, é visível a beleza, o capricho 

existente aqui e perceptível a todos, sem demonstrar nenhuma preguiça, 

sendo realmente digno de reconhecimento público desta Casa de Leis. 

Por tudo isto, e também pela pessoa que é, humilde, educado, 

pessoa de boa índole, é digno da referida homenagem. 

Desta forma, honra-me muito homenagear, mesmo que de forma 

singela, e a Casa Legislativa deste município, representando os 

munícipes desta terra, vem de público, externar respeito e satisfação 

pelo desempenho e dedicação do senhor Marcos Borsari aqui na Câmara 

Municipal de Franca. 

Diante de tais fatos, apresentamos e pedimos aos nossos pares 

a aprovação desta presente MOÇÃO DE APLAUSOS. 

 

Câmara Municipal de Franca/SP, 26 de julho de 2022. 

 

 

_____________________________ 

Antônio Donizete Mercúrio 

Vereador 


