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Proposição Eletrônica nº 7656

REGISTRA VOTO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS AO
SENHOR ROBSON CAMARGO, PELO BELÍSSIMO TRABALHO
QUE VEM REALIZANDO EM NOSSA CIDADE COMO MÚSICO E
CANTOR 

Requeremos  à  Mesa,  ouvido  o  plenário  e  cumpridas  as
formalidades regimentais seja inserido na Ata de nossos trabalhos, voto de congratulações e
aplausos ao Senhor Robson Camargo, pelo belíssimo trabalho que vem realizando em nossa cidade
como Músico e Cantor.

Ao  propormos  a  presente  Moção,  ressaltamos  que  a  música
definitivamente toca o íntimo do nosso coração, e Robson Camargo com todo talento e amor
pelo  que  faz,  vem levando  alegria  e  emoção a  tantas  pessoas  com seu talento  e  o  dom
maravilhoso que Deus lhe deu, tanto com seu show "Maverick", quanto na evangelização, e
nos demais eventos que participa..

"A música é a arte celestial de se combinar sons de maneira
agradável  ao  ouvido,  não  é  nada  fácil  ser  sensível,  apresentar  emoções,  cultivar
amizades. Ser cantor, ainda que com algumas pequenas pedras no caminho, é mostrar a
beleza da vida,  os desencantos de uma grande paixão. É elevar, inspirar,  comover e
canalizar energias positivas. Sua meta mais sublime é a de despertar os mais nobres
sentimentos, depurar as energias humanas, infundir o aprimoramento do ser humano.
Ser intérprete é fazer com que voltemos anos e anos atrás, lembrando de momentos
inesquecíveis que marcaram nossas vidas.

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

Assim,  a  cidade  de   Assis,  com toda  certeza,  orgulha-se  do  destaque
alcançado pelo cantor Robson Camargo no cenário musical, e o nosso desejo é que continue caminhando
de passos firmes e longos pela estrada da vida, e que Deus muito o abençoe, preservando e cuidando cada
vez mais deste lindo dom.

PARABÉNS MEU AMIGO! A vida fica mais bela quando ouvimos
a sua voz que são não somente de sua boca, mas certamente do seu coração.

Por todas as razões aqui expostas, a cidade de Assis, neste ato
representada por seu Poder Legislativo, por este vereador, verdadeiro signatário dos anseios
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democráticos da sua sociedade,  congratula-se com o Senhor  Robson Camargo e o aplaude
efusivamente pelo belíssimo trabalho que vem realizando em nossa cidade como Músico e Cantor.

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.

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 7656.
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