CAMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MOçAO LEGISLATIVA
VEREADOR MARCAO DA SEPRIVA - SOLIDARIEDADE

O Poder Legislativo Douradense atraves do vereador acima citado de acordo
corn as normas regimentais, apresenta Mocao de congratulacao a professora
da Escola Municipal Pref. Ruy Comes, Distrito de Vila Sao Pedro, Leticia
Berloffa Rodrigues.
Em reconhecimento ao excelente trabalho realizado no desenvolvimento e
preparagao dos alunos da Equipe "Capivaras de Sao Pedro" corn o auxilio do
monitor Joao Pedro de Carvalho Linhares estudante de Direito, que já
participou anteriormente da Olimpiada, a equipe e formada pelos alunos Thiago
Souza Silva, Luis Eduardo Zimmer Morais e Vitor Andrade dos Santos, que
participaram corn sucesso levando a escola a ser aprovada nas seis primeiras
fases da 14° Olimpiada Nacional em Historia do Brasil — 2022, por essa razao
foram convocados dentre 73 mil inscritos de todo o Brasil, a participar da fase
final da olimpiada como primeira colocada.
A professora nao mediu esforpos, por servipos, atos, doaroes e sacrificios
cumpriu alem do seu efetivo dever profissional, desempenha suss funcoes corn
esmero, por esse motivo presto esta homenagem corn justa Mocao de
Congratularoes refletindo o reconhecimento e a gratidao do Poder Legislativo.
Plenario "Weimar Torres", 01 de agosto de 2022.
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CAMARA MUNICIPAL DE DOURADOS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MoçAo LEGISLATIVA

VEREADOR MARCAO DA SEPRIVA - SOLIDARIEDADE

O Poder Legislativo Douradense atraves do vereador acima citado de
acordo corn as normas regimentais, apresenta Mocao de
congratulacao a Julio Cesar Azambuja Rocha.
Em reconhecimento aos seus relevantes servicos prestados durante a
49° Exposipao Agropecuaria, Industrial e Comercial de Dourados.
Corn participapao desde do ano 2000, no presente ano assumiu a Casa
do Ovino, o ovinocultor Julio Cesar, proprietario da Cabanha Goiabeira,
se destacou grandemente, alem de expor a raga Suffolk, expos as ragas
de criadores de todo o estado, alcanpando a total liquidez em vendas e
mostrando assim as perspectivas de crescimento do ramo na cidade de
Dourados e em todo o estado do Mato Grosso do Sul.

e

O trabalho prestado durante a Expoagro, foi de grande avalia fazendo
jus a presente homenagem, e o reconhecimento do sucesso alcanpado
atraves do profissionalismo e comprometimento
de enorme
importancia, assim o parabenizo pelos valorosos servipos prestados.
Plenario "Weimar Torres", 01 de agosto de 2022.
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