Excelentíssima Senhora Presidente:

DR. EDU FENERICH, Vereador infra-assinado, REQUER a
Vossa Excelência que ouvido o plenário e obedecidas às exigências
regimentais, conste em ata MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES, para com a
jovem estudante LORENA TALARICO SOARES PIMENTA, pela classificação
obtida no Concurso de Redação da EPTV na Escola no ano de 2021.
Realizado nas quatro regiões de cobertura da EPTV, o
concurso “EPTV na Escola”, convida a comunidade escolar a refletir e discutir
assuntos relevantes para toda a sociedade ao mesmo tempo em que exercita a
arte da escrita.
Com a redação que teve como tema "Novo vírus
contagiante!", a estudante jaboticabalense LORENA, orientada pela
Professora SARA AMADEU da renomada instituição de ensino, COLÉGIO
MARIA, foi classificada como semifinalista na 22ª edição do concurso de
redação e aguardando a nova fase do concurso, promovido pela EPTV
Ribeirão.
REQUER outrossim, a extensão desta
Professora Sara Amadeu, bem como ao COLÉGIO MARIA.

homenagem

à

REQUER, finalmente, que seja dado conhecimento da
presente manifestação a todos os homenageados.

Jaboticabal, 30 de setembro de 2021.

DR. EDU FENERICH
Vereador - MDB

MOÇÃO Nº 468/2021 - Protocolo nº 1608/2021 recebido em 01/10/2021 15:27:42 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Carlos Eduardo Pedroso Fenerich
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.jaboticabal.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 024B-E505-1501-5E99.

MOÇÃO Nº 468/2021

Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução nº 346/2018

Rua Barão do Rio Branco, 765 - CEP: 14870-330 - Jaboticabal-SP
Fone: 16.3209.9477 - Site: www.jaboticabal.sp.leg.br
Pag. 1/2

MOÇÃO Nº 468/2021 - Protocolo nº 1608/2021 recebido em 01/10/2021 15:27:42 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Carlos Eduardo Pedroso Fenerich
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.jaboticabal.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 024B-E505-1501-5E99.

Assinado digitalmente por
CARLOS EDUARDO
PEDROSO FENERICH
979.562.108-44
Data: 01/10/2021 15:15

Pag. 2/2

