PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 40 / 2017

(Concede título de cidadão rio-verdense à pessoa que menciona e dá outras providências).

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE, ESTADO DE GOIÁS. APROVA:

Art. 1°- Concede-se título de cidadão rio-verdense à SRA. ANDRESA DE SOUZA MARTINS
ÁLVARO, pelos relevantes serviços prestados a essa comunidade.

Art. 2°- A data para entrega do título ora concedido ficará a cargo do presidente do Poder
Legislativo.

Art. 3°- O presente decreto entrará em vigência na data de sua publicação, revogando-se
possíveis disposições contrárias.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE- GOIÁS, agosto de
2017.

Manoel Pereira
Vereador do PSDB

JUSTIFICATIVA

Sr. Presidente,
Sras. Vereadoras,
Srs. Vereadores,

Andresa de Souza Martins Álvaro, nasceu no dia 12 de julho de 1980 em São
Paulo Capital.
Sendo seus pais: Pedro Martins Álvaro (in memorian) e Jorcenita Maria de
Souza.
mãe de Vinícius Souza Macedo.
Como toda mulher guerreira que busca alcançar seus ideais, Andresa sempre
trabalhou muito desde os 14 anos de idade.
Mudou se aos 13 anos para Ituiutaba MG e aos 15 entrou na Rádio Platina AM
como copeira, porém muito curiosa aprendeu a operar a mesa de som e se tornou sonoplasta, e
logo em seguida locutora, que é uma profissão pela qual ela é apaixonada.
Em 2005 veio para Rio Verde a convite da rádio Interativa hoje Rádio Líder, em
seguida foi para rádio Morada do Sol FM onde trabalhou por 10 anos e hoje faz parte como
radialista da equipe Clube FM, e em suas horas vagas faz show musical em Rio Verde e região,
e atualmente além de ser radialista á 20 anos, é também vereadora na Câmara pela cidade de Rio
Verde/Goiás.
Por essa razão solicito aos pares desta Casa de Leis que dêem seu referem ao
presente projeto, aprovando-o.

Manoel Pereira
Vereador do PSDB

