Câmara fflunitipat be Vregibente Oernarbeo
~to 'Veitá Verwack 9/£~6

"

Estado de São Paulo

MOÇÃO DE APLAUSOS N° alq/2018.

Apresentamos á Mesa, ouvido o Plenário e dispensadas ás formalidades
regimentais, MOÇÃO DE APLAUSOS, do Diretor É Divisão dQ friCiQ Ambiente
Sr Gilson Adriano Bento Pereira e aos funcionários que compõem esta Divisão.
Em maio de 2017 o então Prefeito Luccas nomeou Gilson como Diretor do Meio
Ambiente, logo que assumiu já se deparou com um problema antigo no Aterro e
que a CETESB cobrava soluções imediatas.
Então o trabalho teve inicio buscando sanar tais problemas, foi um trabalho diário
feito por Gilson e os funcionários da Divisão que tem surtido resultados positivos
para nossa Cidade.
De maio de 2017 até o dia de hoje muito se fez podendo aqui destacar a
implantação da Coleta Seletiva, Inserção de Berrardes no Consorcio
Intermunicipal de resíduos, Comitê de Bacias Hidrográficas do Pontal do
Paranapanema e Aguapei Peixe, também a reinserção da cidade no Município
Verde. Também esta em fase final o Plano de Saneamento Basico, que em muito
contribuirá para melhorias ainda mais significativas para nossa comunidade.
Hoje Gilson conta com 47 colaboradores que no dia a dia trabalham para que o
Meio Ambiente seja preservado e respeitado, até aqui muito se fez, mas ainda há
muito a se fazer e se faz necessário que a Divisão de Meio Ambiente tenha uma
melhor Infra Estrutura com equipamentos e veículos para atender a demanda
existente. E nós vereadores trabalharemos também junto a Deputados Estaduais e
Federais na busca de recursos para proporcionar as melhorias tão necessárias
nesse momento.
Desta forma, parabenizamos o Diretor Gilson pelos serviços prestados a nossa
Cidade bem como estendemos os parabéns a todos aqueles que fazem parte
desta importantíssima Divisão. Que seja dado conhecimento aos homenageados.
Sala das sessões, 04 de Dezembro 2018.
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