SENADO FEDERAL
REQUERIMENTO
Nº 27, DE 2018
Requer, nos termos regimentais, voto de aplauso a Sra. ZEINA MARIA RUSSO DA SILVA,
pela posse no cargo de Presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes Abrasel, seccional Amazonas.

AUTORIA: Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB/AM)
DESPACHO: Encaminhe-se
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Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento Interno do Senado
Federal, inserção em ata de voto de aplauso a Sra. ZEINA MARIA RUSSO DA
SILVA, pela posse no cargo de Presidente da Associação Brasileira de Bares e
Restaurantes - Abrasel, seccional Amazonas, durante solenidade realizada em
Assembleia ordinária realizada na última quarta feira, 7 de fevereiro de 2018, pela
posse no cargo de Presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes
- Abrasel, seccional Amazonas, durante solenidade realizada em Assembleia
ordinária realizada na última quarta feira, 7 de fevereiro de 2018.
Requeiro, ainda, que cópia do presente Voto de Aplauso seja
encaminhada à sede da ABRASEL – AM, na pessoa de sua presidente, Zeina Russo, no
endereço sito à Rua Coronel Afonso de Carvalho, 05 - Conjunto Celetramazon - Casa
do Turismo - Adrianópolis, Manaus - AM, 69057-351, para que dele tome ciência e
receba nossas congratulações.

JUSTIFICAÇÃO
Na última quinta feira, dia 7 de fevereiro do corrente ano, na cidade
de Manaus, capital do Estado do Amazonas, foi empossada na presidência da
Associação Brasileira de Bares e Restaurantes - Abrasel, seccional AM, a Sra. Zeina
Maria Russo da Silva, durante assembleia ordinária da entidade. Zeina sucede a ex
– presidente Lilian Guedes, que ocupou o cargo durante 1 ano e 8 meses.
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há 25 anos assumiu a missão de ajudar a construir um ambiente empresarial mais
favorável aos negócios no setor de bares e restaurantes.
No Amazonas, cerca de 100 mil pessoas são beneficiadas no setor,
contando com aproximadamente 15 mil empresas. Neste universo, a Abrasel
representa a vanguarda empresarial do ramo de serviços de alimentação,
possuindo atualmente 250 associados, que representam a principal força do setor
no Estado.
A nova presidente, Zeina Russo, possui vasta experiência em
atividades da categoria, tendo feito parte da diretoria da Abrasel, atuando como
Conselheira há mais de 6 anos.
Também exerceu atividades no Sindicato de Panificadores do
Amazonas (Sidipam) e foi uma das fundadoras da Cooperativa dos Panificadores do
Amazonas. É proprietária da Panificadora Requinte, uma das mais tradicionais da
cidade, com mais de 20 anos de atuação no ramo.
Zeina Russo, assume o cargo com o desafio de fortalecer as atividades
da entidade no Amazonas, em um momento complicado de nossa economia, mas
com o compromisso de manter o calendário dos principais eventos da associação,
como a Feira Internacional da Gastronomia Amazônica (FIGA).
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A Abrasel – AM representa em nosso Estado uma entidade nacional que

das principais entidades do setor da alimentação no Amazonas, com muito orgulho,
requeiro este Voto de Aplauso à sua nova dirigente, Sra. Zeina Russo.

Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2018.

Senadora Vanessa Grazziotin
(PCdoB - AM)
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Sendo assim, por ter aceito o desafio de presidir a Abrasel – Am, uma

