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Moção Nº 7/2018

     Nós vereadores representantes desta Casa de Leis, temos a honra em
conceder-lhes a presente MOÇÃO DE APLAUSOS aos  servidores encarregados da
EMATER local.

Temos acompanhado o trabalho do Sr. Newton de Oliveira Silva,
encarregado do escritório local, e também da Sra. Rosimeire da Silva Bastos que não
medem esforços para atuar junto aos agricultores e pecuaristas de nosso município.

Ciente de inúmeros projetos executados em nossa comunidade  sob o
seu comando, merece destaque o trabalho dedicado na cafeicultura e pecuária, que tem
rendido bons resultados a nossa gente.

Mencionamos ainda, o empenho que vocês têm prestado na  elaboração
de projetos ligados ao PRONAF, dando oportunidade aos produtores de desenvolverem
projetos, há algum tempo, bem distante de suas possibilidades.

Sempre presentes e não medindo esforços para proporcionarem
melhores condições ao nosso homem do campo, parabenizamos vocês por especial
carinho e dedicação para aqueles que são responsáveis por colocar os alimentos em
nossas mesas. São gestos como o de vocês que podem através de um esforço mútuo,
elevar  a alto estima daqueles que tanto sofrem em busca de melhores condições para
que possam fazer investimentos em seus setores e verem seus sonhos realizados.

Ciente de que este escritório é uma referencia regional, foi o motivo que
levou esta Casa de Leis a conceder-lhes tal honraria em reconhecimento a este trabalho
executado em nossa comunidade. Somos grato, imensamente gratos a vocês por tudo
que vocês proporciona a nossa gente.

Sala das Sessões, em 28/05/2018.
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