O Decreto Legislativo nº 518, de 19 de maio de 2015
Diego Henrique Rodrigues Miranda (PSDB)

 Bom dia a todos!
 Cumprimento a todos, na pessoa do vereador Diego Henrique Rodrigues Miranda, e
agradeço ao vereador Diego, que teve a iniciativa de propor meu nome para que
recebe o título de Cidadão Cruzeirense.
 Ser agraciado com um título é muito importante para uma pessoa pública, como eu.
Além disso, em muito me honra receber pelas mãos da cidade de Cruzeiro meu
primeiro Título de Cidadão.
 Ao estudarmos a história do Brasil e do Estado de São Paulo, aprendemos que
Cruzeiro teve papel de destaque na Revolução Constitucionalista de 1932. Foi aqui
que ocorreu uma das principais e maiores frentes de combate, em que soldados
defenderam o ideal paulista.
 Como figura pública, político, secretário estadual, às vezes, sinto-me como um
soldado na trincheira, no campo de batalha. Lutamos pelo que acreditamos, pelos
nossos ideais. Em muitas batalhas, seguimos em frente muito mais em função de um
anseio coletivo do que de um projeto pessoal. Ter nosso trabalho e esforços
reconhecidos também é primordial.
 Este é um dia muito especial para mim. O título que esta Casa teve a generosidade de
me oferecer, muito me honra, mas, acima de tudo, me comove.
 Na condição de deputado federal e se, tenho a cidade de Cruzeiro na mais alta estima
e consideração.
 Reconheço a importância do município para o desenvolvimento do Estado de São
Paulo, o que é considerado tanto no meu trabalho parlamentar como em minhas
atividades como secretário de Estado.
 Senhores vereadores e demais presentes, o sucesso de trabalho, de meus esforços,
depende de todos, depende de uma integração total. Tal como no campo de
batalha, cada um cumpre sua função, mas com vistas ao outro e com um objetivo
único.
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 Os problemas estão à nossa frente, mas as soluções encontram-se em nossas mãos. A
prioridade de um governo, de um parlamentar, tem de ser a de servir ao cidadão.

 Muito obrigado pelo reconhecimento e pela confiança!
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