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Proposição Eletrônica nº 4001

REGISTRA VOTO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS AO
SENHOR  MARCO  ANTONIO  TEREZAN  DE  TOLEDO,  PELO
EXCELENTE TRABALHO QUE VEM DESENVOLVENDO COMO
APRESENTADOR DO PROGRAMA "FLASH TV", LEVADO AO
AR PELA TV VIENA

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 Marco Antonio Terezan de Toledo, pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo
como Apresentador do programa "Flash TV", levado ao ar pela TV Viena.

Visa esta homenagem reconhecer o trabalho do nosso agraciado,
que com sua determinação demonstra sua vocação e destacar o carinho e a dedicação com
que executa o seu trabalho.

Sempre  preocupado  com  temas  atuais,  o  apresentador  Marco
Antonio Terezan de Toledo tem abordado assuntos de interesse no âmbito da sociedade local,
trazendo muita informação de interesse de toda a população assisense, pois o foco é nossa
cidade.

Este  Vereador  parabeniza  esse  valoroso  profissional,  pela
importância  de  seu  programa  em  abordar  temas  de  grande  relevância  aos  seus
telespectadores,  levando  sempre  entretenimento  e  informações  de  forma  democrática  e
responsável à população. 

Assim sendo, a cidade de Assis, neste ato representada por seu
Poder  Legislativo,  verdadeiro  signatário  dos  anseios  democráticos  da  sua  sociedade,
congratula-se com o Senhor  Marco Antonio Terezan de Toledo  e o aplaude efusivamente
pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo como Apresentados do programa "Flash TV",
levado ao ar pela TV Viena.

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 03 de dezembro de 2018.
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SARGENTO 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 4001.
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