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Oficio n.° 213/2018
Altinópolis, 26 de julho de 2018.

Exmo. Senhor
SEBASTIÃO ALVES PAULINO
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
ALTINÓPOLIS SP.
-

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Pelo presente, tenho a honra de encaminhar por intermédio de
Vossa Excelência, à apreciação da Casa, o incluso Projeto de Lei n° 39, de 26 de julho de
2018, que "Dispõe sobre a denominação do Centro Social Urbano- CSU, e dá outras
providências '.
Desde o ano de 1980 o Poder Executivo Municipal passou a
empreender esforços para a construção de uni Centro Social Urbano que hoje se transformou
no mais complexo de público de esporte e lazer do Município.
A cada construção edificada no Centro Social Urbano era
atribuída uma denominação, porém a todo o complexo ainda não foi escolhido um nome.
O complexo esportivo e de lazer em questão já fez história em
nossa cidade, assim como a pessoa que lhe dará seu nome.
Celso Vicentini Zuccolotto foi prefeito de Altinópolis entre os
anos de 1983 a 1988, período no qual as primeiras obras do complexo foram inauguradas.
Tinha elevado espírito público, deixando um exemplo de dignidade e honestidade às
presentes e futuras gerações.
Nesse sentido, a denominação, ora proposta, será uma justa
homenagem à memória daquele benemérito cidadão, que tanto contribuiu para o
desenvolvimento de nosso município no decorrer dos últimos anos.
Isto posto, solicito a Vossa Excelência e a seus Nobres Pares que
a apreciação e votação da matéria se façam nos termos da Lei Orgânica do Município e do
Regimento Interno da Câmara Municipal.
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Certo de contar com a costumeira atenção, aproveito o ensejo para
externar a todos desta Egrégia Casa de Leis protestos de estima e consideração.
Atenciosamente,

Ad
JOSÉ ROBERTO F
o

'P
efeito

CIN MARQUES
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PROJETO DE LEI N° 39, DE 26 DE JULHO DE 2.018.

"Dispõe sobre a denominação do Centro Social Urbano- CSU, e
dá outras providências".

JOSÉ ROBERTO FERRACIN MARQUES,Prefeito de Altinópolis, Estado de São Paulo,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

Propõe à CÂMARA MUNICIPAL DE ALTINÓPOLIS o seguinte Projeto de Lei:

Artigo 10 - Fica o Centro Social Urbano, com endereço na Avenida Coronel Antônio Justino
de Figueiredo s/n.0, denominado "Complexo de Lazer Celso Vicentini Zuccolotto ".

Artigo 2° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Altinópolis, 26 de julho de 2018.

JOSÉ ROBERTO
Prefe o

CIN MARQUES

