Câmara Municipal de Mogi Guaçu
Estado de São Paulo

, DE

REQUERIMENTO N°

2021.

ASSUNTO: Propõe a inserção nos anais da Casa de voto de
congratulações e aplausos com a jovem Maria Laura
Mariano da Silva, pela performance obtida
na
carreira de Miss.

SENHOR PRESIDENTE,

A jovem Maria Laura Mariano da Silva, de 18 anos,
moradora de Mogi Guaçu, é uma promessa que está despontando no cenário brasileiro,
na esteira de importantes conquistas que alcançou na carreira que abraçou.
Maria Laura participou de inúmeras competições
válidas pelos concursos de miss e conquistou os títulos de: MISS TERRA VINHEDO, MISS
TEEN ÁGUA SÃO PAULO, MISS TEEM TERRA ILHA BELA, MISS TEEEN EARTH BRASIL.
Sua performance merece elogios, aplausos e votos
de continuado sucesso na carreira. Indubitavelmente, o nome de Mogi Guaçu vem
sendo propagado e lembrado nos eventos em que a guaçuana sempre se destaca. A
jovem Maria Laura é credora de nossa admiração e apreço pela dedicação e sucesso
alcançado.
A guaçuana Maria Laura foi coroada recentemente
com o título de MISS TEEM EARTH BRASIL, em evento realizado no Equador na data de
19 de outubro passado, obtendo o primeiro lugar no certame e, no último dia 23 de
outubro, foi agraciada com a faixa de MISS TEEN EARTH INTERNACIONAL 2021.
Por essa razão,
REQUEIRO, na forma regimental de estilo, seja
inserido em ata de nossos trabalhos, voto de congratulações e aplausos com a
guaçuana MARIA LAURA MARIANO DA SILVA - jovem talento de carreira promissora-,
pela performance e bem sucedida carreira que trilhou, enaltecendo-a pela recente
conquista da faixa de Miss Teem Earth Brasil e da faixa de Miss Teen Earth Internacional
de 2021.
REQUEIRO, outrossim, e após deliberação do Douto
Plenário, seja cientificada do inteiro teor desta propositura, a jovem e talentosa
guaçuana Maria Laura Mariano da Silva.
Sala "Ulysses Guimarães", 16 de novembro de 2021
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