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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. Nelly Abernaz Spíndola, 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 área jurídica do 

Poder Executivo do município de Formosa-GO, a Sra. Nelly Abernaz Spíndola, brasileira, 

divorciada, residente e domiciliada nesta cidade de Formosa – GO, filha de Olíbia Eliza 

Albernaz Spíndola e do professor e ex-Prefeito Municipal Sr. Edson Spindola Campos, nascida 

em Brasília-DF, em 23/08/1968 mas, formosense de coração, por residir no município desde sua 

infância. Tem dois filhos nascidos em Formosa- GO, Marco Antônio Spindola Campos e Nauan 

Spindola Raposo. 

Tem formação acadêmica de Bacharel em Direito pelo Centro Unificado de 

Brasília – UNICEUB e Gestão Pública pela Universidade Estadual de Goiás – UEG.  

Essa ilustre cidadã faz parte do Conselho Municipal de Cultura como membro 

representante do Poder Executivo do município de Formosa-GO desde 2018 até a presente data. 

Em sua vida profissional ingressou no serviço público municipal em 1997, sendo 

nomeada no cargo público de confiança de Assessora Jurídica, na Secretaria de Negócios 
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Jurídicos da Prefeitura, e em 2002 passou no concurso público para o cargo efetivo de 

Administrativo Classe IV, onde continua exercendo a função de  Assessora Jurídica no cargo em 

comissão até a presente data, na Procuradoria Geral do Município. 

Atua, com maestria nos processos administrativos do município, primando sempre 

no bom atendimento aos servidores e em prol do município, se pautando sempre na legalidade e 

transparência nos procedimentos. Uma profissional exemplar, que sempre está pronta para ajudar 

ao próximo com simpatia, calma e uma educação que pouco se vê nos dias atuais, a simplicidade 

com que presta seus serviços ao município sempre dispensando um pouco de seu conhecimento 

em favor do próximo, é admirável. 

Essa é Nelly Albernaz Spíndola - Mulher, mãe, avó, amiga, servidora pública que 

sempre presta um serviço de excelência, com compromisso e competência. 

 

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