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REQUERIMENTO ESPECIAL Nº 064/18  

 

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, que se consigne nos Anais desta Casa, 

votos de congratulações com o Senhor Ronaldo Albano Meneguitti pelos relevantes serviços 

prestados à comunidade votorantinense. 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

Tal congratulação se faz necessária tendo em vista o trabalho realizado pelo Sr. Ronaldo 

Albano Meneguitti para com a nossa cidade. 

 

Ronaldo sempre teve uma ligação forte com nossa cidade, residindo por mais de 50 anos em 

nosso município, ligação essa que aumentou em 2013 quando foi convidado para exercer um cargo em 

comissão no Governo Municipal. Seu trabalho e dedicação foram reconhecidos, tanto que permanece 

até hoje fazendo parte do Governo Municipal, hoje como Chefe de Seção de Limpeza Pública. 

 

Ronaldo vem fazendo um trabalho que merece todo reconhecimento e admiração por parte não 

só desta Casa de Leis e dos Nobres Vereadores, mas também, por parte do Governo Municipal. 

Ronaldo como Chefe de Seção de Limpeza Pública não tem dia e nem hora fixa de trabalho, se 

dedicando ao máximo para a limpeza e preservação de nossa cidade, dedicação essa que este Vereador 

teve a oportunidade de ver de perto em um domingo, no qual Ronaldo e sua equipe estavam “a todo 

vapor” realizando a limpeza e manutenção de nossa cidade, quando poderia estar em casa com sua 

família. 

 

O reconhecimento já vem da população, pois quando se fala em seu nome imediatamente 

escutamos: “esse é trabalhador”, “com o Meneguitti não tem tempo ruim”, a Administração Pública 

precisa de pessoas comprometidas com nossa cidade, assim como é o nosso grande amigo Ronaldo 

Albano Meneguitti, assim sendo, por essas e outras razões, os votos de congratulações dirigidos a ele 

por esta Casa de Leis são mais do que merecidos. 

 

Que do deliberado se dê ciência ao homenageado, bem como aos órgãos de imprensa 

abaixo relacionados: 

 

 TV Votorantim; 

 Jornais: Folha de Votorantim, Gazeta de Votorantim, Ipanema e Cruzeiro do 

Sul; 

 Rádios: Ipanema, Cantate FM, Nova Tropical FM, Band FM e Cruzeiro FM; 

 Blog “noticiasvotorantim”, da Jornalista Luciana Lopez; 

 Site do Sr. Edson Correa, “Cidadão Votorantinense”, e;  

 Site do Sr. lrineu Oliveira “Cidade de Votorantim”. 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 22 de novembro de 2018. 

 

 

LUCIANO DA SILVA 

Vereador 


