MOÇÃO DE APLAUSOS Nº 00054/2018

Ao Excelentíssimo Senhor
Prof. Deley Oliveira
Presidente da Câmara Municipal
Nesta

Senhor Prefeito,

Os Vereadores que este subscrevem vem respeitosamente requerer que,
após ouvido o plenário, seja encaminhado mensagem de congratulações à
FECIPAR pelos 25 anos de história, através da Presidente, Dra. Sônia França, com
13 anos de total dedicação.
A FECIPAR é um marco na história de Paraíso do Tocantins, sendo a
instituição de ensino superior que mais profissionais já colocou no mercado de
trabalho, com ênfase para a educação de Paraíso e do Vale do Araguaia.
Ao comemorar seus 25 anos de rica história, merece todo o nosso
reconhecimento e a nossa gratidão.
Do mesmo modo, manifestamos as nossas felicitações à Presidente desta
Instituição, a Dra. Sônia França, que completa 13 anos de total dedicação à
FECIPAR, ofertando a sua experiência de magistrada e a sensibilidade de
educadora, somando-se ao grande respeito e consideração conquistado nesta
cidade, para a execução de um belo trabalho.
Bem sabemos dos desafios que a FECIPAR vem enfrentando nos últimos
anos, e por isto, se torna ainda mais nobre esta marca atingida de jubileu de prata,
que merece ser reverenciada por significar prosperidade para nossa gente.
E esta abnegada Presidente, a Dra. Sonia França, que comemora “bôdas de
linha”, 13 anos de luta constante, somando esperanças e conquistas, fazendo a
diferença e provando que a persistência e a competência são divisores de água na
vida de uma pessoa que é exemplo para uma cidade inteira.
Gabinete do Vereador, 07 de novembro de 2018.
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