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Proposição Eletrônica nº 7653

REGISTRA VOTO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS AO
SENHOR MÁRCIO ANTONIO FABRI, PELO EXCELENTE
TRABALHO QUE VEM DESENVOLVENDO COMO DIRETOR DA
TV CÂMARA ASSIS

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 Márcio Antonio Fabri, pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo como Diretor da
TV Câmara Assis.
Nosso agraciado vem realizando um magnífico trabalho na
Câmara Municipal de Assis como Diretor da TV Câmara Assis, onde vem implementando a
programação e consequentemente conseguindo índices nunca antes visto, divulgando não
apenas os Vereadores, mas também todo o trabalho desenvolvido por esta Casa de Leis e
consequentemente divulgando toda a comunidade assisense.
Com a entrada de Fabri à frente da Direção da TV Câmara Assis,
segundo pesquisa realizada, quintuplicou a audiência, sendo que mais da metade da cidade
tem assistido a tela de programação da TV Câmara.
Vale destacar também que Fabri está para colocar em prática uma
nova grade de programação, aumentando as reportagens externas e fazendo a cobertura de
eventos por toda a cidade, sempre visando o interesse público, nunca fazendo política pessoal,
motivo pelo qual é merecedor do respeito de todos os Vereadores desta Casa de Leis.
É um excelente funcionário, sempre muito cordial, prestativo,
responsável por suas tarefas e sempre disposto a contribuir de forma significativa com a
Câmara Municipal de Assis, desenvolvendo de maneira digna e exemplar suas funções.
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 Márcio Antonio Fabri e o aplaude efusivamente pelo
excelente trabalho que vem desenvolvendo como Diretor da TV Câmara Assis.
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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
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