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Assembleia Le islativa do Estado de Ro ~tW~~'~~'::--~~~=-
APROVADO (A)
VAI AO EXPEDIE

Em \)5 / / ~

REQUERIMEN

AUTOR : DEPUTADO JEAN OLIVEIRA
"REQUER A MESA NA FORMA REGIMEN
TAL,VOTO DE LOUVOR A FEDERAÇÃO
DO COMÉRCIO DE BENS ,SERVIÇOS E
TURISMO DO ESTADO DE RONDONIAI~COMÉRCIOIRO, PELO TRANSCURSO

Assem b Ie--I~·---·_-_IDE\SEUS_30 ANOS DE ATIVIDADES NO
ESTA9c{DE RONDONIA".-~ o

O Parlamentar que o presente subscreve, requer Mesa Diretora, ouvido o soberano Plenário,e ampa
rado no(Art.181,inciso XII-RIAL"E)a concessão de VOTO DE LOUVOR,à Federação do Comércio de Bens
Serviços e Turismo do Estado de"Rontlonia-FECOMÉRCIO,pelo transcurse dos 30 anos de exitosa atividade
no Estado de Rondônia. ..•
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7
Senhores e Senhoras geputados(as)

./ O present
l

regueri ent\?-tem por finalidad/ homenagear
Com o "V8'F0 Q]iLOU~QR",a Federação do Comércio de Bens, es i~s eTurismo do Estado de Rondo
nia-FECOMÉRCIO,pelos seus 30 anos de exitosa atividade no Estado de Rondonia,a frente dessa classe de
homens do comércio que engrandece nosso Estado.A Fecomércio foi fundada em 28 de março de 1983,-
comemorando no mês e março s us 30 anos de brilhante trabalho A Fecomércio vém atendendo a
população com outros parceiros bem como as entidades sociais( SESC e"'SENAC).É uma! sociedade civil,
de direito privado,reconhecida por carta sindical em 03.10.83 e registrada em 29.8.83,como representante
das categorias econômicas do comércio,com base territorial em todo Estado de Rondonia.

Entre outras atribuições , a FECOMÉRCIO-RO,possui
prerrogativas constitucionais e objetivos de representar em âmbito estadual,os direitos e interesses do
comércio.É também uma de suas missões,colaborar com os Poderes Publicos e órgãos técnicos e consultivos
da entidade e, sobre tudo com o desenvolvimento do Estado.São ainda suas atribuições, administrar o
Serviço Social do Comércio-SESC e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial-SENAC,co-
participando de suas atividades no Estado de Rondonia.

A fim de premiar essa entidade de homens de negócios, é que
Peço aos nobres pares apoio para aprovação do presente requerimento.

JUSTIFICATIVA
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Senhor Presidente
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