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Proposição Eletrônica nº 4114

REGISTRA  VOTO  DE  CONGRATULAÇÕES  E  APLAUSOS  À
LOJA PINGO  DE  OURO,  PELOS  TRINTA  E  SEIS  ANOS  DE
FUNCIONAMENTO, QUALIDADE E TRADIÇÃO EM ASSIS

A Loja Pingo de Ouro, completou trinta e seis anos no dia 13 de
dezembro do corrente ano.

Trata-se de um tradicional e importante estabelecimento comercial
de nossa cidade. Muito bem instalada na Avenida Rui Barbosa nº 116, sua proprietária, Ivana
Spera  Braga acreditou, investiu e quer alavancar o nome de Assis no cenário regional.

Sua missão é ser referência de excelência no comércio de seus
produtos e serviços.

Efetivamente, o primeiro sentimento que seus clientes sentem ao
adentrarem a loja é o de serem muito bem acolhidos e orientados quanto à satisfação de suas
necessidades.

Com  36  anos  de  história,  nossa  agraciada  é  um  exemplo  de
empreendedorismo em nossa cidade, movimentando a economia de Assis e região.

Pela  sua  grande  relevância  local,  o  estabelecimento,  sua
proprietária e seus funcionários merecem ser parabenizados.

Sendo assim, requeiro à Mesa, ouvido o plenário e cumpridas as
formalidades regimentais seja inserido na Ata de nossos trabalhos, voto de congratulações e
aplausos  à  Loja Pingo de  Ouro,  pelos  trinta  e  seis  anos  de  funcionamento,  qualidade  e
tradição em Assis.

Que  seja  encaminhado  ofício  à  proprietária  de  nossa
homenageada, Ivana Spera Braga, dando-lhe ciência do reconhecimento e da justa homenagem
prestada por este Legislativo em nome do povo assisense.

SALA DAS SESSÕES, em 17 de dezembro de 2018.
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