Fabricio Gaspar e Flávio Bolsonaro são homenageados em Magé
Qui, 21 de Junho de 2018 09:10

Em comemoração ao aniversário de Magé a Câmara de Vereadores realizou a tradicional
sessão solene, no dia 9 de junho. O evento, que contou com a presença de autoridades do
Poder Executivo e do Legislativo, homenageou destaques da sociedade com a medalha
Cristóvão de Barros e o título de Cidadão Mageense às pessoas que contribuem para o
crescimento e desenvolvimento da cidade.

Rogério do Valle, presidente da Câmara Municipal de Magé agradeceu a todos aqueles que
têm colaborado para fazer de Magé uma cidade melhor e ainda parabenizou os homenageados
da noite. “É com imensa satisfação que participamos deste evento que comemora de forma tão
especial o aniversário de nossa querida Magé. Parabéns aos cidadãos mageenses, parabéns e
parabéns! É um orgulho ser mageense”, falou.

O prefeito Rafael Tubarão aproveitou o momento para destacar o carinho pelos mageenses.
“Hoje é dia de festa! Temos trabalhado muito para ver nossa cidade crescer. O cidadão
mageense é nosso maior patrimônio e é com prazer que temos trabalhado tanto para trazer
melhorias para nossa população”, finalizou.

O advogado, e ex-secretário Municipal de Magé, Fabrício Gaspar, recebeu a medalha
Cristóvão de Barros. Segundo Fabricio, que ficou muito emocionado com a homenagem disse
que é “pela segunda vez, e pela primeira vez na história de Magé que alguém recebe essa
comenda duas vezes”. Fabrício já foi procurador, secretário de Meio Ambiente e de Governo no
município de Magé.

Fabricio Gaspar também representou o deputado Flávio Bolsonaro, que recebeu o título de
Cidadão Mageense.

Tanto o deputado Flávio Bolsonaro, quanto Fabrício Gaspar foram homenageados pelo
vereador Mageense Igor Fabiano.

O vereador Igor Fabiano passou o Carnaval este ano em Cantagalo, na casa de Fabrício
Gaspar, em sua propriedade rural em Euclidelândia.
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