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Proposição Eletrônica nº 3715

REGISTRA VOTO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS AO
ASSISENSE  JEAN  CARLOS  GALVÃO,  POR  SAGRAR-SE
BICAMPEÃO DO BRASÍLIA PHOTO SHOW - MAIOR FESTIVAL
DE FOTOGRAFIA DO PAÍS

Considerando que com uma câmara Canon T 51 e uma lente fixa
50mm, o assisense Jean  Carlos Galvão conseguiu captar uma imagem impressionante do alto
da Avenida Rui Barbosa, em Assis, no dia 28 de novembro de 2017;

Considerando, ainda, que a foto foi inscrita no maior festival de
fotografia do país, o Brasília Photo Show, em sua 4ª edição;

Considerando  que  após  ser  premiado  em  2017  com  uma
fotografia da Catedral de Assis,  agora em 2018, dentre as 12 mil imagens concorrentes, a
cidade será novamente representada na maior feira de exposição fotográfica no mundo, em
evento que atrairá os olhares de mais de 40 mil pessoas;

Considerando que é dever do Poder Público exaltar e reconhecer
o trabalho de profissionais  que ajudam no desenvolvimento cultural  de Assis,  divulgando o
nome de nosso município em premiações regionais, estaduais e nacionais;

Como homem público e respresentante do povo assisense,  este
Vereador não poderia deixar de manifestar o meu reconhecimento pelo relevante e qualificado
trabalho de nosso agraciado,  que destacou a nossa cidade neste segmento e incentiva os
profissionais de nossa região.

Assim sendo, requeiro à Mesa, ouvido o plenário e cumpridas as
formalidades regimentais seja inserido na Ata de nossos trabalhos, voto de congratulações e
aplausos ao assisense  Jean Carlos Galvão, por  sagrar-se bicampeão do Brasília Photo Show -
maior festival de fotografia do país.

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 15 de outubro de 2018.
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VALMIR DIONIZIO
Vereador - PSD 

Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução Municipal nº 189/2015. 

Para conferir o original, acesse https://sapl.assis.sp.leg.br/generico/proposicao_validar e informe o

número de proposição 3715.
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