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MOÇÃO Nº. 30/10  

 

 

Considerando que é dever do Vereador reconhecer, destacar e enaltecer publicamente 

instituições e pessoas que contribuem para o bem estar da População, em particular da População 

Roseirense. 

Considerando que lamentavelmente nem sempre os aspectos positivos e as qualidades 

pessoais, profissionais e institucionais são proporcionalmente objetos de reconhecimento público, 

quanto as que merecem críticas e o repúdio da sociedade. 

Considerando que algumas pessoas no exercício de suas atividades profissionais quando 

solicitadas no atendimento ao público, se destacam por atitudes positivas e/ou negativas. 

Considerando que o funcionário da Agência do Banco do Brasil, antiga Caixa - 

Econômica Estadual, em Roseira, DANIEL GARCIA COLINO , escriturário, destaca-se 

positivamente, pela maneira dedicada, solícita, compreensiva com aqueles que procuraram pelos 

seus serviços na Agência do Banco do Brasil em Roseira, onde esteve desde Março de 2004. 

Considerando que na fase de transição da Caixa – Econômica para Banco do Brasil, o 

funcionário foi exigido sobremaneira, onde mais uma vez ficou evidenciada, a atenção e a paciência 

dispensada aos clientes que se valeram do seu atendimento.      

Considerando a transferência do funcionário Daniel, para a Agência do Banco do Brasil 

em Aparecida. 

Apresento Moção de Parabenização, pela maneira competente com que desempenhou suas 

atividades profissionais junto a Caixa-Econômica Estadual, hoje Banco do Brasil em Roseira, no 

desejo de que o reconhecimento público se estenda para o âmbito institucional, para sua realização 

pessoal e profissional.   

Que se dê conhecimento por escrito ao ILMO SR Gerente da Agência do Banco do Brasil 

em Roseira, ao ILMO SR Diretor Regional do Banco do Brasil, ao ILMO SR Presidente do  Banco  

do   Brasil,   ao  Conselho   Comunitário dos  Direitos  Civis  de  Roseira,  CONDIC,  a  
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Associação Comunitária de Comunicação e Cultura Sant’Ana, e por e-mail, aos Jornais “O 

APARECIDA” e “TRANCA e GAMELA”, de circulação em Roseira e Região.    

 

Plenário Vereador João Caltabiano, 14 de Junho de 2010. 

 

 

 

Vereador Edson Chagas Rodrigues 

              Líder do PMDB - Autor da Moção 
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