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Proposição Eletrônica nº 4435

REGISTRA VOTO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS AO
SENHOR  LUIZ  FELISBINO  GODOI,  PELO  EXCELENTE
TRABALHO  QUE  VEM  DESENVOLVENDO  À  FRENTE  DO
RESTAURANTE MISTURA BRASIL

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  Luiz Feisbino  Godoi, pelo  excelente trabalho que vem desenvolvendo à frente do
Restaurante Mistura Brasil.

Justifica-se  esta  homenagem  em  razão  do  notável  e  brilhante
destaque do trabalho realizado pelo homenageado em seu ramo de atividade em nossa cidade.

Este nobre homenageado há 14 anos vem oferecendo qualidade e
credibilidade em seus produtos e serviços, sempre com muito respeito e compromisso para
com nosso povo, sendo uma notável referência para nós assisenses!

Aproveitamos a oportunidade para também congratular todos seus
colaboradores, que contribuem de forma essencial para o sucesso deste negócio.

Diante  deste  cenário,  não  poderíamos deixar  de render  nossas
homenagens.

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 Senhor Luiz Felisbino Godoi e o aplaude efusivamente pelo
excelente trabalho que vem desenvolvendo à frente do Restaurante Mistura Brasil.

Que seja encaminhado ofício ao homenageado, 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. 
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número de proposição 4435.
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