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MOÇÃO Nº 260/2020

REGISTRA VOTO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS A
JOVEM JÉSSICA VITÓRIA ALVES DA SILVA, PELO
BELÍSSIMO TRABALHO QUE DESENVOLVEU COMO
ESTAGIÁRIA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ASSIS

Requeremos à Mesa, ouvido o plenário e cumpridas as
formalidades regimentais seja inserido na Ata de nossos trabalhos, viti de congratulações e
aplausos a jovem Jéssica Vitória Alves da Silva, pelo belíssimo trabalho que desenvolveu como
estagiária na Câmara Municipal de Assis.
Algumas pessoas são especiais pela entrega com a qual
transformam suas vidas, pautadas em objetivos concretos que semeiam grandes realizações.
Dedicação, zelo, competência, eficiência são marcas
atividades realizadas pela Jéssica, durante sua brilhante atuação nesta Casa Legislativa.

das

Jéssica, possuidora de uma forte personalidade, projetou valores
morais dignos, conseguindo agregar sempre um clima de simpatia e otimismo entre os que
com ela aqui conviveu, oferecendo sempre um tratamento civilizado e cortês para com todos.
Sendo assim, a cidade de Assis, neste ato representada por seu
Poder Legislativo, verdadeiro signatário dos anseios democráticos da sua sociedade,
congratula-se com a jovem Jéssica Vitória Alves da Silva e a aplaude efusivamente pelo
belíssimo trabalho que desenvolveu como Estagiária na Câmara Municipal de Assis.
Que seja encaminhado ofício a homenageada, dando-lhe ciência
do reconhecimento e da justa homenagem prestada por este Legislativo.
.

SALA DAS SESSÕES, em 23 de março de 2020.

ELIZETE MELLO DA SILVA - Profª Dedé
Presidente
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