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Proposição Eletrônica nº 7661

REGISTRA VOTO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS AO
SENHOR JOSÉ CLÁUDIO NOVACK FILHO (CHEF CLÁUDIO),
PELO EXCELENTE ATENDIMENTO QUE VEM PRESTANDO À
COMUNIDADE  ASSISENSE  À  FRENTE  DO  "QUINTAL  DO
CHEF"

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 José Cláudio Novack Filho (Chef Cláudio), pelo excelente atendimento
que vem prestando à comunidade assisense à frente do "Quintal do Chef".

Ao propormos a presente Moção ressaltamos que o "Quintal do
Chef" é referência em gastronomia em nossa cidade e não poderíamos deixar registrado nesta
Casa de Leis nossa admiração e nosso respeito ao Chef Claudio, que vem desenvolvendo um
belíssimo trabalho em nossa cidade, dando o melhor de si, buscando o bom atendimento à
nossa população.

Os  assisenses  reconhecem  no  restaurante  a  qualidade  dos
ingredientes  utilizados,  a  atenção  no  salão  e  a  atuação  dos  profissionais  dedicados  à
atenderem o público.

A  homenagem  ora  prestada  é  um  reconhecimento  à  oferta  de
gastronomia  e  de  atendimento  de  qualidade  aos  clientes,  ao  respeito  aos  funcionários,
corresponsáveis pelo sucesso do Quintal do Chef e à prática de fomento do desenvolvimento
da cidade.

Assim sendo, a Câmara Municipal de Assis, através dos legítimos
representantes  da  comunidade,  congratula-se  com o Senhor  José Cláudio  Novack  Filho
(Chef Cláudio) e o aplaude efusivamente pelo  excelente atendimento que vêm prestando à
comunidade assisense à frente do "Quintal do Chef".

Que seja encaminhado ofício ao homenageado, dando-lhe ciência
do reconhecimento e da justa homenagem prestada por este Legislativo, em nome do povo
assisense.

SALA DAS SESSÕES, em 16 de março de 2020.
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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 7661.
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