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Senhor Presidente: 
 
 
   Apresento à Mesa Diretora, ouvido o plenário e dispensando as 
demais formalidades regimentais, MOÇÃO DE APLAUSOS aos Organizadores 
da Festa Junina, que possibilitou a realização da 2º Festa Junina,  levada a efeito  
no dia 27 de junho p.p.   
 
 

J U S T I F I C A T I V A: 
 

 
                           É com grande alegria que a Câmara Municipal de Meridiano, 
através da Vereadora Proponente, vem prestar Moção de Aplausos à Comissão 
Organizadora, em razão do empenho na realização da festa junina, que 
possibilitou, repita-se, a realização de uma das melhores festas desta natureza já 
ocorrida neste município, com a apresentação de Banda Show, danças com trajes 
típicos e excepcional queima de fogos. 
 
     Interessa destacar as barracas que foram cuidadosamente 
montadas e decoradas, para a degustação de bebidas, quitutes deliciosos e ainda, 
demonstração de outras atividades culturais resgatadas tais como, jogos de argolas, 
pescaria dentre outras. 
  
 Devemos destacar que as Festas Juninas são tradicionais em 
todo Brasil, e além de alegrar o povo de cada região, as festas representam um 
importante momento para encontros entre os moradores de determinadas regiões, 
facilitando formular e apresentar brincadeiras e danças além de manter a tradição 
para as futuras gerações.  
      
   Diante do exposto, em reconhecimento ao trabalho de vários 
setores envolvidos, é que proponho a Mesa, ouvido o plenário, nos termos 
regimentais, faça constar dos anais desta casa, votos de APLAUSOS aos 
Organizadores da 2ª Festa Junina, realizada em Meridiano, notadamente aos 
seguintes colaboradores: 
Exmo. Prefeito Municipal Sr. Aristeu Baldin   
 
 



 
 
Comissão Organizadora Festa Junina – Exmo Vice-Prefeito Giovani Henrique 

Morandin 

Gestora da EMEF Profª Paula Zangrando/Alunos e Servidores - Jakeline de 

Mello Salvione Savazzi 

Gestora da EMEI Dolores Maria Torrente/Alunos e Servidores - Lílian Cristina 

Fazan 

Gestora da EMEF Odair de Oliveira Martins/Alunos e Servidores – Rosimar 

Silva Diana 

Assessora do Programa Escola da Família da EMEF Odair de Oliveira Martins 

– Elaine Silva de Oliveira  

Coordenadora Centro de Convivência dos Idosos – CCI e Gestora Chefe do 

Programa Escola da Família – Sueny Aparecida Lucon   

Servidores Municipais – José Milton Cintra 

Assessora do Setor de Agricultura Pronaf – Sandra Maria da Cruz  

 
    Outrossim, que do deliberado se dê ciência a todos os 
integrantes da Comissão Organizadora e demais colaboradores voluntários, 
transmitindo-lhes, na oportunidade, as felicitações deste Poder Legislativo 
Municipal. 
   
   Sala das Sessões Laércio Ribeiro de Novaes, 
 
                               Em, 14 de Julho de 2.015. 
 
 
 
                          - CLERI NINES DA CRUZ DURAN - 
                                               Vereadora 
 


