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Câmara Municipal de Ribeirão Preto
lado de S o Paulo
DE

REQUERIMENTO

|O

APROVADO

A

ÚNICA BRAS LEIRA PRI ENTE NA LISTA
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['A TIME
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VHOR PRESIDENTE
CONSIDERANDO

que a smuresana uma nerena Trajano plesIdame do conselho de
ammmsuação do Magazrne Lmza. e a uma bvasneva presence na hsta
de me pessoas mas muuences do mundo da IevIsIa Trnre pumrcaua em
«sms/2021.

CONSIDERANDO

que a SIa Lulza NeIena Trarano esIa enIre os desuaques da calegnna
“mas“ com pmnssronars que são reIeréncra em suas areas de aIuaçao,

CONSIDERANDO

que o Magazme Lmza, no auge da panuernra da comme auxurou
pequenas empresas a se adaplarem ao mne'roro dIgIIaL pm mem do
ProreIo Parcerro MagaIu. que rncIuIa pequenos oonrercranIes na sua
oIaIamrma de Marketplace, aanuo vrsrurlrdades e authandD na Iogrsuca
de enlrega de pequenos e mea-os negamos

CONSIDERANDO

que a Sm Lurza Helena Trajano, atuou na moDIlIzaçãD ao Incsnwo a
amplIaçâD da vacmação conIra comum no Brasn. esurnurando a
pamcrpaçao da ImcIaIIva pIIvada na mpevaçâo com o Dmgrama
nacronaI de Imumzaoáo,

CONSIDERANDO

que ea Mara e grupo Numeros do Iarasn. que nega mars De 95 Inri
pammpames du Brasu & dv extenor, que luta por palmas pnbhcas e de
negocios focadas em direitos IguaIs Irabarno, segurança euuoaçao e
saúde de quandade.

Im DIINIF
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MF N"
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FUNCIONAR“)

I

fºi;

Câmara Municipal de Ribeirão Preto
na turma regmenlal, apos ouwdo o demo plenáno, Seja
encammhadu moção de aplausos & Sra Lmza Helena Trajano,
Pveswdenle no Conselho de Aumwstraçào do Magazme Lmza,
pam seu reconhecwmemn e memo ao compor a hsla da Top 100
da rews'a Tune em 2021 trazendo orgulha, alegna e mspnraçãu a
lodosos brasxleuos na Rua Vowmanos da Franca, 1465 oenlru
FrancaVSP , CEP 14400550

REGUEREMOS,

SALA DAS SESSÓES, 16 DE SETEMBRO DE 2021

Glálicia Berenice

Vereadora
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