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MOÇÃO Nº 525/2021

REGISTRA VOTO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS À
ACADEMIA BIO CORPO, PELOS EXCELENTES SERVIÇOS
PRESTADOS EM 16 ANOS DE PLENO FUNCIONAMENTO

Considerando a competência e principalmente o respeito aos
clientes durante os 16 anos de atuação, completados no dia 09 de agosto do corrente ano;
Considerando que a Academia Bio Corpo preza o excelente
atendimento aos alunos, bem como a qualidade dos serviços, assim, conquistando a cada dia
mais clientes;
Considerando que, todo o período de atuação da empresa em
Assis, vem contribuindo diretamente para o desenvolvimento econômico de nossa cidade,
gerando empregos diretos e outros indiretos e por meio da tributação;
Considerando a importância do reconhecimento, estimulo e
respeito para com as empresas e seus respectivos lideres, em especial os que geram emprego
e renda, como é o caso da Academia Bio corpo;
Requeiro à Mesa, ouvido o plenário e cumpridas as formalidades
regimentais seja inserido na Ata de nossos trabalhos, voto de congratulações e aplausos à
Academia Bio Corpo, pelos excelentes serviços prestados em 16 anos de pleno funcionamento.
Que seja encaminhado ofício aos proprietários de nossa
homenageada, Sérgio Caetano, Camila Longo e Eduardo Pimentel, dando-lhes ciência do
reconhecimento e da justa homenagem prestada por este Legislativo em nome do povo
assisense.

SALA DAS SESSÕES, em 09 de setembro de 2021.

VANESSA EUGÊNIO
Vereadora - Republicanos
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