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Proposição Eletrônica nº 4119

MOÇÃO Nº 762/2018
Código: M197234804/4119

Requeiro à Mesa, ouvido o plenário e cumpridas as formalidades
regimentais seja inserido na Ata de nossos trabalhos, voto de congratulações e aplausos ao
Senhor Norberto Dionizio Filho, pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo à frente da
Agência de Viagens Avanti Tour.
O homenageado é empresário bem conceituado em nossa cidade,
exercendo a sua atividade empresarial com competência e dedicação administrativa há muitos
anos.
Cidadão respeitado junto aos profissionais do ramo e,
principalmente, junto aos seus funcionários, clientes e amigos. Prova disso é ter fechado o ano
de 2018 com a diplomação de Embaixador Cônsul do Departamento de Interior da Sociedade
Esportiva Pameiras.
Vem prestando uma valorosa contribuição através de sua
dedicação em sua atuação empresarial ao desenvolvimento sócio econômico do Município de
Assis.
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 Câmara Municipal de Assis,
através dos legítimos representantes da comunidade, congratula-se com o Senhor Norberto
Dionizio Filho e o aplaude efusivamente pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo à
frente da Agência de Viagens Avanti Tour.
Que do deliberado seja dado ciência ao homenageado, dando-lhe
ciência do reconhecimento do Legislativo Municipal assisense, em especial deste Vereador.

SALA DAS SESSÕES, em 17 de dezembro de 2018.
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SARGENTO VALMIR DIONIZIO
Vereador - PSD
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