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DECRETOLEGISLATIVON° 173, de 24/09/2018.

Projeto de Decreto Legislativo nO 007/2018, de autoria
do vereador Júlio César Caetano.

Confere o Título de Cidadão Penapolense ao
empresário Marco Antônio Rasquel.

o PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE
PENÁPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO:

- Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, nos
termos do art. 48, parágrafo único, da Lei Orgânica do Município de
Penápolis, promulgo o seguinte DECRETOLEGISLATIVO:

Art. 1° Fica conferido ao empresário Marco Antônio
Rasquel o Título de Cidadão Penapolense pela sua destacada atuação
empresarial, contribuindo para o desenvolvimento e para a geração
de emprego e renda no município de Penápolis.

Art. 2° As despesas decorrentes com a execução do
presente Decreto Legislativo correrão à conta das dotações próprias
do orçamento desta Câmara de Vereadores.

Art. 3° Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara de Vereadores de Penápolis, 24 de setembro de 2018.

RUBEN~E,MEDICI I O BERTOLINI
Presidente

Registrado e publicado na Diretoria Administrativa da Câmara de
Vereadores de Penápolis, aos vinte e quatro dias do mês de
setembro de dois mil e dezoito.

-~~~C=L
SílVia ~egina Corrêa Leite Costa

Diretora Geral
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MARCO ANTÔNIO RASQUEL

Marco Antônio Rasquel nasceu e cresceu na cidade de
Cafelância, filho de Felizário Rasquel e Philomena Bavareli Rasquel,
proprietários dos estabelecimentos "Cafelândia Serve" e "Casa
Minerva", naquele município.

Aos 18 anos, com o falecimento do pai, o homenageado
assumiu a frente dos negócios da família, colocando em prática tudo
o que tinha aprendido com o pai, em especial a importância do
empenho e dedicação em tudo o que se faz.

Em 1985/ catorze anos depois da assunção dos negócios, o
homenageado inaugurou em Cafelândia a primeira loja da rede de
supermercados "Rastelão".

Visionário e com o espírito empreendedor herdado do pai,
inaugura sua primeira loja em Penápolis em 10 de maio de 1989
perto do Paço Municipal. Segue-se, depois, com a implantação de
lojas nas cidades de Andradina e Garça.

Em1998 surge a bandeira "Big Mart", com um modelo mais
amplo e arrojado de negócio, tendo a loja inaugural de Garça 1700
metros quadrados e quase 10.000 itens na área de venda.

Com um modelo de sucesso as novas lojas foram substituindo
as antigas "Rastelão", sendo a primeira da rede "Big Mart"
inaugurada em Penápolis no ano de 2001, mantendo-se a loja
anterior "Rastelão" até a sua mudança de endereço para a sede atual,
com aproximados 7.000 metros de área construída, oferecendo aos
clientes mais conforto e agilidade nas compras.
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que não houve interessados em partieipar do
referido certame.

Penápolis. 25 de setembro de 2018.
CLAUDIO GOMES DIAS - Presidente - EMURPE

Registrado e publieado na Diretoria Administrativa
da Câmara de Vereadores de Penápolis. aos vinte e
quatro dias do més de setembro de dois mil e
dezoito.
Silvia Regina Corrêa Leite Costa - Diretora Gemi
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DECRETO LEGISLATIVO N° 173, de
24/09/2018.

Prnjeto de Decreto Legislativo n° 007/2018. de
autoria do vereador Júlio César Caetano.
Confere o Título de Cidadão Penapolense ao
empresário Marco Antônio RasgueI.

o PRESIDENTE DA CÂMARA DE
VEREADORES DE PENÁPOLlS, ESTADO DE
SÃO PAULO:
- Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu,
nos termos do art. 48. parágrafo únieo. da Lei
Orgânica do Município de Penápolis, promulgo o
seguinte DECRETO LEGISLATIVO:

Art. I" Fica conferido ao empresário Marco
Antônio Rasqucl o Título de Cidadão Penapolcnse
pela sua destacada atuação empresarial.
contribuindo para o desenvolvimento e para a
geração de emprego e renda no município de
Pcnápolis.

Art. 2" As despesas decorrentes com a execução do
presente Decreto Legislativo correrão à conta das
dotações próprias do orçamento desta Câmara de
Vereadores.

Art. 3° Este Decreto Legislativo entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.Câmara de Vereadores de Penápolis,
24 de setembro de 2018.

RUBENS DE MEDICI ITO BERTOLlNI
Presidente
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Municipio de Penápolis - Estado de São Paulo I Lei Municipal n° 2230, de 08 de novembro de 2017.

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
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