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REGISTRA VOTO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS À EE
"DR. CLYBAS PINTO FERRAZ", PELA COMEMORAÇÃO DOS
SEUS 84 ANOS DE EXISTÊNCIA EM NOSSA CIDADE

Considerando que no dia 22 de maio do corrente ano a EE "Dr.

Clybas Pinto Ferraz" completou 84 anos de atividades;

Considerando que a EE "Dr. Clybas Pinto Ferraz" firmou-se como

um dos mais tradicionais estabelecimentos escolares de Assis, devido à excelente qualidade

de ensino oferecido;

Considerando  que  a  escola  conta  com  ótima  estrutura  física,

possuindo em seu quadro professores qualificados e dedicados;

Considerando que  desde  sua  fundação,  a  escola  vem  se

aprimorando, inovando e se destacando na qualidade de ensino, se tornando referência em

nosso município;

Este vereador parabeniza a EE "Dr. Clyba Pìnto Ferraz" por mais

um ano de atividade, ressaltando o trabalho admirável no sistema de ensino do colégio, assim

como na preparação dos alunos para os desafios da vida, sendo estes profissionais ou sociais,

como homens e mulheres de bem na sociedade.

Assim sendo, requeiro à Mesa, ouvido o plenário e cumpridas as

formalidades regimentais seja inserido na Ata de nossos trabalhos, voto de congratulações e

aplausos à EE "Dr. Clybas Pinto Ferraz", pela comemoração dos seus 84 anos de existência

em nossa cidade.

Que seja encaminhado ofício à homenageada, na pessoa de sua

Diretora,  Profª Vanessa P. P. Rosa de Almeida, dando-lhe ciência do reconhecimento e da justa

homenagem prestada por este Legislativo em nome do povo assisense.
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SALA DAS SESSÕES, em 01 de junho de 2021.

EDSON DE SOUZA - Pastor Edinho
Vereador - PDT 
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