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MOÇÃO Nº 562/2022

REGISTRA VOTO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS AO
DEPUTADO ESTADUAL RODRIGO GAMBALE, PELO
EXCELENTE TRABALHO QUE VEM DESENVOLVENDO NA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Requeiro à Mesa, ouvido o plenário e cumpridas as formalidades
regimentais seja inserido na Ata de nossos trabalhos, voto de congratulações e aplausos ao
Deputado Estadual Rodrigo Gambale, pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo na
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.
Toda atividade desenvolvida com competência e com propósitos
definidos só poderia alcançar o sucesso esperado. Assim tem sido com nosso agraciado, que
foi eleito deputado estadual de São Paulo pelo PSL com 86.981 votos.
Nascido em Ferras de Vasconcelos, no cia 17 de março de 1984,
começou a trabalhar como locutor da rádio Lookal FM aos 14 anos. Na emissora,
desenvolveu por mais de 15 anos sua vocação para a vida pública. Paralelamente se formou
no curso de rádio e TV, atuando como jornalista a favor da população, denunciando os
problemas e discutindo sobre os principais temas políticos da cidade.
Apaixonado por São Paulo, Rodrigo Gambale tem contribuído de
forma efetiva no seu desenvolvimento por meio de uma política caracterizada na
transparência e proximidade com a população, trazendo a renovação com soluções definitivas
para os velhos problemas do serviço público, que afetam a vida das pessoas em diversos
municípios do Estado.
Gambale tem tido um grande engajamento nas áreas de
transporte, segurança, defesa dos direitos do consumidor, saúde, educação e causa animal.
Seu sucesso vem de uma história de dedicação ao trabalho e de
valorização da política como instrumento de transformação social e de atenção ao ser
humano.
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PARABÉNS! Nesta oportunidade manifesto-lhe o desejo que
continue caminhando de passos firmes e longos pela senda da vida.
Por todas as razões aqui expostas, a cidade de Assis, neste ato
representada por seu Poder Legislativo, verdadeiro signatário dos anseios democráticos da
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sua sociedade, congratula-se com o Deputado Estadual Rodrigo Gambale e o aplaude
efusivamente pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo na Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo.
Que do deliberado seja dado ciência ao homenageado, dando-lhe
ciência do reconhecimento do Legislativo Municipal assisense, em especial deste Vereador.

SALA DAS SESSÕES, em 19 de maio de 2022.

DIONIZIO DE GENOVA JUNIOR – Tenente Genova
Vereador - UNIÃO BRASIL
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