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MOÇÃO Nº 14/10

Considerando  que  o  papel  dos  vereadores  é  sempre  buscar  o  bem  estar  dos  nossos 

municípios. 

Considerando que  no último dia  26 de  março  encerrou-se o 54º  Congresso Estadual  de 

Municípios em Serra Negra na qual estivemos presente nesse grande evento. 

Considerando que ao longo do tempo desde o nosso saudoso Governador Mário Covas que 

dizia: “Ninguém mora na União, ninguém mora nos Estados, mas todos moram nos municípios”. 

Considerando que a APM (Associação Paulista de Municípios) vem engajada na luta do 

fortalecimento dos municípios paulistas,  pois  compreendem que somente 17% de tudo o que o 

município gera de riqueza é o que se retorna aos cofres públicos municipais. 

Considerando  que  está  mais  do  que  na  hora  de  nossos  governantes  e  parlamentares  se 

engajarem nessa luta em apoio de fortalecimentos aos nossos municípios.

E,  por  tantos  considerandos,  apresento  Moção  de  Parabenização  a  APM  (Associação 

Paulista  de Municípios)  na pessoa do Exmo.  Sr.  Marcos  Monti,  Presidente  da Associação pelo 

movimento que está sendo abraçado por essa associação e pela caminhada (marcha) dos Prefeitos à 

Brasília  para  tal  reivindicação,  pois  sabemos  que  unidos  sempre  seremos  mais  fortes  e 

continuaremos lutando por nossos municípios

Que  se  dê  ciência  e  encaminhe  uma  cópia  dessa  moção  ao  Exmo.  Sr.  Marcos  Monti, 

Presidente  da  APM  (Associação  Paulista  de  Municípios),  ao  Exmo.  Sr.  Sebastião  Misiara, 

Presidente  da  UVESP (União  dos  Vereadores  do  Estado  de  São Paulo)  e  ao  Jornalista  Arthur 

Marques do Jornal “O Aparecida”.

Plenário vereador João Caltabiano, 05 de abril de 2010.
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