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Proposição Eletrônica nº 4261

MOÇÃO Nº 64/2019
Código: P2018732683/4261

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 Márcio Greik Salomão de Oliveira, pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo à
frente do "Assados & Cia".
O homenageado é comerciante bem conceituado em nossa
cidade, exercendo a sua atividade comercial com competência e dedicação administrativa há
muitos anos.
Cidadão respeitado junto aos
principalmente, junto aos seus funcionários, clientes e amigos.
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do

ramo

e,

Vem prestando uma valorosa contribuição através de sua
dedicação em sua atuação comercial 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 cidade de Assis, neste ato
representado por seu Poder Legislativo, verdadeiro signatário dos anseios democráticos da sua
sociedade, congratula-se com o Senhor Márcio Greik Salomão de Oliveira e o aplaude
efusivamente pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo à frente do "Assados & Cia".
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 11 de fevereiro de 2019.

JOÃO DA SILVA FILHO - Timba
Vereador - DEM
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REGISTRA VOTO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS AO
SENHOR MÁRCIO GREIK SALOMÃO DE OLIVEIRA, PELO
EXCELENTE TRABALHO QUE VÊM DESENVOLVENDO À
FRENTE DO "ASSADOS & CIA"
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