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citada, foi ratificada pela Ata de Reunião da Secretaria de Serviços
Legislativos em 13 de janeiro de2020, conforme documento anexo.

justo que a Senhora MARINA MORAES SILVA
FIACADORI receba
"Titulo de Cidadã Mato-grosseÍrse", assim,
qualificam seu mérito, somos favoráveis pela APROVAÇÃO do Projeto de
Resolução (PR) n" 3312021, de autoria da Deputada JANAÍNA RIVA, lido
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APROVAÇÃO do Projeto de Resolução (PR) n'33t2021, de autoria da
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