Câmara Municipal de Mogi Guaçu
Estado de São Paulo

MOÇÃO N°

04 ,

DE 2.019.

ASSUNTO: Propõe aplausos a direção das lojas HA VAN
pela inauguração de sua unidade na vizinha
cidade de Moji Mirim.

APROVÀ 'O
Senhor Presidente,

Sala "Ulysses 0uim

d
.LJ

RESIDNTE

A cidade coirmã Moji Mirim, foi aquinhoada com
a instalação de uma das maiores lojas de departamento do País. Trata-se das
lojas HAVAN que investiu cerca de 25 milhões em obras na sua 122'
unidade
no Brasil e funcionará as margens da Rodovia SP-340 em uma área de 7,5 mil
metros quadrados.

Em solenidade festiva de inauguração, levada a
efeito no último sábado, dia 23, o evento contou com a presença de ilustres
autoridades de Moji Mirim e região, além da presença do ancora das Lojas
Havan 'Luciano Hang'.

Com forte atuação no ramo varejista, garantia
de desenvolvimento e ganho econômico para o município de Moji Mirim e
previsão de geração de 150 empregos e que beneficiará também a mão de obra
guaçuana;

A CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
propõe seja consignado nos anais da Casa voto de aplausos a direção das Lojas
de Departamento HAVAN pela inauguração de sua nova unidade varejista em
solo Mojimiriano, augurando a direção e funcionários votos de felicitações e
sucesso continuado na missão de atender com qualidade e eficiência os clientes
e amigos.
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Câmara Municipal de Mogi Guaçu
Estado de São Paulo

Do deliberado pelo Douto Parlamento,
requeremos seja dada ciência do inteiro teor desta propositura, a representante
das Lojas HAVAN, SR. LUCIANO HANG

Sala "Ulysses Guimarães", 25 de março de 2.019.
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