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Proposição Eletrônica nº 3957

REGISTRA  VOTO  DE  CONGRATULAÇÕES  E  APLAUSOS  À
SENHORA  ANELISA  SANTOS  DUARTE,  PELO  EXCELENTE
TRABALHO  QUE  VEM  DESENVOLVENDO  COMO
PROFESSORA NA EE "DR. CLYBAS PINTO FERRAZ"

Requeiro à Mesa, ouvido o plenário e cumpridas as formalidades
regimentais seja inserido na Ata de nossos trabalhos, voto de congratulações e aplausos à
Senhora  Anelisa  Santos  Duarte,  pelo  excelente  trabalho  que  vem  desenvolvendo  como
professora na EE "Dr. Clybas Pinto Ferraz".

A Profª Anelisa  Santos Duarte vem dedicando sua vida em prol da
educação.  Profissional  séria  e  dedicada,  vem  exercendo  sua  função  com  muita  garra,
seriedade e dedicação.  Mais que ensinar alunos, ela vem modelando caracteres, lapidando
homens e esculpindo na mente de cada aluno o gosto de aprender. Não se deixa abalar pelas
crises e nem pelas adversidades, permanecendo firme na missão que lhe é confiada.

Vale  destacar  o  trabalho  desenvolvido  por  esta  valorosa
profissional  da  Educação,  que  vem  desenvolvendo  um  belíssimo  trabalho,  orientando  e
incentivando seus alunos, prova disso são os excelentes resultados por eles alcançados na 21ª
edição da Olimpíada Brasileira de Astronomia e  Astronáutica - OBA.

Assim  sendo,  esta  Vereadora  não  poderia  deixar  passar  em
brancas nuvens a oportunidade de cumprimentar nossa agraciada, que transformou seu ofício
em missão.

Ante o exposto, a cidade de Assis, neste ato representada por seu
Poder  Legislativo,  verdadeiro  signatário  dos  anseios  democráticos  da  sua  sociedade,
congratula-se  com  a  Senhora  Anelisa  Santos  Duarte e  a  aplaude  efusivamente  pelo
excelente trabalho que vem desenvolvendo como professora na EE "Dr. Clybas Pinto Ferraz".

Que do deliberado seja dado ciência à homenageada, dando-lhe
ciência do reconhecimento do Legislativo Municipal assisense, em especial desta Vereadora.

SALA DAS SESSÕES, em 26 de novembro de 2018.
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ELIZETE MELLO DA SILVA - Profª Dedé
Vereadora - PV 

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

Para conferir o original, acesse https://sapl.assis.sp.leg.br/generico/proposicao_validar e informe o

número de proposição 3957.
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