EMENTA:

EXTERNA

CONGRATULAÇÕES

À

REDE

ATACADISTA ASSAÍ PELA INAUGURAÇÃO DA 3°
UNIDADE EM RIBEIRÃO PRETO, CONFORME
ESPECIFICA.
Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:
É com muito orgulho e satisfação que apresentamos a presente moção de
congratulações à Rede Atacadista Assaí pela inauguração da 3° loja em nossa cidade.
Desde 1974, após a inauguração de sua primeira loja em São Paulo, o
desenvolvimento e a inovação sempre foram aliados na expansão de sua rede,
buscando desenvolver ações que visam promover o crescimento contínuo, a equidade
de oportunidades, inclusão, segurança e o bem-estar de seus colaboradores, para, com
isso, poder oferecer, além de preço baixo, variedade e qualidade, a melhor experiência
de compra para todos os seus clientes.
Com mais de 40 anos de tradição, o Assaí conquistou espaço no mercado de
atacado de autosserviço, e hoje, atua em 18 estados com um ritmo de expansão
acelerado! Com um papel importante no campo social e econômico, agora com a
inauguração de sua 3° loja em nossa cidade, gerando mais de 450 empregos de forma
direta e indireta, buscamos com esta singela propositura prestar homenagem à Rede
Assaí, bem como a todos os seus colaboradores que participam diretamente do
crescimento e desenvolvimento da nossa cidade.
Por tais razões, REQUEREMOS, na forma regimental, depois de ouvido o douto
Plenário desta Egrégia Casa de Leis, que conste na ata dos trabalhos legislativos os
votos de congratulações para a 3° loja da Rede Atacadista Assaí, bem como a toda
Diretoria, conforme narrado nesta proposição legislativa. Oficie-se aos homenageados
no endereço Avenida Presidente Castelo Branco, 50 - Jardim Palma Travassos, CEP 14091-285, Ribeirão Preto –SP.
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