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Proposição Eletrônica nº 4410

REGISTRA VOTO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS AO
SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE ASSIS E
REGIÃO,  PELOS  CINQUENTA  E  SETE  ANOS  DE  BONS
SERVIÇOS PRESTADOS 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  ao  Sindicato  dos Empregados  no Comércio de Assis  e  Região  e o  aplaude
efusivamente pelos cinquenta e sete anos de bons serviços prestados em nossa cidade, que
serão comemorados no dia 27 de fevereiro do corrente ano.

Ao propormos a presente Moção, ressaltamos que o Sindicato dos
Empregados no Comércio de Assis e Região é uma sociedade civil sem fins lucrativos, que tem
por objetivo principal coordenar, orientar, defender e orientar a categoria.

Notadamente, trata-se de entidade sindical forte e unida que luta
bravamente pelos direitos de seus associados, sendo atualmente uma dos mais importantes de
nossa cidade.

Desenvolvendo  proficuamente  e  com  galhardia  um  trabalho
abrangente  em prol  dos  empregados  do  comércio  assisense  e  de  toda  região  desde  sua
fundação, o Sindicato ao longo desses cinquenta e sete anos vem dando a sua gratificante e
competente colaboração em defesa da classe, bem como contribuindo e lutando bravamente
pelo  progresso de nossa cidade,  sendo que,  anos após anods,  continua  sendo motivo  de
orgulho de todos os assisenses.

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  o  Sindicato  dos  Empregados  no  Comércio  de  Assis  e
Região e o aplaude efusivamente pelos cinquenta e sete anos de bons serviços prestados em
nossa cidade.

Que seja encaminhado ofício ao homenageado, na pessoa do seu
Presidente,  Vagner  Campos,  dando-lhe  ciência  do  reconhecimento  e  da  justa  homenagem
prestada por este Legislativo em nome do povo assisense.

SALA DAS SESSÕES, em 25 de fevereiro de 2019.
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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 4410.
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