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MOÇÃO Nº 556/2022

REGISTRA VOTO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS À
MARIÓTICA - RELOJOARIA E ÓTICA, PELA COMEMORAÇÃO
DO SEU 38º ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO EM NOSSA
CIDADE

O vereador que a esta subscreve, requer à Mesa, ouvido o
plenário e cumpridas as formalidades regimentais seja inserido na Ata de nossos trabalhos,
voto de congratulações e aplausos à Mariótica - Relojoaria e Ótica, pela comemoração do seu
38º aniversário de fundação em nossa cidade, que transcorrerá no dia 30 de maio do corrente
ano.
A Mariótica - Relojoaria e Ótica, consolidou seu nome em nossa
cidade, se mantendo no mercado por prestar atendimento de qualidade, gerar emprego e
renda em Assis, conquistando sua carteira de clientes, fidelizando parcerias, possuindo como
missão, constante conhecimento e a excelência no atendimento.
Tenho ciência que, sobreviver no comércio local há todos esses
anos, superando dificuldades naturais do mercado, agregados a aqueles típicos do comércio
local, não foram tarefas fáceis, porém superadas com o trabalho, pela dedicação de seu
proprietário e funcionários e pelo esforço no sentido de marcar posição no comércio de nossa
cidade.
Deixo aqui registrado os meus mais sinceros votos de estima e
consideração. Desejo que este conceituado estabelecimento comercial atinja todos os seus
objetivos e metas estabelecidos e, que seu proprietário e todos os colaboradores continuem
crescendo e prosperando a cada dia sob as bençãos de Deus.
Ante o exposto, a cidade de Assis, neste ato representada por seu

MOÇÃO Nº 556/2022 - Protocolo nº 1298/2022 recebido em 20/05/2022 09:40:37 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Alexandre Cobra Cyrino Nicoliello Vêncio
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.assis.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 644C-F5B4-7F81-AAB2.

Proposição Eletrônica nº PN 12886

Fls. 1

Poder Legislativo, verdadeiro signatário dos anseios democráticos da sua sociedade,
congratula-se com a Mariótica - Relojoaria e Ótica e a aplaude efusivamente pela comemoração
do seu 38º aniversário de fundação em nossa cidade.

Pag. 1/2

Câmara Municipal de Assis
Estado de São Paulo

Rua José Bonifácio, 1001 – CEP 19800-072 – Fone/Fax: (18) 3302-4144
Site: www.assis.sp.leg.br – e-mail: cmassis@camaraassis.sp.gov.br

seja

encaminhado

ofício

ao

proprietário

de

nossa

homenageada, Mario Justo Rodrigues, dando-lhe ciência do reconhecimento e da justa
homenagem prestada por este Legislativo em nome do povo assisense.

SALA DAS SESSÕES, em 18 de maio de 2022.

ALEXANDRE COBRA VENCIO - Alexandre Cachorrão
Vereador - PDT
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