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O Vereador José Emídio Calazans no uso
de suas prerrogativas parlamentares, etc.

à Mesa, ouvido o Colendo Plenário, satisfeitas as

formalidades regimentais, a presente luOçÃO DE APLAUSOS dirigida aos
lojistas da Rua O9 entre a Avenida Navarro de Andrade e a Rua 14,
parabenizando-os pela decoração Natalina intitulada "Rua
Encantada".

O Natal é o momento do ano que marca o encontro com a família e amigos, onde
renovam-se as esperanças e os sentimentos bons, como o amor, a solidariedade e a
esperança, marcadas pela beleza das luzes, dos enfeites, mais acima de tudo, é a
data que celebramos o nascimento de lesus.
Seguindo essa tradição natalina um grupo de empresários que possuem comércios
na Rua 09 entre a Avenida Navarro de Andrade e a Rua 14, de Santa Fé, tiveram a
brilhante idéia de não só decorar suas lojas, mas colocar em frente a cada
estabelecimento, uma árvore natalina com o intuito de resgatar a magia do Natal e
consequentemente encantar e envolver as famílias, criando um diferencial para todo
aquele quarteirão, gerando um clima de envolvimento entre empresa e cliente para
que os mesmos sintam e vivenciem o espírito de Natal, enquanto fazem as suas
compras.
Este é o segundo ano em que a "Rua Encantada", é decorada, sendo mais uma vez
sucesso e muito elogiada por todos os que por ali passam fazendo com que seja mais
um ponto de visitação tanto por moradores da cidade quanto por turistas, tornando-
se um sucesso para a projeção do nome de Santa Fé do Sul no ramo turístico, visto
a difusão realizada.
Certo é que, o êxito e sucesso da "Rua Encantada" deve-se ao excelente empenho,
organização e planeJamento despendido por todos os empresários envolvidos,
afigurando-se indubitavelmente de uma ação plausível, vez que, todos não mediram
esforços para abrilhantar ainda mais a área central de nossa cidade.

Propae

@
Walt Disney

ue cópia da presente moção seja encaminhada aos referidos

empresárlos, com votos de crescente progresso no contexto do desenvolvimento
comercial de nossa cidade.
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