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Proposição Eletrônica nº 4452

Registra  voto de congratulações e  aplausos a  Revista
Urbana e toda equipe pelo belíssimo trabalho realizado
em nossa cidade. 

Requeiro  à  Mesa,  ouvido  o  plenário  e  cumpridas  as
formalidades  regimentais  seja  inserido  na  Ata  de  nossos  trabalhos,  voto  de
congratulações e aplausos a Revista Urbana, na pessoa de  Paula Santana  e toda
equipe pelo belíssimo trabalho realizado em nossa cidade. 

A Revista Urbana nasceu  em Assis no ano de 2011, e desde
então circula em nossa cidade levando informação, entretenimento, dicas de moda,
saúde, beleza, bem estar, gastronomia, e muitos outros assuntos interessantes.

A Revista  Urbana além de levar  a  informação a quem lê,
também divulga nossas empresas, os negócios, os grandes  eventos de uma maneira
dinâmica  e  original,  funcionando  como um verdadeiro  guia  daquilo  que é  bom em
nossa cidade.

 

Isso só é  possível  acontecer,   em razão dos profissionais
competentes e dedicados que ali trabalham e que certamente fazem a diferença  na
sua área de atuação, fazendo com amor e dedicação o trabalho que se dispuseram a
realizar, deixando a marca da competência e excelência em cada um deles.

Assim, parabenizamos sua proprietária  PAULA SANTANA
pelo empenho e carinho em cada matéria e em cada edição veiculada pela revista, e a
toda sua equipe (Lara Ferreira, Ana Borgato, Alessandro Oliveira, João Coelho, Bruno
Bissoli e outros) pelo comprometimento e profissionalismo. 

"O  sucesso  é  um  trabalho  diário  que  só  pode  ser
alcançado com perseverança e, é claro, muito trabalho. Por isso, agradecemos a
todos pelo trabalho impecável e por todo  empenho em sempre fazer o melhor!" 

Por  todas  as  razões  aqui  expostas,  a  cidade  de  Assis,  a
Câmara  Municipal  de  Assis,  através  dos  legítimos  representantes  da  comunidade,
congratula-se com a Sra. PAULA SANTANA e a aplaude efusivamente pelo excelente
trabalho que vem desenvolvendo à frente da REVISTA URBANA.
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Que  do  deliberado  seja  dado  ciência  a  homenageada,
dando-lhe ciência do reconhecimento do Legislativo Municipal assisense, em especial
deste Vereador.

SALA DAS SESSÕES, em 25 de fevereiro de 2019.

CÉLIO FRANCISCO DINIZ
Vereador - PTB 

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 4452.
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