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Proposição Eletrônica nº 7717

REGISTRA VOTOS DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS AO
JOVEM HENRIQUE BETTIOL CORONADO BARELLI, POR SUA
APROVAÇÃO  NO  VESTIBULAR  PARA  OS  CURSOS  DE
MEDICINA PELA UNIMAR, FEMA, UNOESTE E ENGENHARIA
CIVIL PELA UFMG

O  jovem  Henrique  Bettiol  Coronado  Barelli teve  seu  esforço
recompensado e foi aprovada no vestibular para os cursos de Medicina na UNIMAR (Marília),
FEMA (Assis), UNOESTE (Presidente Prudente) e Engenharia Civil pela UFMG (Minas Gerais),
dando bom exemplo aos jovens de hoje e sendo motivo de orgulho para sua família.

Grande  conquista,  fruto  de  sua  dedicação  aos  estudos,
comprometimento diário, disciplina, organização e determinação para alcançar este importante
êxito, deixando a sua marca na história do Colégio Ipê e grande orgulho aos seus pais.

Assim, manifestamos nossos cumprimentos a este estudante, que
é motivo de contentamento para todos aqueles que o amam. Temos certeza de que muitas
outras vitórias somadas a esta virão em sua vida. Parabéns!

Ante  o  exposto,  requeremos  à  Mesa,  ouvido  o  plenário  e
cumpridas  as  formalidades  regimentais  seja  inserido  na  Ata  de  nossos  trabalhos,  voto  de
congratulações e aplausos ao jovem Henrique Bettiol Coronado Barelli, por  sua aprovação no
vestibular para os cursos de Medicina pela UNIMAR, FEMA, UNOESTE e Engenharia Civil
pela UFMG.

Que do deliberado seja dado ciência ao homenageado, dando-lhe
ciência do reconhecimento do Legislativo Municipal assisense, em especial desta Vereadora

SALA DAS SESSÕES, em 23 de março de 2020.

ELIZETE MELLO DA SILVA - Profª Dedé
Vereadora - PV
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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 7717.
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