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Autoria: Ver. Netinho Lacerda.  

 

Ao Sr. 

EDMUNDO NUNES DOURADO 

Presidente da Câmara Municipal de Formosa 

 

 

1.  Senhor Presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos regimentais, a 

presente Moção de Congratulação, a ser encaminhada a Sra. Lucilene Vieira da Costa, em 

reconhecimento pelos serviços prestados à comunidade formosense.  

 

Câmara Municipal de Formosa, 13 de junho de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vereador 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Esta moção de Congratulação tem como princípio homenagear esta digna e 

honrada cidadã formosense, em reconhecimento ao seu trabalho e dedicação na Administração 

Pública do Poder Executivo do município de Formosa-GO, a Sra. Lucilene Vieira da Costa, 

solteira, residente e domiciliada nesta cidade de Formosa – GO, filha de Domingos Vieira da 

Costa e Rita Albino de Paiva, nascida em Formosa - GO. 

Tem formação acadêmica de Bacharel em Direito pela IESGO e Gestão Pública 

pela Universidade Estadual de Goiás – UEG.  

Essa ilustre cidadã faz parte da Comissão Executiva de Avaliação de Certificados 

dos Servidores Municipais do Poder Executivo. 

Em sua vida profissional ingressou no serviço público municipal em 1999, através 

de concurso público no cargo efetivo de Administrativo - Classe IV, técnico em contabilidade, 

foi nomeada no cargo público de confiança de Assessora Jurídica, na Procuradoria Geral do 

Município, onde desenvolveu um trabalho de extrema relevância para os cofres públicos, 

trazendo dentro dos rigores da Lei o contribuinte de volta para as relações tributárias junto ao 
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município. Nos dias atuais, exerce suas funções como Superintendente Executiva de Recursos 

Humanos, onde com seu profissionalismo desenvolve as atividades com todo o rigor que o cargo 

exige, mas sem perder a gentileza e educação ao tratar com os servidores. Uma cidadã que 

conquistou cada vitória de sua vida através de uma árdua luta com os obstáculos do cotidiano, 

que sempre primou pela justiça, desenvolvendo suas atividades com toda seriedade e ética que 

lhe é peculiar.   

 

Ante o exposto, peço aos pares a aprovação desta matéria. 
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