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APLAUDE  A  EQUIPE  DA  COLETA  DE  LIXO,  PELO  EXCELENTE
TRABALHO QUE VEM SENDO REALIZADO NA COLETA DO LIXO
EM CASTANHEIRA.

A Câmara Municipal de Castanheira, por seu vereador abaixo signatária, no uso de suas prerrogativas e na
forma do Art. 94 do Regimento Interno da Casa, vem a público, exteriorizar esta MOÇÃO DE APLAUSOS ao
MOTORISTA DO CAMINHÃO DE LIXO e aos COLETORES. São eles o motorista: CARLOS MAGNO DE SOUZA e os
coletores: DANILO CARVALHO DE BRITO, DIEGO VINICIUS CARVALHO PACHECO E JOSIEL ROSA DA SILVA,
pelos excelentes trabalhos que vem sendo realizado na coleta do lixo.

A  presente  Moção  de  Aplausos  vem  exteriorizar  o  reconhecimento  a  esses  profissionais  que  executam  com
brilhantismo  o  trabalho  do  dia  a  dia,  que  se  faz  necessário  e  essencial  à  População,  responsáveis  pela
manutenção da limpeza pública. Sem eles, o lixo se acumula e doenças proliferam na mesma velocidade do mau
cheiro e reprodução de animais extremamente danosos à saúde do ser humano, sendo merecedores de todo o
nosso reconhecimento, gratidão e respeito.

Por  isso,  esta  Casa  de  Leis  não  poderia  ficar  omissa,  sendo  nossa  obrigação  e  satisfação  aplaudir  o  trabalho
realizado, sendo está uma medida justa e merecida, externando os mais sinceros aplausos a esta EQUIPE, que
tanto  tem mostrado dedicação,  competência  e  amor  pelo  seu  trabalho,  além de  colocar  os  seus  valores
humanitários à disposição da população, que merece nosso reconhecimento e aplausos.

Plenário das Deliberações “Adamastor Batista de Miranda”, em 10 de dezembro de 2020.
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