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Proposição Eletrônica nº 7658

REGISTRA  VOTO  DE  CONGRATULAÇÕES  E  APLAUSOS  À
SENHORA WANESSA SILVA, PELO EXCELENTE TRABALHO
QUE  VEM  DESENVOLVENDO  EM  NOSSA  CIDADE  COMO
FISIOTERAPEUTA E PERSONAL FISIOTERAPEUTA

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  Wanessa Silva,  pelo  excelente  trabalho  que  vem desenvolvendo  em
nossa cidade como Fisioterapeuta e Personal Fisioterapeuta.

Não poderíamos deixar de manifestar o nosso reconhecimento à
Senhora  Wanessa  Silva,  por  sua  atuação  como  Fisioterapeuta  e  Personal  Fisioterapeuta,
garantindo que os serviços prestados aos seus pacientes apresentem a qualidade necessária,
bem como a atenção e correção, que é uma das características básicas do seu atendimento.

Sua postura dignifica a atividade da Fisioterapia, sendo exemplo a
ser seguido pelos demais profissionais desta tão nobre profissão.

Vale resssaltar que nossa agraciada teve uma brilhante passagem
na Seleção Brasileira Feminina de Futebol, onde prestou um magnífico trabalho.

A  homenagem  prestada  pela  Câmara  Municipal  de  Assis  é  o
reconhecimento pelo seu desempenho e atitude, que merece ser reconhecido por todos.

Ante ao exposto, a cidade de Assis,  neste ato representada por
seu  Poder  Legislativo,  verdadeiro  signatário  dos  anseios  democráticos  da  sua  sociedade,
congratula-se  com  a  Senhora  Wanessa  Silva e  a  aplaude  efusivamente  pelo  excelente
trabalho  que  vem  desenvolvendo  em  nossa  cidade  como  Fisioterapeuta  e  Personal
Fisioterapeuta.

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 16 de março de 2020.
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CÉLIO FRANCISCO DINIZ
Vereador - PTB 

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 7658.
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