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Proposição Eletrônica nº 4120

REGISTRA VOTO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS AO
PROPRIETÁRIO DA ACADEMIA FIGHT 372,  PAULO THIAGO
FURLAN  LOPES,  PELOS  EXCELENTES  RESULTADOS
ALCANÇADOS  POR  SEUS  ATLETAS  NAS  COMPETIÇÕES
ESTADUAIS E NACIONAIS NA MODALIDADE KICKBOXING

Requeiro à Mesa, ouvido o plenário e cumpridas as formalidades
regimentais seja inserido na Ata de nossos trabalhos, voto de congratulações e aplausos ao
proprietário da Academia Fight 372, Paulo Thiago Furlan Lopes, pelos excelentes resultados
alcançados por seus atletas nas competições estaduais e nacionais na modalidade kickboxing.

Não poderíamos deixar de manifestar o nosso reconhecimento ao
nosso  agraciado,  pela  sua  notória  história  e  dedicação  ao  esporte  através  do  kickboxing,
esporte de combate que teve sua origem através das técnicas de boxe e caratê. Surgiu em
Nova Iorque,  Estados Unidos, na década de 1970. É uma mistura de várias artes marciais,
associadas as lutas e os golpes do boxe aos chutes do caratê.

Ressaltamos que nosso homenageado é proprietário da Academia
Fight 372 e seus atletas, que são muito bem treinados e orientados por ele, têm conquistado
excelentes resultados em competições estaduais e nacionais na modalidade kickboxing.

Atende  e  direciona  seus  atletas  para  um treinamento  efetivo  e
eficaz, proporcionando um melhor rendimento e obtendo assim o melhor resultado. Parabéns!

Apresentar esta Moção é motivo de muito orgulho, pois me sinto
honrado em poder agraciá-lo.

Por ser de inteira justiça, esta Câmara Municipal, através deste ato
legislativo, reconhece publicamente e aprova esta justíssima homenagem que prestamos ao
querido  proprietário  da  Academia  Fight  372,  Paulo  Thiago  Furlan  Lopes,  merecedor
inconteste de toda a nossa gratidão e, porque não dizer, admiração.

Esta Moção expressa o Reconhecimento Público da população da
cidade de Assis a um de seus mais valorosos cidadãos.

Que seja encaminhado ofício ao homenageado, dando-lhe ciência
da justa homenagem prestada por este Legislativo em nome do povo assisense.
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SALA DAS SESSÕES, em 17 de dezembro de 2018.

VINÍCIUS GUILHERME SIMILI
Vereador - PDT 

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 4120.
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