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MOÇÃO Nº 006/2013 
 
 
 
 
CONSIDERANDO a repercussão e o brilhantismo das eleições da 

UNIPONTAL – União dos Municípios do Pontal do Paranapanema, realizada 

no último dia 16 de Fevereiro de 2013; 

CONSIDERANDO que a mesma foi marcada pela participação de expoentes 

Autoridades, dentre as quais Ilustres e Renomados Prefeitos e Presidentes de 

Câmaras Municipais de diversas cidades da nossa região, sempre visando o 

bem comum e o desenvolvimento regional; 

CONSIDERANDO mais esta iniciativa deste grande homem público, o 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de nossa cidade que com suas 

propostas concretas, conseguiu se destacar e, assim, foi declarado e 

reconhecido como grande vencedor do disputado pleito; 

CONSIDERANDO FINALMENTE que um dos objetivos centrais desta 

respeitosa entidade é buscar recursos, além de defender os interesses dos 32 

municípios que a compõem, fato este que, à toda evidência, vem de encontro 

aos interesses da nossa população, bem como, da nossa região; 

 

REQUEIRO(REMOS), nos termos do artigo 228, § 1º, inciso V, do Regimento 

Interno, após ouvido o Douto Plenário desta Casa, que seja inserido em ata 

desta Egrégia Casa de Leis a presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES  a 

ser ofertada à pessoa do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Marco 

Antonio Pereira da Rocha por sua firme e consistente atuação frente ao Poder 

Executivo Municipal e, principalmente, por mais esta conquista como 

Presidente da UNIPONTAL – União dos Municípios do Pontal do 

Paranapanema.  



Página 2 de 2 
 

 

REQUEIRO(REMOS) AINDA  que da presente Moção seja dada ciência ao 

homenageado, exteriorizando-lhe os cumprimentos deste Legislativo 

regentense. 

 

Plenário “Pres. Gilberto Malacrida”, em 18 de fevereiro de 2013. 
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Vereador 
 
 

ALCIDES GONÇALVES DA SILVA      
Vice-Presidente 

 
 
 

ANTONIO EDILSON DA SILVA   
Vereador 

 
 

ANTONIO LUIZ RODRIGUES  
Vereador 

 
 
 

DOMINGOS COSTA NETO  
1º Secretário - Autor 

 
 

GUILHERME OLIVEIRA DA ROCHA 
Presidente 

 
 
 

ILCEMIR SCARABELLI  
Vereador 

MARCELO FERRARI   
Vereador 

 
 

 

SUELI APDA. OLIVIERI BENTO 
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