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MOÇÃO N° 06/2019

CONGRATULAÇÕES À PLISVED VEDAÇÕ
INDUSTRIAIS,
PELA INAUGURAÇÃO
DA SEDE PRÓPRIA
NO PARQUE
INDUSTRIAL, NO PRÓXIMO DIA 08 DE FEVEREIRO.

Senhor Presidente,

Requeremos à Mesa, após cumpridas
as
formalidades regimentais e ouvido o Plenário, que seja oficiado
aos
diretores-proprietários
da
PLISVED
VEDAÇÕES
INDUSTRIAIS, senhores : Everaldo Gomes de Matos, Ariel
Ferreira Neves e Júlio Machado de Oliveira, encaminhando-lhes
Moção de Congratulação deste Legislativo, pela inauguração
de sede própria, localizada na Rua Andrelino Vaz de Arruda,
935, no Parque Industrial, no próximo dia 08 de fevereiro.

JUSTIFICATIVA
No mercado há 17 anos, a Plisved iniciou suas
atividades no Projeto Incubadora e posteriormente funcionou
na Rua São Jorge, 77 no Jardim Alvorada. No próximo dia 08 irá
inaugurar sede própria, com amplas e modernas instalações no
Parque Industrial.
A Plisved é uma empresa fabricante
de
vedações técnicas industriais que desenvolve e nacionaliza
vedações para máquinas e equipamentos.
As vedações são desenvolvidas
conforme
amostra ou desenho, sempre adequados à necessidade de cada
aplicação, sendo disponibilizados
para cada cliente, Kits
montados, personalizados e identificados pelo equipamento
original do cliente.
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A análise de cada orçamento efetuada pelo
setor de projetos e desenvolvimentos da Plisved, é um dos
fatores fundamentais que hoje contribui para a total satisfação
dos clientes, garantindo
um trabalho
qualificado com
profissionais que atuam na área de vedação por mais de 20
anos.
Ante o exposto, rogamos aos nobres pares pela
aprovação da presente Moção, desejando-lhes muito mais
sucesso e grandes êxitos, sempre trilhando o caminho de
crescimento, prosperidade e investimentos em nosso Município.

Sala "Pereira Filho", 04 de fevereiro de 2019.
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