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Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

Telefone: (51) 3220-4244 - http://www.camarapoa.rs.gov.br/

MOÇÃO

Senhor(a) Presidente(a):

 

O Vereador que esta subscreve requer a Vossa Excelência que, após os trâmites regimentais, com fundamento
no art. 95 do Regimento deste Legislativo e no parágrafo único do art. 55 da Lei Orgânica do Município de
Porto Alegre, seja encaminhada a seguinte

 

MOÇÃO DE SOLIDARIEDADE

à

Massolin de Fiori Società Taliana por ocasião do incêndio ocorrido no final do mês de junho de 2019.

Pelos Motivos que passo a expor:

O incêndio ocorreu sexta-feira dia 21 de junho no prédio da Massolin de Fiori Società Taliana. A entidade foi
fundada em 14 de dezembro de 1989, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. É uma sociedade civil sem
fins lucrativos, de caráter cultural, social, esportivo e beneficente. Com a idéia de reunir os imigrantes
italianos e seus descendentes promovendo e divulgando a cultura italiana. Uma cultura baseada no legado de
anos dedicados ao trabalho e nos exemplos de determinação que contribuíram para a formação e
desenvolvimento de Porto Alegre.

Solicito que esta moção seja encaminhada ao(s) destinatário(s) a seguir relacionado(s):

Massolin de Fiori Società Taliana, Consulado Geral da Itália em Porto Alegre.

 

Porto Alegre, 26 de junho de 2019.

 

 

Vereador Márcio Bins Ely

Documento assinado eletronicamente por Márcio Ferreira Bins Ely, Vereador, em 26/06/2019, às
16:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº
2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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informando o código verificador 0065410 e o código CRC B9343274.

Referência: Processo nº 037.00098/2019-97 SEI nº 0065410


