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Proposição Eletrônica nº 4091

REGISTRA VOTO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS AO
SENHOR  ALCY  RIBEIRO  DE ANDRADE,  PELA  CONQUISTA
DE SUA MERECIDA APOSENTADORIA

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 Alcy Ribeiro de Andrade, pela conquista de sua merecida aposentadoria.

No dia 06 de setembro do corrente ano, o Senhor Alcy Ribeiro de
Andrade, conquistou a tão almejada aposentadoria.

Dedicação e zelo por suas tarefas, foram, por assim dizer, a marca
registrada e constante de sua atuação ao longo dos anos que trabalhou, o que o fez cumprir
com grande empenho todas as funções a ele atribuidas.

Não  podemos  olvidar  sua  lealdade  à  Administração  Pública
Municipal,  manifestada  em  todos  os  momentos  nos  quais  prestou  seus  serviços  junto  à
Prefeitura Municipal de Assis como Operador de Máquinas, Equipamentos e Veículos.

Despediu-se de suas funções,  consciente de que finalizou suas
tarefas importantes e necessárias, não deixando quaisquer pendências. Parabéns!

Por  todas  as  razões  aqui  expostas,  a  cidade  de  Assis,
representada por seu Poder Legislativo, verdadeiro signatário dos anseios democráticos da sua
sociedade, congratula-se com o Senhor Alcy Ribeiro de Andradd e o aplaude efusivamente pela
conquista de sua merecida aposentadoria.

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 17 de dezembro de 2018.

ALEXANDRE COBRA CYRINO NICOLIELLO VÊNCIO - Alexandre Cachorrão 
Vereador - PR 
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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 4091.
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