
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02/2016 

         VEREADOR MÁRIO NADAF 

MOÇÃO DE APLAUSOS 
  

Com base no que dispõe no artigo 142, inciso XIV do Regimento 

Interno desta Augusta Casa de Leis, requeiro a Mesa Diretora com anuência 

do Soberano Plenário para que proceda ao devido registro nos anais deste 

Legislativo e encaminhe a presente Moção de Aplausos para FLÁVIO VENTURINI 

E ORQUESTRA SINFÔNICA DA UFMT. 

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

A presente Moção de Aplausos tem como objetivo parabenizar 

o FLÁVIO VENTURINI E ORQUESTRA SINFÔNICA DA UFMT, pelo merecido sucesso que 

vêm alcançando no cenário nacional, transmitindo música erudita ou mesmo 

da música popular, com arranjos especiais que garantiam a qualidade 

musical necessária. 

A  Orquestra teve sempre a atenção dos dirigentes que, à 

frente da UFMT, acreditavam na importância de um conjunto especial de 

música de qualidade para contribuir na formação dos homens e mulheres de 

Mato Grosso. O artista  Flávio Venturini é músico desde sempre. Munido 

de um acordeom, passou a adolescência descobrindo sua veia musical e a 

aprimorando ao ganhar um piano do pai. A partir daí, revelou-se um dos 

mais talentosos e inquietos artistas brasileiros, trafegando com 

personalidade ímpar por diversos estilos musicais, seja em melodias 

instrumentais, seja em canções eternas como, os sucessos “Todo azul do 

mar”, “Noites com sol”, que fazem parte do programa Sinfonia Brasil. 

Deste modo, por bem representar esta Capital na qual possui 

suas raízes, o FLÁVIO VENTURINI E ORQUESTRA SINFÔNICA DA UFMT é mais que 

merecedor dessa Moção de Aplausos, pois suas conquistas são reflexos da 

organização, planejamento, competência, e profissionalismo que a orquestra 

vem demonstrando ao longo dos anos, motivo pelo qual solicito o voto 

favorável dos nobres pares, em especial da realização da sessão solene para 

entregar a justa homenagem de Moção de Aplausos aos integrantes do FLÁVIO 

VENTURINI E ORQUESTRA SINFÔNICA DA UFMT 

 

Palácio Paschoal Moreira Cabral, Sala das Sessões em, 17 de 

Março de 2016. 

VEREADOR MÁRIO NADAF 

Partido Verde – PV  

LÍDER DO PARTIDO 
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  VEREADOR MÁRIO NADAF 

                 MOÇÃO DE APLAUSOS 
  

Com base no que dispõe no artigo 142, inciso XIV do Regimento 

Interno desta Augusta Casa de Leis, requeiro a Mesa Diretora com anuência 

do Soberano Plenário para que proceda ao devido registro nos anais deste 

Legislativo e encaminhe a presente Moção de Aplausos para FLÁVIO VENTURINI 

E ORQUESTRA SINFÔNICA DA UFMT. 

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

A presente Moção de Aplausos tem como objetivo parabenizar 

o FLÁVIO VENTURINI E ORQUESTRA SINFÔNICA DA UFMT, pelo merecido sucesso que 

vêm alcançando no cenário nacional, transmitindo música erudita ou mesmo 

da música popular, com arranjos especiais que garantiam a qualidade 

musical necessária. 

A  Orquestra teve sempre a atenção dos dirigentes que, à 

frente da UFMT, acreditavam na importância de um conjunto especial de 

música de qualidade para contribuir na formação dos homens e mulheres de 

Mato Grosso. O artista  Flávio Venturini é músico desde sempre. Munido 

de um acordeom, passou a adolescência descobrindo sua veia musical e a 

aprimorando ao ganhar um piano do pai. A partir daí, revelou-se um dos 

mais talentosos e inquietos artistas brasileiros, trafegando com 

personalidade ímpar por diversos estilos musicais, seja em melodias 

instrumentais, seja em canções eternas como, os sucessos “Todo azul do 

mar”, “Noites com sol”, que fazem parte do programa Sinfonia Brasil. 

Deste modo, por bem representar esta Capital na qual 

possui suas raízes, o FLÁVIO VENTURINI E ORQUESTRA SINFÔNICA DA UFMT é mais 

que merecedor dessa Moção de Aplausos, pois suas conquistas são reflexos da 

organização, planejamento, competência, e profissionalismo que a orquestra 

vem demonstrando ao longo dos anos, motivo pelo qual solicito o voto 

favorável dos nobres pares, em especial da realização da sessão solene para 

entregar a justa homenagem de Moção de Aplausos aos integrantes do FLÁVIO 

VENTURINI E ORQUESTRA SINFÔNICA DA UFMT 

 

Palácio Paschoal Moreira Cabral, Sala das Sessões em, 17 

de Março de 2016. 

VEREADOR MÁRIO NADAF 

Partido Verde – PV  

LÍDER DO PARTIDO 
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   VEREADOR MÁRIO NADAF 

                 MOÇÃO DE APLAUSOS 
  

Com base no que dispõe no artigo 142, inciso XIV do Regimento 

Interno desta Augusta Casa de Leis, requeiro a Mesa Diretora com anuência 

do Soberano Plenário para que proceda ao devido registro nos anais deste 

Legislativo e encaminhe a presente Moção de Aplausos para FLÁVIO VENTURINI 

E ORQUESTRA SINFÔNICA DA UFMT. 

J U S T I F I C A T I V A 
A presente Moção de Aplausos tem como objetivo 

parabenizar o FLÁVIO VENTURINI E ORQUESTRA SINFÔNICA DA UFMT, pelo 

merecido sucesso que vêm alcançando no cenário nacional, transmitindo 

música erudita ou mesmo da música popular, com arranjos especiais que 

garantiam a qualidade musical necessária. 

A  Orquestra teve sempre a atenção dos dirigentes que, 

à frente da UFMT, acreditavam na importância de um conjunto especial de 

música de qualidade para contribuir na formação dos homens e mulheres 

de Mato Grosso. O artista  Flávio Venturini é músico desde sempre. 

Munido de um acordeom, passou a adolescência descobrindo sua veia 

musical e a aprimorando ao ganhar um piano do pai. A partir daí, 

revelou-se um dos mais talentosos e inquietos artistas brasileiros, 

trafegando com personalidade ímpar por diversos estilos musicais, seja 

em melodias instrumentais, seja em canções eternas como, os sucessos 

“Todo azul do mar”, “Noites com sol”, que fazem parte do programa 

Sinfonia Brasil. 

Deste modo, por bem representar esta Capital na qual 

possui suas raízes, o FLÁVIO VENTURINI E ORQUESTRA SINFÔNICA DA UFMT é 

mais que merecedor dessa Moção de Aplausos, pois suas conquistas são 

reflexos da organização, planejamento, competência, e profissionalismo que 

a orquestra vem demonstrando ao longo dos anos, motivo pelo qual solicito 

o voto favorável dos nobres pares, em especial da realização da sessão 

solene para entregar a justa homenagem de Moção de Aplausos aos 

integrantes do FLÁVIO VENTURINI E ORQUESTRA SINFÔNICA DA UFMT 

 

Palácio Paschoal Moreira Cabral, Sala das Sessões em, 17 

de Março de 2016. 

VEREADOR MÁRIO NADAF 

Partido Verde – PV  

LÍDER DO PARTIDO 


