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Proposição Eletrônica nº 7655

REGISTRA VOTO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS AOS
EMPRESÁRIOS ALEXSANDRO GOMES LOPES E BRUNA DE
SOUZA  LUCIÉ,  PELO  EXCELENTE  TRABALHO  QUE  VÊM
DESENVOLVENDO  À  FRENTE  DA  EMPRESA  ALEX  CELL
ASSIS.

Requeiro à Mesa, ouvido o plenário e cumpridas as formalidades
regimentais seja inserido na Ata de nossos trabalhos, voto de congratulações e aplausos aos
empresários  Alexsandro Gomes Lopes e Bruna de Souza Lucié,  pelo  excelente trabalho
que vem desenvolvendo à frente da empresa Alex Cell Celulares Assis, no ramo de venda e
assistência técnica de celulares, tablets GPS e outros

Os  homenageados  são  pessoas  bem  conceituados  em  nossa
cidade, pessoas queridas que vem exercendo suas atividades empresariais com competência
e dedicação há anos, o que com certeza culmina com o sucesso e credibilidade no que fazem.

Cidadãos  respeitados  junto  aos  profissionais  do  ramo  e,
principalmente, junto de seus  clientes e amigos.

Essa empresa vêm prestando uma valorosa contribuição a nossa
população através de sua dedicação e sua atuação no ramo em que trabalham, contribuindo
também para o desenvolvimento sócio econômico do Município de Assis.

PARABÉNS  AMIGOS!  Nesta  oportunidade  manifesto-lhes  o
desejo que continuem caminhando de passos firmes e longos pelas sendas da vida, e que o
sucesso e o trabalho nunca lhes faltem.

Por todas as razões aqui expostas, a cidade de Assis, neste ato
representada por seu Poder Legislativo, por este vereador, verdadeiro signatário dos anseios
democráticos  da  sua  sociedade,  congratula-se  com  os  empresários  Alexsandro  Gomes
Lopes e Bruna de Souza Lucié  e os aplaude efusivamente pelo excelente trabalho que vem
desenvolvendo à frente da empresa Alex Cell Assis.

Que do deliberado seja dado ciência aos homenageados, dando-
lhes  ciência  do  reconhecimento  do  Legislativo  Municipal  assisense,  em  especial  deste
Vereador.

SALA DAS SESSÕES, em 16 de março de 2020.
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CÉLIO FRANCISCO DINIZ
Vereador - PTB 

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 7655.
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