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MOÇÃO Nº. 73/10 

 

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

organizações e pessoas que contribuem para o bem estar da População Roseirense. 

             Considerando que no último dia 03 de Outubro de 2010, tivemos realizadas eleições para 

Presidente da República, Governador do Estado, Senador, Deputado Federal e Deputado Estadual, 

para as quais vários nomes de candidatos, foram apresentados para a o veredicto da população 

através do sufrágio universal dos votos. 

             Considerando que, entre os nomes de candidatos inscritos para concorrer aos diversos 

cargos eletivos, alguns manifestaram o desejo de continuar o trabalho que vem realizando, pela 

reeleição, enquanto outros manifestavam o desejo de ter a oportunidade de exercer os cargos 

públicos, pela eleição.            

             Considerando que, dos candidatos inscritos para os diversos cargos públicos eletivos, 

alguns tinham constado em seus currículos, serviços prestados para a População de Roseira, o que 

lhe fizeram merecedores do apoio de Lideranças Políticas locais. 

               Considerando que, embora o candidato a Deputado Estadual pelo PMDB, Jorge Caruso, 

não tenha recebido uma votação expressiva na cidade de Roseira, em razão da própria realidade do 

PMDB na Região e na cidade de Roseira, que reclama uma presença e uma liderança mais atuante e 

mais efetiva na região, não deixou de merecer o reconhecimento daqueles que viram no candidato, 

mérito para a sua reeleição, apto a continuar ocupando uma cadeira na Assembléia Legislativa do 

Estado de São Paulo, para a qual tem se mostrado digno e merecedor da confiança popular.  

             Considerando que o EXMO SR Deputado Estadual Jorge Caruso, articulou junto ao 

Governo do Estado de São Paulo, a liberação de recursos na ordem de R$ 150.000,00 (cento e 

cinqüenta mil reais), que permitiu a Administração Pública Municipal de Roseira, pavimentar as 

Ruas Augusto Pereira Coelho, Hugo de Paula Santos e Professor José Luiz Pasin, além de canalizar 

parte do ribeirão que passa pela área do Centro Comunitário do Bairro de Roseira Velha e Escola 

Municipal Professora Odila de Souza Oliveira. 

             Considerando que, visitando Gabinetes de Deputados Estaduais amigos de Roseira, na 

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, em particular do EXMO SR Deputado Estadual 

Jorge Caruso, do PMDB, juntamente com o Presidente do Diretório Municipal do PMDB em 

Roseira, fomos recebidos com atenção, respeito e apreço pelo EXMO SR Deputado e seus 

Assessores.  
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             Pelas considerações mencionadas, apresento com alegria, Moção de Congratulações, ao 

EXMO SR Deputado Estadual Jorge Caruso, reeleito Deputado Estadual, no desejo de que realize 

um profícuo mandato legislativo em favor do bem estar da População do Estado de São Paulo, 

estreitando ainda mais sua relação de amizade e cooperação com a Região do Vale do Paraíba em 

particular com a cidade de Roseira, fortalecendo a presença e a atuação do PMDB, para sua 

satisfação pessoal, de familiares, amigos e correligionários e, que continue merecendo o respeito e a 

confiança da População Paulista.    

Que se dê conhecimento por escrito ao ILMO SR Presidente do Diretório Nacional do 

PMDB, do ILMO SR Presidente do Diretório Estadual do PMDB de São Paulo, ao ILMO SR 

Presidente do Diretório Municipal do PMDB em Roseira, ao ILMO SR Diretor do Jornal “O 

APARECIDA”, ao ILMO SR Diretor de Jornalismo da Rádio Aparecida e ao ILMO SR Diretor do 

Jornal “Tranca e Gamela”, para conhecimento público.   

 

Plenário Vereador João Caltabiano, 25 de Outubro de 2010. 

 

Vereador Edson Chagas Rodrigues 

              Líder do PMDB - Autor da Moção 

  

 

Vereador José Augusto Coelho Pereira  

 

Vereador Francisco de Assis Moura Vieira 

 

 

Vereador Espedito Duarte Rodrigues 

 

 

Vereador João Vilaça Guimarães 

 

 

 

Vereador José Roberto da Palma                                                              Vereador Claudinei Ramos  

 

 

 

 

 

 


