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Proposição Eletrônica nº 3724

Registra voto de congratulações e aplausos à Empresária e
Professora  Josiane  Marcari  Zaggo  Barbosa  pela
reinauguração das novas instalações da Escola CNA-Unidade
Assis. 

Requeremos  à  Mesa,  ouvido  o  plenário  e  cumpridas  as
formalidades regimentais seja inserido na Ata de nossos trabalhos, voto de congratulações e
aplausos  à  Empresária  e  Professora   JOSIANE  MARCARI  ZAGGO  BARBOSA pela
reinauguração das novas instalações da Escola CNA-Unidade Assis.

Nas  dificuldades  atuais  com que  vivemos,  o  fortalecimento  e  o
nascimento de uma empresa em novas instações  é um  fato que deve ser comemorado e
muito  festejado,  que  só  se  realiza  pela  ação  competente  de  empreendedores  ousados,
corajosos e de visão.

A  reinauguração  de  mais  uma   empresa  em  nosso  município
simboliza  o desenvolvimento,   a   geração  de   emprego   e   renda,   e   muito   mais   do  que
fortalecer   a concorrência local, inspira esperança de novos horizontes aos seus cidadãos.

Destacamos   que   neste mês de setembro  do corrente ano,
fomos agraciados   com   a  reinauguração   de um lindo espaço, fruto de muita dedicação,
amor  e  carinho  por  parte  da  nossa  homenageada,  juntamente  com  seus  familiares  e
colaboradores, que nos deram de presente uma nova escola, a Escola  CNA Unidade  Assis,
que   está   muito   bem montada e bem  instalada à Rua: Rangel Pestana, nº  531, Centro.

O acontecimento representa um avanço importante, uma vez que
reflete   nosso   crescimento,   o   progresso   do   nosso   município,   e   a   possibilidade   de
novos horizontes para aqueles que desfrutarem   dos serviços educacionais oferecidos pela
CNA Unidade Assis, já que a mesma trará   educação,   estudo,  oportunidade,  conhecimento
de novas linguas,  emprego   e novas perspectiva   na   vida   de   muitas pessoas que por ali
passarem.

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    JOSIANE  MARCARI  ZAGGO  BARBOSA,  e  a  aplaude
efusivamente pela reinauguração desta linda unidade de ensino em nossa cidade.
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Que seja encaminhado ofício a homenageada, dando-lhe ciência
do reconhecimento e da justa homenagem prestada por este Legislativo em nome do verador
abaixo e em nomo do do povo assisense.

SALA DAS SESSÕES, em 15 de outubro de 2018.

CÉLIO FRANCISCO DINIZ
Vereador - PTB 

Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução Municipal nº 189/2015. 




		2018-10-15T15:19:58+0000




