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MOÇÃO Nº 009/10 

Considerando  que  o  papel  dos  vereadores  é  de  ajudar  e  colaborar  com  o  executivo 

municipal.

Considerando que no próximo dia  vinte  e um de março de dois mil  e dez o município 

completará seu quadragésimo quinto aniversário de emancipação política e administrativa.

Considerando que ao longo desses 45 anos de emancipação não devemos esquecer, do nosso 

povo que sempre lutou e que ainda luta para termos um município sempre melhor para viver e 

trabalhar.

Considerando que também não podemos nos esquecer de todos os prefeitos, vereadores, e 

presidente de Câmaras e principalmente a todos os funcionários públicos de nosso município, pois 

sempre se deram de si para construir uma cidade cada vez melhor. 

Considerando que é de muito orgulho para nós roseirenses ver nosso município crescendo, é 

lógico sabemos que existem muitas coisas para conquistarmos ainda, porém não podemos deixar de 

esquecer, de tudo aquilo que já conquistamos até para possamos estudar juntos um futuro melhor.

E, por tantos considerandos, apresento Moção de Parabenização a nossa querida Roseira 

(cidade Flor do Vale) que se faz representada pelo do Exmo. Sr. Marcos de Oliveira Galvão Prefeito 

Municipal pelos seus 45 anos de emancipação política administrativa e que continue caminhando 

em passos largos para o futuro com geração de emprego, qualidade de vida e sempre acolhedora.

Que se de ciência e encaminhe uma cópia dessa moção ao Jornalista Arthur Marques do 

Jornal “O Aparecida”.

Plenário vereador João Caltabiano, 15 de março de 2010.

Vereador Francisco de Assis Moura Vieira

Autor da Moção

Vereador Claudinei Ramos

     

        Vereador Espedito Duarte Rodrigues
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Vereador João Vilaça Guimarães

  

 Vereador José Augusto Coelho Pereira

Vereador José Roberto da Palma             Vereador Edson Chagas Rodrigues
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