Câmara Municipal de Americana

Moção Nº 350/2019

Autor: Marco Antonio Alves Jorge – Kim.
Assunto: Moção de Aplausos ao Instituto
Educacional de Americana pela
realização de sua festa junina,
“Arraiá do Instituto”.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores

No dia 8 de junho, o Instituto Educacional de Americana, localizado no bairro Jardim
Nossa Senhora de Fátima, realizou mais uma edição de sua tradicional festa junina.
O Arraiá do Instituto, preparado com muito carinho pelos funcionários da unidade
escolar, celebrou 25 anos de história. Contou com boa música, barracas de comidas e
bebidas típicas, brincadeiras, danças, show de prêmios, entre outras atividades programadas
para a ocasião. Proporcionou aos alunos, seus familiares e toda a comunidade momentos
alegres e descontraídos.
Não poderia deixar de parabenizar os responsáveis pela organização e realização desta
festividade, resultado da dedicação de toda a equipe que cooperou e não mediu esforços
para seu sucesso.
Ante o exposto, ouvido o Plenário e atendidas às formalidades regimentais,
REQUEREMOS que fique constando na ata desta Sessão Legislativa, Moção de Aplausos ao
Instituto Educacional de Americana pela realização de sua festa junina, “Arraiá do Instituto”,
enviando-se cópia da presente moção à Avenida Paulista, 1258 – Jardim Nossa Senhora de
Fátima, Americana – SP, CEP: 13478-580; extensivo a todos os envolvidos.

Praça Divino Salvador nº 5 – Bairro Girassol – CEP 13.465-689 – Fone: (19) 3472-9700 – Americana/SP

www.camara-americana.sp.gov.br

ASSINADO POR MARCO ANTONIO ALVES JORGE:92537847849 - Protocolo:5870/2019 - 10/06/2019 16:43:16. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse
http://consulta.siscam.com.br/camaraamericana/documentos/autenticar e informe o código do documento - P3C9-H1P8-W4G5-V1V3

Estado de São Paulo

É a Moção

Plenário Dr. Antonio Álvares Lobo, em 10 de junho de 2019.

Marco Antonio Alves Jorge – Kim
Vereador
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