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X Moção de APLAUSOS
□ Emenda

Assinatura diaf^uncionário
Autor; Vereador Drr^ABRJEL PEREIRA LOPES (Zé Gota) - PRB

Senhor Presidente:

Proponho à Mesa, após cumprimento das formalidades

regimentais e deliberação do Plenário, seja enviada MOÇÃO E)E
APLAUSOS, ao Sr. JOZEAN BENÍCIO - Editor do Centro Oeste NewsSBT de Barra do Garças, cumprimentando-o pelos valorosos serviços

prestados à comunidade barra-garcense e região, no exercício de suas
atividades profissionais.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Barra do GarçasMT., em 30 de abril de 2019.

ereador ZEajOTA
Presidente da Comissão (Vfionstituição, justiça c Rcdaçao
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Senhor Presidente,

Senhores Vereadores;

Queremos expressar

através

desta

Moção, nossos

cumprimentos ao Sr. JOZEAN BENÍCIO - Editor do Centro Oeste NewsSBT de Barra do Garças, pelos valorosos serviços prestados a comumda e
barra-garcense e região, no exercício de suas atividades profissionais.
Temos a plena convicção de que a imprensa tem feito o seu

papel perante a sociedade barra-garcense, prestando o seus serviços em prol
L comunidade, através do jornalismo e demais formas de comunicação
informativa, divulgação e entretenimento, tanto que e denominada de o

poder pelo fato de estar sempre atento a todos os acontecimentos e ações, que

ocorrem em nossa cidade, especialmente que envolve as questões populares,

salientando que tudo isso não seria possível sem presença do profissional,
repórter, radialista, apresentador, cinegrafista e outros, que fazem um traba
magnífico, em prol da população.

Merece todo o nosso destaque, a atuação desse grande

profissional e sua equipe, que na seriedade da informação, agiu de forma
rápida a questão que envolveu uma situação de vazamento ria estaçao de

tratamento de esgotos, pertencente à empresa Águas de Barra do Garças, no
Porto do Baé, cuja material vazado estava caindo diretamente no rio Araguaia,
com cobertura jornalística exclusiva e bastante oportuna.

Assim sendo, manifestamos através desta Moção, nossos

cumprimentos e nossos aplausos,^a(í^tre profissional, pelas razões acima
expostas.
ereador Z
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