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JUSTIFICATIVA
O

Dia do Alfaiate

data
é comemorado anualmente em 6 de setembro no Brasil' A em

a dos alfaiates, especialistas
homenageia uma das profissões mais antigas do mundo:
alfaiates, ao contrário dos estilistas'
criar, costurar ou reformar roupas artesanalmente. Os
paletós e outras peças
são direcionados para a moda masculina, criando ternos, calças,
em lojas privadas
exclusivas do vestuário masculino. Os alfaiates costumavam trabalhar
vestes' No
próprias (ateliês), fazendo roupas artesanais ou remendos/consertos em outras
entanto, esta profissão está cada vez mais rara'
Rigor
Édio Tresivan, possui 77 anos, alfaiate desde 1962 e proprietário da Loja Trevisan
desde tg7I. Casado com Domingas Epifania da Silva Trevisan, pai de dois filhos: O
engenheiro eletricista Carlos Renato Trevisan e do jornalista Luís Gustavo Trevisan. Tem
uma neta de 14 anos, Amanda Puttini Trevisan, seu xodó. Natural de Planalto, São Paulo,
virou Andradinense de coração. Foi também proprietário da Alfaiataria Modelo, quem em
meados da década de 90 virou Trevisan Rigor. Ele é um dos últimos Alfaiates da cidade e da
região.

REQUER, com fundamento nos arts. t42, g 3e, Xlll, e 233 do
Regimento lnterno, seja consignada na ata dos trabalhos da presente sessão ordinária uma

Do exposto,

Moção de Aplausos e Congratulações ao llmo. Senhor ÉO¡O TR¡V|SAN, renomado alfaiate
de nossa cidade, pelo "Dia do Alfaiate" comemorado em 06 de setembro, em virtude dos
relevantes serviços prestados à comunidade andradinense a frente dessa profissão, bem
como pelos cinquenta anos de comércio.
Requer, ainda, seja dada ciência ao homenageado, expedindo-se impresso próprio
nos termos da Resolução 232/84.
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