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/ 2021

Egrégio Plenário

Na última sexta-feira, dia 25 de junho, o PSDB - Partido da Social
Democracia Brasileira completou trinta e três anos de existência. Fundado em
25 de Junho de 1988, o PSDB, ao longo de sua história foi protagonista de
mudanças que permitiram ao Brasil equilibrar suas contas e retomar a
relevância internacional, proporcionando ao povo brasileiro maior inclusão
social e econômica no governo de Fernando Henrique Cardoso e nas gestões
tucanos nos estados e municípios brasileiros.
Em todo o Brasil, o PSDB segue firme na luta para que o país se recupere
desse triste momento que o mundo atravessa, retomando o caminho do
crescimento e do emprego, sempre com Responsabilidade fiscal, combate às
desigualdades, educação e saúde inclusivas, desenvolvimento, reformas,
inovação e respeito à diversidade do povo brasileiro, marcas do PSDB em todos
os governos pelos quais passou.
O Partido que surgiu da luta pela redemocratização mantém-se longe
dos extremos e das ações que dividem o Brasil atualmente e, assim como diz o
Presidente Nacional do Partido, Bruno Araújo, queremos o debate livre, aberto
e franco com a sociedade - com toda a sociedade. No Estado de São Paulo,
nosso presidente Marco Vinholi, em nota, reafirma que é preciso conhecer o
passado e manter os olhos no futuro. Do passado, carregamos experiência e
valores, mas estamos renovados e prontos para trazer de volta o orgulho de ser
brasileiro. Debater e construir caminhos para o crescimento econômico
sustentado e gerador de justiça social sempre será o objetivo do Partido da
Social Democracia Brasileira.
Diante do exposto é que:

CÂMARA MUNICIPAL DE

MOGI DAS CRUZES
ESTADO DE SÃO PAULO

A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, obedecidas as formalidades
regimentais e ouvido o douto plenário, requer inserção em ata de MOÇÃO DE
APLAUSOS ao PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira pelos seus 33 anos
em defesa da democracia e da justiça social.
Solicitamos que, após deliberação do egrégio plenário, seja dada ciência da
presente Moção ao Sr. Marco Vinholi, Presidente do PSDB no Estado de São
Paulo e ao Sr. Marcus Vinícius de Almeida e Melo, Presidente do Diretório
Municipal do PSDB em Mogi das Cruzes.

Plenário "Vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda", 28 de junho de 2021.

JOSÉ LU

FURTAD

(zÉ Luiz)

Vereador - PSDB
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Mogi das Cruzes, em 02 de julho de 2021.

OFÍCIO-CIRCULAR GPE N.2 /90/21
Ref. MOÇÃO n.2100/21.

Senhor Presidente:

Ao tempo em que renovo a Vossa Senhoria os protestos de minha alta estima e
apreço, tenho a elevada honra de passar as vossas mãos o incluso autógrafo da MOÇÃO n°
100/21, a qual, em Sessão Ordinária, mereceu a aprovação do Plenário desta Edilidade.
Informamos ainda que a propositura é de autoria do Nobre Vereador José Luiz Furtado.

Atenciosamente,

OTTO FÁBIO FLORE
E REZENDE
Presidente da Câmara

Ao Ilustríssimo Senhor
Marco Vinholi
Presidente do PSDB no Estado de São Paulo
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Mogi das Cruzes, em 02 de julho de 2021.

OFÍCIO-CIRCULAR GPE N.2 190/21
Ref. MOÇÃO n.2 100/21.

Senhor Presidente:

Ao tempo em que renovo a Vossa Senhoria os protestos de minha alta estima e
apreço, tenho a elevada honra de passar as vossas mãos o incluso autógrafo da MOÇÃO n2
100/21, a qual, em Sessão Ordinária, mereceu a aprovação do Plenário desta Edilidade.
Informamos ainda que a propositura é de autoria do Nobre Vereador José Luiz Furtado.

Atenciosamente,

O
OTTO FÁBIO FLOR S DE REZENDE
Presidente da Câmara

Ao Ilustríssimo Senhor
Marcus Vinícius de Almeida e Melo
Presidente do Diretório Municipal do PSDB em Mogi das Cruzes
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