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Proposição Eletrônica nº 4052

MOÇÃO Nº 718/2018
Código: M828045161/4052

Requeremos à Mesa, ouvido o plenário e cumpridas as
formalidades regimentais seja inserido na Ata de nossos trabalhos, voto de congratulações e
aplausos ao barbeiro Manoel Cupertino Duarte, pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo à
frente do Salão Duarte.
O ser humano já é uma beleza única de Deus. Mais belo ainda é o
dom do ser humano em aprimorar a beleza natural e o barbeiro Manoel Cupertino Duarte, há
52 anos, vem exercendo esse trabalho com muito brilhantismo.
Para que seus clientes valorizem suas imagens, priorizando a
qualidade de vida, oferece tudo o que já de melhor, atendendo a todos com prestenza,
incluindo-se aqueles mais exigentes.
Parabéns! Nesta oportunidade manifesto-lhe o sincero desejo que
continue caminhando de passos firmes e longos pela senda da vida e que Deus muito o
abençoe!
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 barbeiro Manoel Cupertino Duarte e o aplaude efusivamente
pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo à frente do Salão Duarte.
Que seja encaminhado ofício ao homenageado, dando-lhe ciência
do reconhecimento e da justa homenagem prestada por este Legislativo em nome do povo
assisense.

SALA DAS SESSÕES, em 10 de dezembro de 2018.

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - Chico Panela
Vice-Presidente - Vereador - PSD
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