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Proposição Eletrônica nº 4003

REGISTRA VOTO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS AO
SENHOR  ANDRÉ  RICARDO  DIAS  DA  SILVA,  POR  SUA
VALOROSA  COLABORAÇÃO  NA  EDIÇÃO  DO  LIVRO
"COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER"

Requeremos  à  Mesa,  ouvido  o  plenário  e  cumpridas  as
formalidades regimentais seja inserido na Ata de nossos trabalhos, voto de congratulações e
aplausos ao Senhor André Ricardo  Dias da Silva, por sua valorosa colaboração na edição do
livro "Combate à Violência contra a Mulher".

Ao propormos a presente Moção, ressaltamos que o ser humano
só se realiza quando constitui uma família, planta uma árvore e escreve um livro. Aí está o
Senhor André Ricardo Dias da Silva realizado com o lançamento do livro "Combate à Violência
contra  a  Mulher",  pela  Editora  Posteridade,  organizado  pelos  Senhores  Clayton  da  Silva
Bezerra e Giovani Celso Agnoletto e que contou com sua colaboração.

Não  poderíamos  deixar  de  parabenizar  e  manifestar  o  nosso
reconhecimento pelo trabalho realizado por nosso agraciado e manifestar-lhe o desejo que
continue caminhando de passos firmes e longos pela senda da vida.

Por todas as razões aqui expostas, a cidade de Assis, através dos
legítimos representantes da comunidade, congratula-se com o Senhor André Ricardo Dias da
Silva e o aplaude efusivamente por sua valorosa colaboração na edição do livro "Combate à
Violência contra a Mulher".

Que do deliberado seja dado ciência ao homenageado, dando-lhe
ciência do reconhecimento do Legislativo Municipal assisense, em especial deste Vereador.

SALA DAS SESSÕES, em 03 de dezembro de 2018.

SARGENTO VALMIR DIONIZIO
Vereador - PSD 
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número de proposição 4003.
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