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MOÇÃO Nº 047/2017 

 

 

A Câmara Municipal de Jaguariúna, 

 

A escola das artes de Jaguariúna é um grande projeto que foi criado 

no município na gestão do prefeito Gustavo Reis e dentre os seus feitos, um grande 

projeto que encantou moradores de Jaguariúna e região, foi o 1° piquenique literário, 

realizado no Parque dos Lagos, no ultimo dia 04 de junho de 2017, de 09h às 12h 

O evento que reuniu cerca de 3000 pessoas trouxe ao parque a 

FAMILIA. Ações como estas devem ser aplaudidas e incentivadas por esta casa de 

leis, uma vez que reuniu em um espaço publico: pais, mães, avos, irmãos, tios e 

sobrinhos para participarem de uma atividade co0letiva, com valores familiares e 

culturais. Propiciar ARTE e CULTURA, com ações de leitura, leitura de histórias, aulas 

de dança, rodas de capoeira e oficina de papel machê, só reforçam a seriedade e 

compromisso dessa Escola com a qualidade e com a formação cultural dos nossos 

jaguariunenses. 

Toda a recepção e o mundo lúdico representado por artistas com 

figurinos de personagens infantis temáticos, abrilhantaram ainda mais o evento que 

ficou extremamente convidativo as famílias e a todo o publico presente, sendo muito 

elogiado pela população que participou dessa linda manha familiar proporcionada pela 

incansável equipe da Secretaria de Turismo e Cultura através da Escola das Artes de 

Jaguariúna. 

Diante do exposto, apresento a mesa, Moção de Congratulações e 

Louvor a Secretaria de Turismo e Cultura, na pessoa da Secretária de Turismo e 

Cultura Maria das Graças Hansen Albaran dos Santos, pela realização do 1° 

piquenique Literário da Escola das Artes de Jaguariúna. 

Havendo aprovação desta Moção, seja a mesma encaminhada a 

senhora Maria das Graças Hansen Albaran dos Santos, Secretária Turismo e Cultura, 

e a toda equipe. 

Gabinete da Vereadora Inalda Lucio de Barros Santana, 09 de junho 

de 2017.  

Ass.) VEREADORA INALDA LÚCIO DE BARROS SANTANA 

VEREADOR AFONSO LOPES DA SILVA 

VEREADOR ALFREDO CHIAVEGATO NETO 

VEREADOR ÂNGELO ROBERTO TORRES 

VEREADORA CÁSSIA MURER MONTAGNER 

VEREADOR CRISTIANO JOSÉ CECON 
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Moção nº 047/17 

 

VEREADOR DAVID HILÁRIO NETO 

VEREADOR JOSÉ MUNIZ 

VEREADOR LUIZ CARLOS DE CAMPOS 

VEREADOR RODRIGO DA SILVA BLANCO 

VEREADOR ROMILSON NASCIMENTO SILVA 

VEREADORA TAIS CAMELLINI ESTEVES 

VEREADOR WALTER LUÍS TOZZI DE CAMARGO 

Cópia conforme o original apresentado nesta Edilidade, em Sessão 

Ordinária de 13 de junho corrente. 

Câmara Municipal de Jaguariúna, 14 de junho de 2017. 

 

 

 
VEREADOR ROMILSON NASCIMENTO SILVA 

Presidente 

 


