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Proposição Eletrônica nº 7652

REGISTRA VOTO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS AO
SENHOR  JOSÉ  CARLOS  CORREA,  PELO  EXCELENTE
TRABALHO  QUE  VEM  DESENVOLVENDO  À  FRENTE  DO
CONJUNTO CATEDRAL DO SAMBA

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  José Carlos Correa,  pelo  excelente  trabalho que vem desenvolvendo à frente do
Conjunto Catedral do Samba.

"As  pessoas  estão  divididas  em  classes  sociais,  políticas,
religiosas, e etc... Mas a música, tem o poder de juntar todo mundo". (Dinho - Rock in Rio
2011)

"A  Música  é  a  arte  perfeita  que  exprime  os  sentimentos  dos  seres
imperfeitos". (Landione A. Souza)

"Enquanto  houver  música  seremos felizes  e  estaremos  em
paz,  e  enquanto  houver  músicos,  manteremos sempre a  esperança de sermos mais
felizes e de vermos um mundo com o olhar mais puro e mais sincero".

Nosso agraciado nasceu em Assis, casado com a Senhora  Eliana
Stem Correa e é fundador do Conjunto Catedral do Samba, conjunto que vem levando o nome
de Assis para todo o território nacional.

A música definitivamente  toca o íntimo do nosso coração e  Zé
Correa, como é carinhosamente chamado, com todo talento e amor pelo que faz, vem sendo
considerado um dos maiores ritmistas da região e segundo consta, o Catedral do Samba foi
convidado para gravar em breve um DVD com sambas inéditos.

PARABÉNS!  Nesta  oportunidade  manifesto-lhe  o  desejo  que
continue caminhando de passos firmes e longos pela senda da vida.

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  José  Carlos  Correa e  o  aplaude  efusivamente  pelo
excelente trabalho que vem desenvolvendo à frente do Conjunto Catedral do Samba.
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Que do deliberado seja dado ciência ao homenageado, dando-lhe
ciência do reconhecimento do Legislativo Municipal assisense, em especial deste Vereador.

SALA DAS SESSÕES, em 16 de março de 2020.

DR. ERNESTO NÓBILE
Vereador - PATRIOTA 

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 7652.
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