PAUTA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 04/12

MOÇÃO Nº. 052/2018
A CÂMARA MUNICIPAL DE FLOREAL manifesta pesar
pelo falecimento do Senhor ANTONIO SINHORINI.
REQUEIRO AINDA, que a decisão do Douto Plenário, seja
dado ciência a família, 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 o Senhor João Malerba, pessoa
dedicada à sua família, e que deixa uma imensa saudade a seus familiares e a
todos que o conheceu e compartilharam de sua amizade.
E nesse momento todos os Vereadores da Câmara Municipal que subscreve
estão comovidos com os familiares pela grande tristeza que se abateu sobre
nosso município, fazendo se jus a presente homenagem.

SALA DAS SESSÕES “VEREADOR JOSÉ MARSON”
Floreal, 19 de Novembro de 2.018.
NORIVAL FRANCISCO GARCIA JUNIOR
INACIO GOMES PINTO

IRACI RUIZ
GRESPI FOGAÇA

DARCI RIBEIRO CHICONI
GOMES DA SILVA

WILLIAN EVANDRO LUCIO RIBEIRO

ARLINDO MOREIRA DA SILVA

OZIRIO FROTA GOMES PINTO

JONATHAN LUIS

ALESSANDRO SILNEI

MIGUEL

INDICAÇÃO Nº 041/18
I N D I CO,
ao Chefe do Poder Legislativo Municipal,
providências no sentido de se fazer estudo e
planejamentos junto ao setor competente para que
se faça transmissões ao vivo online pelo site da
Câmara Municipal de todas as sessões.
JUSTIFICATIVA
Tal procedimento vem atender reivindicações de munícipes e também por este
vereador verificar a necessidade deste importante benefício. O atendimento por
parte deste legislativo será de extrema importância e necessidade por estamos
em um mundo totalmente informatizado e está transmissão vem de encontro
com o anseio de nossa população que pode acompanhar em tempo real o
trabalho desenvolvido por nos vereadores, e evitara custo dentro do orçamento
vigente. Sendo uma das finalidades é dar publicidade a população das funções
exercidas pelos representantes em suas atuações.

Diante ao exposto, cabe ao Chefe deste Legislativo tomar as medidas
necessárias.

Sala das Sessões “VEREADOR JOSÉ MARSON”.
Floreal, 03 de Dezembro de 2.018.

OZIRIO FROTA GOMES PINTO
VEREADOR/AUTOR DA PROPOSITURA

MOÇÃO Nº. 053/2018
A CÂMARA MUNICIPAL
DE FLOREAL manifesta congratulações e parabeniza a aluna
GABRIELY MUNHOZ POR CONSEGUIR UMA BOLSA DE 100%
NO COLEGIO OBJETIVO EM 1º. LUGAR.
REQUEIRO AINDA, que a decisão do Douto Plenário, seja dada
ciência a Homenageada, 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 intuito por parte deste Vereador que subscreve de
parabenizar a aluna Gabriely Munhoz por ter uma bolsa de 100% no
colégio objetivo de Nhandeara-SP, onde concorreu com 71 alunos
vindo alcançar a primeira colocação. Uma adolescente sempre
dedicada na realização de seus sonhos, sendo estudante de escola
pública a vida toda e nada mais justo o reconhecimento do seu
esforço. Portanto que esta seja a primeira de muitas outras
conquistas que surgiram no decorrer de sua via, afinal é
merecedora e deve aproveitar esta nova etapa de vida.

SALA DAS SESSÕES “VEREADOR JOSÉ MARSON”
FLOREAL, 04 DE DEZEMBRO DE 2.018.

OZIRIO FROTA GOMES PINTO
VEREADOR AUTOR DA PROPOSITURA

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 243 de 03/12/2018.
Dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração do
Magistério Público do Município de FLOREAL Estado de São
Paulo e dá outras providências.
JOÃO MANOEL DE CASTILHO
Prefeito Municipal

