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Proposição Eletrônica nº 4432

REGISTRA VOTO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS AO
SENHOR EDGARD PIMENTEL BREDA,  POR SUA COLAÇÃO
DE  GRAU  NO  CURSO  SUPERIOR  DE  TECNOLOGIA  EM
GESTÃO  PÚBLICA,  PELO  CENTRO  UNIVERSITÁRIO
INTERNACIONAL UNINTER

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 Edgard Pimentel Breda, por sua colação de grau no Curso Superior de
Tecnologia em Gestão Pública, pelo Centro Universitário Internacional UNINTER, transcorrida
no dia 30 de janeiro do corrente ano.

O sucesso é daqueles que batalham, e com toda certeza você é
merecedor desse sucesso. Que a alegria da sua conclusão e formatura no Curso Superior de
Tecnologia  em Gestão Pública,  fique para sempre em você,  para que a felicidade da sua
conquista também contagie aqueles que da sua profissão se beneficiarem.

Pessoas grandes são aquelas que lutam por ideais, e você provou
ser  parte  dessas  pessoas.  A  sua  conquista  vai  impulsionar  outras  buscas  e  abrir  novos
horizontes, sempre apontando para um futuro muito luminoso.

Por acreditar que este dia chegaria, você se esforçou e buscou a
cada dia o seu sonho. Merecidamente venceu, e hoje os aplausos são todos para você!

O que você alcançou hoje é uma pequena parte do que você ainda
pode conquistar com o seu talento, o seu futuro e o seu sucesso estão só começando. Agora
você inicia  uma nova  etapa  da  sua  vida,  serão novos desafios  que  com certeza você irá
superar com proeza.

O talento, a força de vontade e a persistência trouxeram você até
aqui. Esperamos que esta vitória seja o início de muitas outras conquistas.

Parabéns  pelo  belíssimo  exemplo  de  luta,  perseverança  e
coragem! 

Assim sendo, a cidade de Assis, neste ato representada por seu
Poder  Legislativo,  verdadeiro  signatário  dos  anseios  democráticos  da  sua  sociedade,
congratula-se com o Senhor  Edgard  Pimentel  Braga  e  o  aplaude  efusivamente  por  sua
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colação  de  grau  no  Curso  Superior  de  Tecnologia  em  Gestão  Pública,  pelo  Centro  Universitário
Internacional UNINTER.

Que seja encaminhado ofício ao homenageado, 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.

JOÃO DA SILVA FILHO - Timba
Vereador - DEM 
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