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REGISTRA VOTO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS À
CASA DA MENINA “SÃO FRANCISCO DE ASSIS”, PELA
COMEMORAÇÃO DOS SEUS 59 ANOS DE EXISTÊNCIA EM
NOSSA CIDADE

Considerando que no dia 10 de abril do corrente ano a Casa da
Menina “São Francisco de Assis” completou 59 anos de atividades;
Considerando que a Casa da Menina “São Francisco de Assis
firmou-se como um dos mais tradicionais estabelecimentos escolares de Assis, devido à
excelente qualidade de ensino oferecido, contribuindo, positivamente, no desenvolvimento
das crianças que dela fazem parte;
Considerando que a escola conta com ótima estrutura física,
possuindo em seu quadro professores qualificados e dedicados;
Considerando que desde sua fundação, a escola vem se
aprimorando, inovando e se destacando na qualidade de ensino, se tornando referência em
nosso município;
Portanto, este vereador parabeniza a existência de 59 anos desta
Escola pelo empenho e dedicação no ensino educacional infantil do município. Assim,
reforçamos os preceitos constitucionais (art. 205 da Constituição Federal) na medida em que
a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, colaborando com a sociedade,
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e
sua qualificação para o trabalho.
Assim sendo, requeiro à Mesa, ouvido o plenário e cumpridas as
formalidades regimentais seja inserido na Ata de nossos trabalhos, voto de congratulações e
aplausos à Casa da Menina “São Francisco de Assis”, pela comemoração dos seus 59
anos de existência em nossa cidade.
Que seja encaminhado ofício à homenageada, na pessoa de sua
Presidente, Angela Canassa, dando-lhe ciência do reconhecimento do Legislativo Municipal
assisense, em especial deste Vereador.
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MOÇÃO Nº 236/2021

SALA DAS SESSÕES, em 13 de maio de 2021.

Pag. 1/3

Rua José Bonifácio, 1001 – CEP 19800-072 – Fone/Fax: (18) 3302-4144
Site: www.assis.sp.leg.br – e-mail: cmassis@camaraassis.sp.gov.br

MOÇÃO Nº 236/2021 - Protocolo nº 378/2021 recebido em 14/05/2021 09:31:55 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Gerson Alves de Souza e outro
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.assis.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8BFD-6C18-7D62-B925.

Câmara Municipal de Assis
Estado de São Paulo
Fls. 2

GERSON ALVES
Vereador - PTB
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