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Assunto:     Moção de Aplausos e Congratulações ao senhor Carlos Roberto Vallera 
Trojillo. 

   
Nobre Presidente 
Colenda Câmara,  

 
 

Nesta oportunidade apresento Moção de Aplausos e Congratulações 
ao senhor Carlos Roberto Vallera Trojillo, pela sua trajetória de vida, toda voltada para seu 
compromisso com a família e trabalho, sempre pautada em admiráveis valores éticos, 
morais e sociais.  

 
Nascido no dia 15/07/1955 em Jaguatei (cidade que hoje recebe a 

denominação de Palmares Paulista-SP), filho de descendentes de espanhóis, sendo seu pai 
o senhor Aureliano Trojillo Paschoal e sua mãe a senhora Carmem Vallera Trojillo, veio 
morar em nosso município aos 2 anos de idade, tendo estudado na escola Izabel Lerro 
Ortemblad até o 4° ano do antigo primário, quando deixou a escola para ajudar os pais na 
lavoura e na serralheria onde confeccionavam carros de boi, carretas de trator, entre outros. 

 
Ainda adolescente apaixonou-se pela linda jovem Neusa Marina 

Gomes, com quem se casou no dia 7 de abril de 1973, tornando-se pai de Marcos, seu 
primogênito. 

 
Em busca de prover o sustento de sua família, mudou para a capital 

paulista, onde com muitas dificuldades e provações trabalhou de manobrista na empresa 
Tusa Transportes Urbanos e sua esposa de doméstica, sempre juntos zelando pela casa e 
pelo lar que criaram para seu filho. 

 
Após um período de grandes intempéries, ele ingressa na profissão 

de caminhoneiro, quando teve sua segunda filha chamada Valéria, nascida em 1975. 
 
Sempre buscando a melhoria para sua família, além de seu trabalho 

de caminhoneiro, começou a trabalhar de ambulante aos finais de semana, indo de trem 
com sua esposa até a capital e os grandes polos de confecções para buscar roupas e 
diversos artigos, que colocavam em sua perua Kombi e saiam para vender em toda região. 
Neste período, nasceu seu terceiro filho chamado Daniel. 

 



Ainda lutando pelo sustento de sua família, passou a ser vendedor 
hortifrutigranjeiro e mudou-se para um sítio de seus sogros, senhor Joaquim e a senhora 
Amélia onde cultivavam café, tomate, amendoim e criavam gado, porco e galinhas.  

 
Porém, houve à época uma intensa geada e destruição total dos 

cafezais de nossa região, o que o levou a registrar carteira de trabalho como cortador de 
cana, ainda intercalando os finais de semana como vendedor ambulante. 

 
Nos anos seguintes tornou-se junto à sua esposa, apanhador de 

laranja, quando em dezembro de 1983 muda-se com sua família novamente para o então 
distrito de Novais, tornando-se pai de Aline em janeiro de do ano seguinte. 

 
No seguir dos anos, foi proprietário de posto de gasolina, madeireira, 

transportadora, participou ativamente da comissão de festa da paróquia católica por 3 anos, 
sempre em auxílio aos irmãos em Cristo de qualquer dominação. 

 
Assim, tornou-se avô de 10 netos e viu sua família crescendo e cada 

um dos seus filhos construindo suas próprias famílias. 
 
Vivendo com sua esposa e companheira Neusa Trojillo por 41 anos, 

hoje é viúvo e aposentado, filho, marido, pai e avô dedicado, homem honrado e temente a 
Deus. 

 
Contudo, como representante do Povo de Novais, expresso o anseio 

e o compromisso de agraciar este homem de conduta ilibada, que em muito contribui para 
o crescimento de seu núcleo familiar, com esta Moção de Aplausos e Congratulações, 
destacando a importância de sua dedicação junto ao nosso município. 

 
Sem mais para o momento, aguarda-se a aprovação do presente nos 

termos regimentais. 
 

   Câmara Municipal de Novais-SP, 19 de maio de 2017. 
 
    

Ezequiel Correa de Araújo 
            Vereador 

 


