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MOÇÃO Nº 550/2022

REGISTRA VOTO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS AO
SUSHIMAN DÊNIS ITIRO TAHARA, POR TER RECEBIDO O
CERTIFICADO FAIXA PRETA EM SUSHI (CERTIFICAÇÃO
KUROOBI)

Requeiro à Mesa, ouvido o plenário e cumpridas as formalidades
regimentais seja inserido na Ata de nossos trabalhos, voto de congratulações e aplausos ao
Sushiman Dênis Itiro Tahara, por ter recebido o certificado "faixa preta" em sushi (certificação
"kuroobi").
Toda atividade desenvolvida com competência e com propósitos
definidos só poderia alcançar o sucesso esperado. Assim tem sido com o proprietário do
Restaurante Art Sushi, Dênis itiro Tahara, que nos dias 1º e 2 de maio do corrente ano
participou do primeiro exame de certificação "Kuroobi" (espécie de "faixa preta" em sushi),
onde apenas 36 sushimans do Brasil foram selecionados para participar.
Vale destacar que nosso agraciado foi o único selecionado de
Assis e região a participar do exame e conseguir o certificado junto com a primeira turma no
Brasil. Parabéns.
Não poderia deixar de manifestar o meu reconhecimento a esse
profissional, que é muito bem conceituado e que exerce a sua atividade com competência e
muita dedicação.
Cidadão respeitado junto aos
principalmente, junto aos seus funcionários, clientes e amigos.
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PARABÉNS! Nesta oportunidade manifesto-lhe o desejo que
continue caminhando de passos firmes e longos pela senda da vida.
Por todas as razões aqui expostas, a cidade de Assis, neste ato
representada por seu Poder Legislativo, verdadeiro signatário dos anseios democráticos da sua
sociedade, congratula-se com o Sushiman Dênis Itiro Tahara e o aplaude efusivamente por
ter recebido o certificado "faixa preta" em sushi (certificação "kuroobi").
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Que do deliberado seja dado ciência ao homenageado, dando-lhe
ciência do reconhecimento do Legislativo Municipal assisense, em especial deste Vereador.
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DOUGLAS HENRIQUE DE AZEVEDO TERRA
Vereador - SDD
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SALA DAS SESSÕES, em 11 de maio de 2022.
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