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MOÇÃO Nº 001/10

Considerando que o papel dos vereadores além de fiscalizar também é de acompanhar 

os eventos importantes de nosso município.

Considerando que apesar do ano de 2009 ter sido um ano muito difícil no que se diz 

respeito à parte financeira da Prefeitura.

Considerando  que  nos  momentos  mais  difíceis  somos  nós,  seremos  humanos,  que 

precisamos nos dar as mãos para que nosso povo não seja mais penalizado.

Considerando que para que o município conseguisse fazer a festa de carnaval de 2010, 

foi terceirizado para o Sr. Adenílson dos Santos da equipe Scorpions de som a execução do 

evento de carnaval.

Considerando que é de muito orgulho para nós roseirenses termos um profissional que 

prontamente  se  colocou a  disposição  do  executivo  municipal  para  que  a  festa  de  carnaval 

acontecesse em Roseira mesmo com pouco tempo para a organização do evento.

E, por tantos considerandos, apresento Moção de Parabenização e apreço ao Executivo 

Municipal na figura do Exmo. Sr. Marcos de Oliveira Galvão, Prefeito Municipal e ao nosso 

parceiro Adenílson dos Santos que prontamente foi incumbido de promover o carnaval com 

pouco tempo para tal organização carnavalesca. Tendo a certeza que o Executivo Municipal 

tende sempre a melhorar o que está dando certo, esperamos ansiosamente o próximo carnaval.

Que se dê ciência e encaminhe uma cópia dessa moção para o Exmo. Prefeito Municipal 

Marcos de Oliveira Galvão e ao Ilmo. Sr. Adenílson dos Santos pela brilhante festa de carnaval 

juntamente com toda a população de Roseira e seus visitantes.  É por tais atitudes e ações como 

estas, merecedoras de muitos aplausos, que com muita alegria e honra dedico esta moção.
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