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Proposição Eletrônica nº 4411

REGISTRA  VOTO  DE  CONGRATULAÇÕES  E  APLAUSOS  À
ESCOLA  VIACERTA  EDUCAÇÃO  PROFISSIONAL,  PELA
INAUGURAÇÃO DE SUA UNIDADE EM NOSSA CIDADE

Requeremos  à  Mesa,  ouvido  o  plenário  e  cumpridas  as
formalidades regimentais seja inserido na Ata de nossos trabalhos, voto de congratulações e
aplausos  à  Escola  Viacerta  Educação  Profissional,  pela  inauguração  de  sua  unidade  em  nossa
cidade.

Ao propormos a presente Moção, ressaltamos que ocorreu no dia
21 de fevereiro do corrente ano a inauguração da Escola  Viacerta Educação Profissional,
unidade de Assis, que será muito bem dirigida pelo Senhor Thiago Tedesco Guimarães.

É um momento de grande satisfação para  Assis a inauguração
dessa unidade, que trará grande benefício aos cidadãos no campo da profissionalização.

Sabemos o quanto o ensino é importante na formação de nossos
jovens e nossa cidade contando com mais uma escola muito ajudará na formação de futuros
profissionais.

Nosso  município  contará  com  qualidade  de  ensino,  estrutura
dinâmica e professores especializados.

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  Escola  Viacerta  Educação  Profissional  e  a  aplaude
efusivamente pela inauguração de sua unidade em nossa cidade.

Que seja encaminhado ofício a homenageada, na pessoa do seu
Diretor,  Thiago  Tedesco  Guimarães, dando-lhe  ciência  do  reconhecimento  e  da  justa
homenagem prestada por este Legislativo em nome do povo assisense.

SALA DAS SESSÕES, em 25 de fevereiro de 2019.

ALEXANDRE COBRA CYRINO NICOLIELLO VÊNCIO - Alexandre Cachorrão 
Vereador - PR 
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