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Mensagem Legislativa nº -~.../2Dl7.
Afansa Cláudia/ES. 26 de junha de 20!7.
RECEBE.Me-,.

Excelentíssima Senhar
NILTDN LUCIAND DE DLIVEIRA
Presidente da Câmara Munii:ipal ·
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Excelentíssimo Presidente,

SeetettlttAdm istrnt!W

Anexa aa presente. estamas encaminhanda para apreciaçãa e pasteriar deliberaçãa
Plenária deste Egrégia Parlamenta Legislativa Municipal. a inclusa Prajeta de Resaluçãa. intitulada: DENDMINA
AUDITáRID DA CÂMARA MUNICIPAL EDÁ DUTRAS PRDVIDÊNCIAS. referinda-se à denaminaçãa da área destinada aa
pública que se faz presente para assistir as Sessões da Câmara Municipal. reuniões diversas e demais eventas salenes.
na que. apás apravaçãa Plenária. denaminar-se-á de Autlitdrio Vereador 'JOÃO GONÇALVES ~ fazenda hamenagear "in
memariam" uma pessaa quanda em vida muita se dedicau em pral da desenvalvimenta e da pragressa de Afansa Cláudia
e pela a bem-estar da papulaçãa.
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O agraciada preenche tadas as requisitas cama cidadãa de bem. que. par décadas.
marcau sua atuaçãa cama hamem pública. senda um das expaentes da palitice lacal. em trabalhas marcantes e
destacadas na atuaçãa cama Vereadar da Municípia de Afansa Cláudia nas Legislaturas de 1988 a 1982. de 1883 a 1986.
de 200! a 2004. cheganda à candiçãa de Presidente. senda eleita Gestar deste Pader Legislativa na biênia de 1985/1986.
Cama suplente na Legislatura 198712000. assumiu a Carga de Vereadar na períada de
22 de maia a dezembra de 2000. em virtude da falei:::imenta da Vereador Amaury Gomes. lamentavelmente acarrida em
li de maia de 2000.
Senda assim. tarna-se imperiasa canferir essa hanraria "in memariam" aa exVereadar "JDÃD GDNÇALVES". nãa sá em tributa à sua memória. mas também em respeita e em recanhecimenta à
vantade papular que par várias legislaturas a elegeu cama um de seus ilustres representante nesta Casa de Leis. mativa
pela qual aêreditamas sensibilizar as nabres Pares na escalha da name da Auditária deste Parlamenta Legislativa
Municipal.
Face aa expasta. esperamas cantar cam indispensável apaia das demais Pares para a
apravaçãa da Prajeta em questãa. na que apraveitamas para reiterarmas nassas mais.
Cardiais Saudações

Vereador
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PRDJETD DE RESDLUÇÃD N!! .QíRl2at7.
· DENDMINA AUDITáRta DA
CÂMARA MUNICIPAL E DÁ DUTRAS
PRDVID~NCIAS .
. A CÂMARA MUNICIPAL DE. AFDNSD CLÁUDID, ESTADD DD ESPÍRITD SANTD. através das
Vereadores Márcio Hosa Santos e Ni/ton Luciano óe OHveira. usanda de suas prerrogativas legais.

RESaLVE:

(__;

Art. I!! - Fic:a denominada de Auúitório Vereador "JOÃO GONÇALVES'~ a área destinada aa
públic:a na Câmara Munic:ipal. situada na Ladeira "Ute Amélia Gastim Pádua. nº 150. Bairra Sãa Tarc:ísia. Afonsa
Cláudia/ES.

Art. 2!! - Fic:a a Chefe da Pader Legislativa Munic:ipal autorizada a mandar c:anfec:c:ianar a plac:a
relativa à denaminaçãa de que trata a Art. I!! desta Resaluçãa.
Art. 3!! - As despesas .dec:arrentes da aplic:açãa desta Resaluçãa c:arrerãa à c:anta das
datações c:ansigiladas na orçamenta em vigar.

Art. 4!! - Esta Resaluçãa entrará em vigar na data de sua public:açãa. revagando-se as
dispasiçães em c:antrária.
Plenária Mansenhar Paula de Tarsa Rautenstrauc:h
_ Afonsa Cláudia/ES. AO de ,~de~.
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MÁRCta ROSA SANTDS
Vereador

DE DLIVEIRA
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