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Proposição Eletrônica nº 4034

REGISTRA VOTO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS AOS
ROTARYS  CLUBES  DE  ASSIS,  PELA  REALIZAÇÃO  DO
ROTARY DAYS EM NOSSA CIDADE

Requeremos  à  Mesa,  ouvido  o  plenário  e  cumpridas  as
formalidades regimentais seja inserido na Ata de nossos trabalhos, voto de congratulações e
aplausos aos Rotarys Clubes de Assis, pela realização do Rotary Days em nossa cidade.

O evento foi realizado no dia 25 de novembro do corrente ano, nas
dependências  do  Parque   Ecológico  João   Domingo  Coelho  -  Buracão,  reunindo  várias
entidades.

Foi um dia especial, que contou com a participação de centenas
de  pessoas,  que  puderam desfrutar  de  uma série  de  atividades,  como shows  musicais  e
artísticos, circuito saúde, brinquedos infláveis e diversas oficinas.

O Rotary Days foi um sucesso, que superou às expectativas dos
organizadores, Rotarys Clubes Assis, Assis Norte, Assis do Vale e Fraternal, cumprindo com
louvor o objetivo do evento, que era proporcionar um domingo saudável aos moradores de
Assis.

Parabenizamos os Rotarys Clubes de nossa cidade,  através de
suas  diretorias,  membros  e  voluntários  pelo  sucesso  do  evento.  Iniciativa  como  esta  é
merecedora de nossos aplausos e admiração.

Por todas as razões aqui expostas, a cidade de Assis, neste ato
representada por seu Poder Legislativo, verdadeiro signatário dos anseios democráticos da sua
sociedade, congratula-se com os Rotarys Clubes de Assis  e os aplaude efusivamente pela
realização do Rotary Days em nossa cidade.

Que seja encaminhado ofício ao Presidente  do Rotary Clube de
Assis,  Rodrigo Cavinsa Tavares; ao  Presidente  do  Rotary Clube Assis Norte,  Cap. Mário
Haruo Maeda; ao Presidente do Rotary Clube Assis do Vale, Ledenir Cipriano; e à Presidente
do  Rotary Clube Assis Fraternal,  Simone Regina Minetto de Lima,  dando-lhes ciência do
reconhecimento  e  da  justa  homenagem  prestada  por  este  Legislativo  em  nome  do  povo
assisense.

SALA DAS SESSÕES, em 10 de dezembro de 2018.
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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 4034.
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