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Proposição Eletrônica nº 7469

REGISTRA  VOTO  DE  CONGRATULAÇÕES  E  APLAUSOS
SENHORA NEIVA ZACARIAS PORTES, PELA OBTENÇÃO DO
TÍTULO  DE  MESTRE  NA  ÁREA  DE  LINGUAGENS  E
LETRAMENTOS  JUNTO  À  UNESP  -  UNIVERSIDADE
ESTADUAL PAULISTA - CAMPUS DE ASSIS

Requeremos  à  Mesa,  ouvido  o  plenário  e  cumpridas  as
formalidades regimentais seja inserido na Ata de nossos trabalhos, voto de congratulações e
aplausos à Senhora  Neiva Zacarias Portes,  pela  obtenção do título de Mestre na área de
Linguagens e Letramentos junto à UNESP – Universidade Estadual  Paulista – Campus de
Assis.

Tomamos  conhecimento  que  a  Senhora  Neiva  Zacarias  Portes
concluiu o seu Mestrado, sendo motivo de orgulho para sua família e amigos.

Não  poderíamos  deixar  de  manifestar  o  nosso  reconhecimento
pelo trabalho desenvolvido por esta grande profissional,  tendo em vista que esse excelente
trabalho foi resultado de muito estudo e dedicação.

Temos certeza que muitas outras vitórias somadas a esta virão em
sua vida. Parabéns!

Assim sendo, a cidade de Assis, neste ato representada por seu
Poder  Legislativo,  verdadeiro  signatário  dos  anseios  democráticos  da  sua  sociedade,
congratula-se com a Senhora Neiva Zacarias Portes e a aplaude efusivamente pela obtenção
do  título  de  Mestre  na área  de  Linguagens  e  Letramento  junto  à  UNESP –  Universidade
Estadual Paulista - Campus de Assis.

Que seja encaminhado ofício à homenageada, dando-lhe ciência
do reconhecimento e da justa homenagem prestada por este Legislativo em nome do povo
assisense.

SALA DAS SESSÕES, em 26 de fevereiro de 2020.
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Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução Municipal nº 189/2015. 
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número de proposição 7469.
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