INDICAÇÃO nº.13/2015.

Indico ao Executivo Municipal de Paranapuã, ouvido
o Douto Plenário, que seja denominado Escola Municipal JOSÉ FERREIRA DO
CARMO (Zé Ferreira - in memorian) a escola municipal que está com as obras
prestes a ser concluídas.

JUSTIFICATIVA

Na fase de conclusão das obras da Escola Municipal,
sugiro que a mesma seja denominada “Escola Municipal José Ferreira do
Carmo – Zé Ferreira”.
O Senhor Zé Ferreira, como era carinhosamente
conhecido veio a residir no município de Paranapuã por volta de 1963, sendo
que no decorrer de todo seu período de atividade trabalhista,exercendo
atividade exclusivamente no meio agrícola.
Dado a sua forma fácil de fazer amigos e seriedade nos
negócios, em 1968 foi convidado a concorrer a uma cadeira do Poder Legislativo
Municipal, sendo eleito Vereador para a 2ª Legislatura, período – 1969 a 1972,
exercendo a função de 1º Secretário da Mesa Diretora de 22/03/1969 a
22/12/1969 e Presidente da Câmara Municipal de 23/12/1971 a 30/01/1973.
Devido
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reconhecido

trabalho
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como

Vereador, em 1972 concorreu à 3º Gestão Municipal, o que fora confirmado
quando da abertura das urnas, sendo eleito Prefeito Municipal de Paranapuã –
período: 1973 a 1977.
Na 6ª Gestão deste Município, foi eleito novamente ao
Cargo de Prefeito Municipal de Paranapuã, para o período de 1989 a 1992.

Além da carreira política já destacada, o Sr. José
Ferreira teve uma atuação em todos os setores da comunidade paranapuense, a
se destacar na Diretoria do Paranapuã Esporte Clube (PEC), membro da
Associação de Pais e Mestres (APM) da Escola Estadual Prefeito José Ribeiro,
Presidente da Comissão de Festas da Paróquia São Judas Tadeu, bem como
membro das Diretorias do Paranapuã Clube.
Também tinha talento para a música, destacando-se
pela afinação e pelo aprimorado gosto pela música sertaneja raiz,
apresentando-se em diversas feiras agropecuárias, programas de rádio,
televisão e gravando discos, levando o nome de nosso município em toda
região.
É a Justificativa, esperando vossa providencia.
Câmara Municipal de Paranapuã – SP, Sala das
Sessões “Vereador Antonio Fernandes Soares”, aos 13 dias do mês de outubro
de 2015.
Gilmar de Freitas
Vereador

