Documento publicado em 25/03/2019 no site cmnioaque.ms.gov.br. Autenticação nº 595867038

CÂMARA MUNICIPAL DE NIOAQUE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Poder Legislativo

MOÇÃO DE AGRADECIMENTO

O Vereador abaixo subscrito, na forma
regimental,
propõe
o
envio
de
MOÇÃO
DE
AGRADECIMENTO,a Senhora Daniela de Almeida Nantes,
Gerente Regional da SANESUL, e ao Senhor Thiago Gonçalves
Moraes, Gestor Regional da SANESUL, como forma de
agradecimento pela agilidade e eficácia nos diversos
atendimentos solicitados por este Edil junto as áreas rurais, nas
comunidades dos Assentamentos deste município.
É um orgulho compartilhar o sucesso e
benefícios colhidos com pessoas tão capazes e dedicadas,
o profissionalismo se faz presente em todos seusatos, porém
junto a esta responsabilidade estão presentes outros fatores de
suma importância, os quais agregam e fazem parte desse
conjunto que torna uma empresa eficaz e de
notória
competência, que é a parceria, disposição e dedicação de seus
funcionários, e ante esses preceitos colhemos os frutos e
desfrutamos do resultado positivo. Devemos ser convictos que
o sucesso de nossas ações não são alcançadas de forma isolada
porém, com apoio que recebemos de todos que nos cercam e
assim tornam nossos anseios possíveis.
Daniela
de
Almeida
Nanes,
Thiago
Gonçalves Moraes, ambos funcionários de tão conceituada
empresa – SANESUL, hoje através deste ato nesta Casa
Legislativa, ratificamos mais uma vez nossos agradecimentos
pelos serviços prestados, os quais atendem não somente este
Edil, mais sim toda uma comunidade presente.

Sala das Sessões em, 21 de marçode 2019
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