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Apresento á Mesa, ouvido o Plenário e dispensadas as formalidades
regimentais. MOÇÃO DE APLAUSOS CARLOS EDUARDO SERRAGLIO
(TUCA)
A presente Moção de Aplausos se faz justa pelo trabalho desempenhado com
brilhantismo, dedicação, competência, e responsabilidade.
Casado com Maria Elizabeth Jamarino Serraglio, tiveram dois filhos: Carla e
Eduardo. Avô de 4 netos (Gabrielle. Lorenzzo. Gabriel e Benicio).
Carlos Eduardo Trabalhou no FORUM como Escrevente Judiciário, no
Bradesco, no Frigorifico, e por fim no Sistema Penitenciário Paulista. Nestes 40
anos de trabalho e luta, dos quais 28 anos no Sistema Penitenciário, 16 anos
diversas Diretorias: de Recursos Humanos, Administrativo e Supervisor Técnico
e 12 como Gestor de Unidade Prisional,
Gosta multo de futebol e completamente Apaixonado pela religião, que por
muitos anos foi Ministro de Eucaristia da Igreja Católica em Presidente
Bernardes, hoje pretende retornar suas atividades religiosas.
Lembrando que Carlos Eduardo Serraglio. ganhou titulo cidadão em Araraquara
SP.onde trabalhou como Diretor Geral do Centro de Ressocialização Masculino.
E além de moção de aplausos na câmara municipal de Fernando Prestes SP.
Carlos Eduardo Serraglio venceu o câncer que foi acometido em 2017 (câncer
melanoma no braço e axila esquerda, com um ano de
quimioterapia/imunoterapia sem nunca ter deixado de ir trabalhar mesmo em
tratamento).
Parabenizo pelo excelente trabalho prestado durante esses períodos, com seu
dever cumprido, com dignidade, honestidade, transparência e dedicação e
sempre fazendo a diferença na vida das pessoas. Enfim sua missão foi cumprida
pelo todos trabalhos prestados nessa unidade que encerrou a carreira.
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Desejamos sucesso, saúde e sabedoria que agora vai curtir sua aposentadoria
e com dever missão cumprida. Que Deus abençoe e ilumine sempre seu
caminho.
Que se dê conhecimento ao homenageado, acrescentando-se que o povo deste
Município se orgulha do trabalho realizado por este profissional, e esta casa de
Leis aplaude e oferece todo o apoio ao Guerreiro Bernardense CARLOS
EDUARDO SERRAGLIO (TUCA).
Sala das Sessões, 18 de Agosto de 2020.
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