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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREf  -SP

PALACIO  DA LIBERDADE

Proieto de lei /2018

Disp6e sobre a denominagao da Rua Seis  .Bairro Distrito de Sao Silvestre .

0  PREFEITO  DO  MUNICIPIO   DE  JACAREl,   usando  das  atribuig6es  que  lhe  sao

conferidas por lei ,faz saber que a Camara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga

a seguinte lei  :

Art.10 -Fica denominada a Rua Vereador LUIZ CARLOS MAIOLA COVRE  a atual Rua

06  ,  localizada  no  Bairro  Distrito de Sao Silvestre  ,identificada pelo c6digo  13611.

Art.  20-   Esta lei entra em vigor na data de sua publicagao .

Camara municipal de Jacarei ,28 de Maio de 2018

VALMIR DO

Lider do Vereador - PSDC

PRACADOSTRESPODERES,74    -CEP:  12.300-000    ~    CAIXAPoSTAL228    -TEL.:  (012)3955-2200    -FAX.  (012)3951-7179



C^MARA  MUNICIPAL  DE  JACAREf  I  SP

PALACIO DA LIBERDADE

JUSTIFICATIVA

c;i`'.`
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Luiz Carlos Maiola Covre  ,nascido a 31  de Julho de  1947 na cidade de jacarei  ,era

filho de Luiz Maiola Covre e Anna Cabral Covre  .

Casado com Tania  Mara Toledo Covre  ,  onde essa feliz uniao completou -se com

o  nascimento dos  Filhos  Mara  Carla,Ana Cristina  ,karla  Cristina e Ana  Paula os quais  lhe

deram 04 netos :Luiz Henrique ,Lara Carla ,Anna Leticia e Anna karla  .

Luiz  Carlos  nasceu  em  Jacarei  ,fez faculdade de  Educagao  Fisica  em  Santos  SP

onde  se  formou  e  comegou  da  aulas  de  Educagao  Fisica  na  Escola  Silva  Prado,Silvio

Silveira e Escola  Herminia  .

Em  1972  saiu  candidato  a  Vereador  na  cidade  de  Jacarei  e  foi  eleito  por  duas

7°legislaturas de  1973 a  1976 e da  10° de  1989 a  1992.

Foi  Subprefeito  do   Distrito  de  Sao  Silvestre  de   1983  a   1989  onde  implantou  o

caleamento comunitario durante sua gestao .

Em 2006 se aposentou pelo o estado como Professor de Educagao Fisica.

Gostava  muito  de  ficar  com  a  familia  e  amigos  da  comunidade  onde  fez  muitos

amigos  .

Em 2006  logo que se aposentou ficou doente e  lutou  incansavelmente pela  a vida

ate a data do dia 31/07/2017 onde foi chamado por Deus .

Luiz Carlos   era  uma  pessoa  alegre  ,muito correta e  integra que gostava  muito de

ajudar os menos favorecido e trabalhar pela a cidade de Jacarei   .

Foi  urn irmao  ,esposo  ,pai   e av6 carinhoso e muito presente ate   seu  passamento

ocorrido no dia 31/07/2017 ,deixou uma tristeza imensa e muita saudades   .

PRACADOSTRESPODERES`74    -CEP:  12.300-000    -CAIXAPOSTAL228    -TEL...  (012)3955-2200    -FAX:(012)3951-7179
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PALACI0 DA LIBERDADE
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Assim  sendo  ,objetivamos  prestar  uma justa  homenagem  a  pessoa  tao  ilustre  de

nossa cidade ,bern como a seus familiares ,e na certeza de merecermos a aprovagao dos

nobres pares a presente propositura ,subscrevemos agradecidos .

CAMARA MUNICIPAL DE JACAREi, 20 de Maio    de 2018.

VALMIR DE  a . -ELj Th EIA LUA

Vereador - Lider do  PSDC
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CAMARA    MUNICIPAL    DE    JACARE±    -    SP

PALACI0 DA LIBERDADE

Gabinete Vereador Valmir do Parque Meia Lua

Jacarei,14 de Margo  de 2018.

592/03/2018

Excelentissimo Senhor,

c-..,`fl

Servimo-nos   do   presente   para   mui   respeitosamente   solicitar   a   atengao   de   Vossa

Senhoria,  no  sentido  de  que  o  mais  breve  possivel  ,seja  nos  informado  se  existe  no

munjcipio algum pr6prio em nome de Luiz Carlos Maiola Covre  e ainda a gentileza de nos

fornecer a listagem com as vias que ainda nao possuem denominag6es .

As  informag6es  solicitadas  destinam-se  a  instruir  Projetos  de  Lei  de  nossa  autoria  ,em

atendimento a lei n°4.731,de 09 Dezembro de 2003.

Sem outro particular valemo-nos da oportunidade para renovar-the os protesto de

nossa elevada es|i__rna e distintai considerac5o.

Atenciosamente

VEREADOR lR, DO PARQUE MEIA LUA (Lider do PSDC)

A sua Excelencia, o Senhor

Celso Florencio de Souza

Secret5rio de Governo

:,,.:',::ii

5iad.uAue       lul:ife          a
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Oficio  578/2018  -SG

llmo.  Sr.  Vereador,

Prefeitura de Jacarei
Secretaria de Governo

Jacarei,   05  de  Abril  de  2018.

Serve-se  do  presente  para   informa-io  sobre  das  solicitac6es  realizadas   per

Vossa    Senhoria    por    intermedio    dos    oficios    n°    592/03;`2018    e    593/03/2018       -

GVVPML.    Conforme    informagao    da    Secretaria    de    Planejamento,    nao    existem
\\                 ',I

logradouros    com    os    nomes`'l.uiz    Carios    Maiola    Covre    e    Job    Ferreira.`.    Segu3

listagem  com  as  vias  que  ainda  nao  possuem  denomina?6es.

Sendo   que   cumpria    informar,    valho-me   da   oportunidade    para    renovar   os

protestos  de  nossa  elevada  estima.

Atenciosamente,

SecretariG  de,  G{3verno

A  Sua  Senhoria  o  Senhor.

VALMIR  DO  PARQUE  ME!A  LUA

Vereador  de  Jacarei  -SP

Prapa dos Tr€s Poderes, 73 -Centro  -Jacaref (SP\/ -CEP  i2237-170 -For,e (12)3955-91A8

governo@jacarei  SP.gc.`i.J.a '
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