EMENTA: Requerem Moção De Aplausos e Congratulações à
Advogada

Tania

de

Fatima

Smocking,

pela

conclusão com louvor do Curso Movimento – Escola
de Líderes da Fundação Ulysses Guimarães.

SENHOR PRESIDENTE,
Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:
Considerando que a Fundação Ulysses Guimarães - FUG - através do
Movimento Escola de Líderes, prepara líderes partidários estaduais, capacitando-os a
desempenharem suas funções com uma visão mais humanizada e com consciência de
seu papel na sociedade;
Considerando que a Escola oferece a esses líderes formação em áreas
estratégicas do conhecimento político, econômico e social, além de ajudar na sua atuação
pública, na construção de carreiras política e no planejamento de ações para desenvolver
suas habilidades com eficiência, integridade e responsabilidade com o coletivo;
Considerando que a FUG tem primado pela Formação Política do cidadão e pela
extensão deste programa no maior número possível de municípios brasileiros;
Considerando que a Advogada Tania de Fatima Smocking, presidente do Núcleo
Feminino do Movimento Democrático Brasileiro – MDB Mulher de Ribeirão Preto, foi uma
das selecionadas no estado de São Paulo para integrar a 1ª Turma do Programa
Movimento Escola de Lideres promovido pela Fundação Ulysses Guimarães;
Considerando que, no último dia 21 de Maio, os alunos da Escola apresentaram
para a banca de examinadores seus projetos de conclusão de curso, consubstanciado na
elaboração de política pública para a comunidade em um dos níveis de governo federal,
estadual ou municipal; tendo a Advogada Tania Smocking apresentando primoroso
projeto no âmbito estadual sobre Segurança Alimentar Frente ao Impacto da Fome Pós
Pandemia.
Considerando que tal feito é motivo de orgulho para todo o MDB municipal, pois
a ilustre advogada ao elaborar sua política pública, eleva o nome de nosso município,
sendo merecedora de nossos mais sinceros votos de louvor por seu brilhantismo e
dedicação.
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REQUEREMOS, por todas as razões aqui expostas, ouvido o
Douto Plenário e cumpridas as formalidades regimentais, sejam consignados em ata de
nossos trabalhos, votos de louvor e congratulações à Advogada, Presidente do
Movimento Democrático Brasileiro - MDB - Mulher de Ribeirão Preto

agora Líder

Partidário, Tania Smocking.

Sala das Sessões, 09 de junho de 2022.

ALESSANDRO MARACA
vereador - MDB

Assinado digitalmente por
IGOR JOSE VINICIUS DE
OLIVEIRA 316.352.82870
Data: 09/06/2022 10:57

IGOR OLIVEIRA
vereador - MDB

MATHEUS MORENO
vereador - MDB

Assinado digitalmente por
MATHEUS MORENO DE
ALMEIDA 315.795.308-77
Data: 09/06/2022 11:03
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votos de louvor e congratulações à Advogada, Presidente do Movimento Democrático
Brasileiro - MDB - Mulher de Ribeirão Preto agora Líder Partidário, Tania Smocking.
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