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PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM
Avenida Dr. Anysio Chaves,1001.
CEP. 68.030.290 -SANTARÉM-PARÁ

MOçÃO  DE  FELICITAÇÕES  N°.     #±    /2020.                  cÂMARAMUNic;ipAi.DESANTARÉH
^.CATADü PELA MES,`
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FELiciTAÇÕEs   Ao   coMERciAL   A+ifiT-Ji@éó   cEARENSE
PELA   PASSAGEM   DOS   SEUS   54   ANOS   DE   EXISTÊNCIA,
SERVINDO   A   COMUNIDADE   SANTARENA   COM   AÇÕES
SOCIAIS, ESPORTIVAS, LAZER E ENTRETENIMENTO.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM, pelo vereador que esta subscreve, solicita o apoio dos
pares  deste  Poder  Legislativo  e  que  após  os  trâmites  regimentais,  seja  consignado  VOTO  DE
FELICITAÇÕES,  ao  conceituado  e renomado  clube  COMERCIAL  ATLETICO  CEARENSE,
pela passagem festiva dos  seus  54 anos de existência servindo a comunidade santarena, na área do
social, esportiva, lazer e entretenimento que ocorreu no último dia 20 de junho.

JUSTIFICATIVA

Senhora e Senhores vereadores, o COMERCIAL ATLETICO CEARENSE, fimdado em 20 de junho
de  1966, com sede própria, localizada no bairro Caranazal, sito à Travessa Frei Ambrósio é o maior
orgulho da sociedade cearense radicada em Santarém e porque não ressaltar de todos os santarenos,
que participa diretamente desse convívio sadio e receptivo desse importante e tradicional Clube, que
é  uma das  maiores  expressões  da comunidade  de  nosso  município.  A  história do  COMERCIAL
ATLÉTICO  CEARENSE  ao  longo  de  seus  54  anos  de  ativa  vida  social  e  realizações,  sempre
primando pela organização, disciplina e correção de seus associados e simpatizantes. 0 clube sempre
tem demonstrado atender com dignidade, através de suas relevantes atividades sociais e prestação de
serviços  em  prol  do  desenvolvimento  da nossa  região;  essencialmente  da  grande  e  digna  Colônia
Cearense que aqui chegaram para contribuir no desenvolvimento regional.

Que  desta decisão  seja dado  conhecimento  à direção do  conceituado  clube  de atendimento,  social,
esportivo  e  recreativo,  sendo  os  votos  sejam  extensivos  a  todos  os  membros  do  Corpo  Diretivo,
Associados e Simpatizantes.

Sala das Sessões, Plenário do Palácio Tapajós, em 24 dejunho de 2020.

Á--.--`_-\

AGUIAR

•3`1-T>v
\c\

%`-'Jm„J9.


