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Proposição Eletrônica nº PN 10264

REGISTRA  VOTO  DE  CONGRATULAÇÕES  E  APLAUSOS  À
ARTISTA  MIRIM  ASSISENSE,  MANU  MARTINS,  PELO
CONVITE RECEBIDO PARA EXPOR NO MUSEU DO LOUVRE,
EM PARIS

Requeiro à Mesa, ouvido o plenário e cumpridas as formalidades
regimentais seja inserido na Ata de nossos trabalhos, voto de congratulações e aplausos à
artista mirim assisense, Manu Martins, pelo convite recebido para expor no Museu do Louvre,
em Paris.

Ao  propormos  a  presente  Moção,  ressaltamos  que  a  artista  mirim
assisense, de 4 anos de idade, Manu Martins, vem ganhando destaque no universo da arte com pinturas
coloridas e cheias de talento e desta feita recebeu um convite para expor suas obras no Museu do Louvre,
em Paris, pela Diretora Artística Lisandra Miguel, da empresa Vivemos Arte.

Não poderiamos deixar de manifestar o nosso reconhecimento a essa joia
preciosa, que já tão cedo demonstra talento e que com certeza muito bem irá representar nosso país, em
especial nossa cidade, que se sente muito orgulhosa.

PARABÉNS!  Nesta  oportunidade  manifesto-lhe  o  desejo  que
continue caminhando de passos firmes e longos pela senda da vida e que outras vitórias,
somadas a essa, aconteçam em sua vida.

Por todas as razões aqui expostas, a cidade de Assis, neste ato
representada por seu Poder Legislativo, verdadeiro signatário dos anseios democráticos da sua
sociedade,  congratula-se  com  a  artista  mirim  assisense,  Manu  Martins e  s  aplaude
efusivamente pelo convite recebido para expor no Museu do Louvre, em Paris.

Que  do  deliberado  seja  dado  ciência  à  nossa  homenageada,
dando-lhe ciência do reconhecimento do Legislativo Municipal assisense, em especial deste
Vereador.

SALA DAS SESSÕES, em 09 de setembro de 2021.

VIVIANE DEL MASSA
Vereadora - PP 
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