PAUTA DA DÉCIMA SEXTA
REALIZADA NO DIA 20-09-2016

SESSÃO

LEGISLATIVA

ORDINÁRIA,

MOÇÃO Nº. 027/2016
A CÂMARA MUNICIPAL DE FLOREAL manifesta pesar
pelo falecimento do Senhor JOAQUIM TAVARES ALVITO.

REQUERIMENTO Nº. 034/16
ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE FLOREAL-SP.
Eu, CLAUDEMIRO APARECIDO MUNHOZ, Vereador Militante à
Câmara Municipal de Floreal, com o respaldo legal, vem mui respeitosamente
requerer de Vossa Senhoria que seja informado como encontra até a presente
data a documentação para regularização do prolongamento da Rua Vereador
Jerônimo Francisco Gonçalves entre as Ruas Luiz Favaroni e José Martins
Garcia.
CLAUDEMIRO APARECIDO MUNHOZ
VEREADOR REQUERENTE

INDICAÇÃO Nº 056/16
N D I C O,
ao Chefe do Poder Executivo Municipal, providência no sentido de se fazer
estudos e planejamentos junto ao setor competente para que entre em contato
com concessionaria de energia elétrica que presta serviço ao município de
Floreal para que faça com a máxima urgência a manutenção geral da
iluminação publica de nossa cidade.
OZIRIO FROTA GOMES PINTO
VEREADOR/AUTOR DA PROPOSITURA

MOÇÃO Nº. 028/2016
A CÂMARA MUNICIPAL DE FLOREAL manifesta
congratulações e parabeniza, OS ORGANIZADORES DO ENCONTRO DE MULADEIROS
REALIZADO NO MUNICIPIO DE FLOREAL/SP.
REQUEIRO AINDA, que a decisão do Douto
Plenário, seja dada ciência ao homenageado e publicado por fixação no Mural da Casa e publicado
no Jornal a “VOZ DO POVO” Órgão Oficial de Publicação deste Legislativo.

JUSTIFICATIVA
Tem o presente o intuito de homenagear todos os organizadores pela
realização do encontro de muladeiros do município de Floreal/SP, que trouxe grande beneficio a toda
comunidade de Florealense e região, do qual muitas pessoas relembraram dos seus entes queridos
que incansavelmente lutaram para o progresso e desenvolvimento de nosso município e desta forma
fica o exemplo de preservação da cultura de nossa comunidade, que mostra sem duvida a solidificam
no passado, onde o evento teve varias atrações para o entretenimento do publico e apresentação de
vários pratos tipos feito por cozinheiros de varias comitivas, para que todo o publico pudesse
degustar ao seu gosto, e este evento se torna um marco de sucesso que será aprimorado a cada
ano, já sendo de grande relevância ao município pela a aceitação entre nossa comunidade e região,
e isto tudo ocorreu por haver um trabalho de equipe que envolveu toda a sociedade florealense para
tornar este evento um grande sucesso.

SALA DAS SESSÕES “VEREADOR JOSÉ MARSON”
FLOREAL, 20 DE SETEMBRO DE 2.016.
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