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Proposição Eletrônica nº 3988

REGISTRA VOTO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS AO
INSTITUTO  EMBELLEZE,  PELOS  ONZE  ANOS  DE
FUNCIONAMENTO, QUALIDADE E TRADIÇÃO EM ASSIS

O Instituto Embelleze estará completando onze anos no dia 10 de
dezembro do corrente ano.

Trata-se de um tradicional e importante estabelecimento de nossa
cidade. Muito bem instalado na  Avenida Rui Barbosa nº 136, seu proprietário Ricardo Amorim
acreditou, investiu e quer alavancar o nome de Assis no cenário regional.

O Instituto Embelleze,  preocupado com a formação do cidadão,
vem contribuindo em nosso município para a profissionalização de pessoas, incluindo aqueles
que estão fora do processo produtivo no sistema social.

A  profissionalização  é  um  poderoso  vetor  de  promoção  social,
possibilitando  cidadania,  ampliando  possibilidades  e  criando condições  de desenvolvimento
econômico, e é para isso que o Instituto  Embelleze vem contribuindo durante esses 11 anos. 

À  vista  do  exposto,  Requeiro à  Mesa,  ouvido  o  plenário  e
cumpridas  as  formalidades  regimentais  seja  inserido  na  Ata  de  nossos  trabalhos,  voto  de
congratulações e aplausos ao Instituto Embelleze, pelos onze anos de funcionamento, qualidade
e tradição em Assis.

Que seja encaminhado ofício ao homenageado, na pessoa do seu
proprietário,  Ricardo  Amorim,  dando-lhe  ciência  do  reconhecimento  e  da justa  homenagem
prestada por este Legislativo em nome do povo assisense.

SALA DAS SESSÕES, em 03 de dezembro de 2018.

ALEXANDRE COBRA CYRINO NICOLIELLO VÊNCIO - Alexandre Cachorrão 
Vereador - PR 



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                   Fls. 2

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 3988.




		2018-11-29T11:22:57+0000




