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Considerando que é dever do Vereador enaltecer, destacar e reconhecer
publicamente, organizações e pessoas que contribuem sobremaneira com a imagem e o bem
estar da População Roseirense.
Considerando que, durante o período de Festas Natalinas e Passagem de
Ano, a Câmara Municipal de Roseira, encontra-se em recesso e, por conseqüência às sessões
da Câmara Municipal, ficam suspensas.
Considerando que, Roseira é cortada por uma importante rodovia federal,
Rodovia Presidente Dutra, que liga as Capitais do Estado do Rio de Janeiro e do Estado de
São Paulo, por onde transitam inúmeras pessoas.
Considerando que, o edifício sede da Empresa SOTEP, instalada numa
antiga e histórica sede de fazenda, está estrategicamente localizada, permitindo ao público
em trânsito pela Via Dutra, observá-la e visualizá-la.
Considerando que, no período de Festas Natalinas, a ornamentação através
de enfeites luminosos, da sede da Empresa SOTEP, chama ainda mais a atenção do público
em trânsito pela Via Dutra e, consequentemente projeta a imagem do Município de Roseira,
de uma forma positiva.
Pelas considerações mencionadas, apresento Moção de Parabenização, a
Empresa SOTEP, pela ornamentação natalina de sua sede, que se sobressai na região,
projetando de forma positiva a imagem de Roseira para a população local e, de uma forma
especial e particular, para o público em trânsito pela Rodovia Presidente Dutra, para
satisfação de seus proprietários e funcionários.
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Que se dê conhecimento por escrito, ao ILMO SR Diretor do Jornal “O
APARECIDA” e ao ILMO SR Diretor do Departamento de Jornalismo da Rádio Aparecida,
para conhecimento público.

Plenário Vereador João Caltabiano, 07 de Fevereiro de 2011.
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