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Assunto: Moção

de Aplausos

à

EMEF

Professor Jonas Corrêa de Arruda
Filho pela realização de sua
tradicional festa junina.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores

No dia 7 de junho, a EMEF Professor Jonas Corrêa de Arruda Filho, localizada no bairro
Jardim São Vito, realizou mais uma edição de sua tradicional festa junina.
O evento, preparado com muito carinho pelos funcionários da unidade escolar, 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 local 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 à
EMEF Professor Jonas Corrêa de Arruda Filho pela realização de sua tradicional festa junina,
enviando-se cópia da presente moção à Rua João Bernestein, 601 – Jardim São Vito,
Americana, – SP, CEP: 13473-200, aos cuidados da diretora Edemarcia Freitas, extensivo a
todos os envolvidos.
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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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