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A Câmara Municipal de Regente Feijó, Estado de São Paulo, legítima
intérprete dos anseios dos filhos desta terra e mandatária do povo
regentense, não poderia deixar de, em nome de seus representados e por
unanimidade de seus membros, manifestar através desta Moção o seu
contentamento e sua admiração aos Ilustres e Renomados comerciantes:
CARLOS TRAVASSOS E APARECIDA TRAVASSOS.

É necessário, ao nosso sentir, em razão de diversos fatores, cumprimentar
publicamente estes Ilustres e Renomados comerciantes regentenses que
fazem parte do seleto grupo de comerciantes regentenses e milita em nossa
querida Regente Feijó (ligada as atividades mecânicas de torno e solda),
desta feita, por ter se destacado em seu meio profissional.

Registre-se que aludida homenagem decorre do fato de que esses nossos
grandes amigos sempre se mostram sensíveis às causas sociais: assim
como aconteceu no último evento realizado junto a Casa da Criança de
nossa cidade sendo que fomos testemunhas dos esforços deles em prol das
pessoas carentes que ali se apresentavam.
Portanto, nada mais justo do que prestarmos este reconhecimento público a
estes grandes amigos que, sem sombra de dúvidas, tiveram grande
participação no sucesso do aludido evento.
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E é fato que, sem sombra de dúvidas, que estes nossos queridos amigos
ostentam reputação, caráter ilibado, além do que são pessoas extremamente
simpáticas, dedicadas, eficientes e zelosos profissionais.
Prova disso está no reconhecimento recebido: o que merece todo o nosso
respeito e admiração, notadamente em razão de sua larga experiência,
capacidade técnica e sucesso garantido naquilo que faz.
É a Moção, na qual rogamos para que fique inserido nos anais desta Casa de
Leis a presente MOÇÃO DE LOUVOR consoante as razões expostas e em
atendimento ao disposto no artigo 228, parágrafo 1º, inciso V, do Regimento
Interno desta Casa Legislativa.
Que da presente seja encaminhado ofício aos homenageados, asseverandolhes os cumprimentos deste Legislativo Regentense.

Plenário “Pres. Gilberto Malacrida”, em 02 de Abril de 2018.

Vereador ANTONIO LUIZ RODRIGUES
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