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Proposição Eletrônica nº 4439

REGISTRA  VOTO  DE  CONGRATULAÇÕES  E  APLAUSOS
PELA  POSSE  DA  DIRETORIA DO  CONSELHO  DA  MULHER
EMPREENDEDORA

Considerando  que  recentemente  foi  criado  pela  ACIA  -
Associação Comercial e Industrial de Assis o Conselho da Mulher Empreendedora;

Considerando  que  no  dia  12  de  fevereiro  do  corrente  ano  foi
realizada a primeira reunião deste tão importante Conselho, tendo sido realizada a eleição de
sua  Diretoria,  que  ficou  assim  composta:  Presidente  -  Mary  Carvalho;  Vice-Presidente  -
Renata Consoli;  1ª Tesoureira -  Juliana Correia Franciscani;  2ª Tesoureira -  Priscila Pires
Guimarães; 1ª Secretária - Beatriz Xavier Salatine; e 2ª Secretária - Camila Ribeiro Moreno;

Considerando que tal fato reflete de maneira clara e cristalina, o
reconhecimento  da competência,  ampla  visão,  equilíbrio  e disposição  para o trabalho,  que
caracterizam  a  atuação  dos  membros  da  Diretoria  e  que  as  credenciam  plenamente  ao
exercício dos honrosos cargos que assumiram;

Considerando,  enfim, a convicção de que, sob a lúcida e firme
direção de nossas congratuladas, este Conselho prosseguirá a passos firmes em sua brilhante
trajetória, na colimação de seus elevados objetivos;

Requeiro à Mesa, ouvido o plenário e cumpridas as formalidades
regimentais seja inserido na Ata de nossos trabalhos, voto de congratulações e aplausos aos
membros da Diretoria do Conselho da Mulher Empreendedora, desejando-lhes uma gestão
cheia de realizações em prol desse valoroso Conselho. Deus as abençoe!

Que  seja  encaminhado  ofício  às  homenageadas,  dando-lhes
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.

SARGENTO VALMIR DIONIZIO
Vereador - PSD 
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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 4439.
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