CAET1T

CÂMARA DE VEREADORES DO MUN1CÍPIOIIEÇ 0#1 9.1~'AL
Praça Rodrigues Lima. 10 Cactilé Bahia CEP 46.400-09()
-

-

-

Telefax (0xx77) 454 2144

-

RÕMJIQ

NI".

-

L)ESOU2A

Okeot Admirisiralivo

Projeto de Decreto Legislativo n.° 508 de 18 de abril de 2001.
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A Mesa da Câmara de Vereadores do Município de Caetité, Estado da
Bahia no uso das suas atribuições legais, faz saber que a Câmara de
Vereadores aprova e ela promulga o seguinte:

Decreto Legislativo

Art. l
Fica concedido Título de Cidadão Caetiteense ao Dr. Sérgio
Antônio Coelho.
-

Art. 2°

O presente Projeto de Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
-

Art. 30 Revogam-se as disposições em contrário.
-

Sala das Sessões, em 20 de abril de 2001.
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P sidente

Júlio Cé

Carvalho Lad ia
ecretário

2017.05.22 16:45:06

CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE CAETJTÉ
Praça Rodrigues Uma, 10 - Caeité Bahia CEP 46.400-000
Telefax (0xx77) 454 2144

JtJSTIFICAÇÃO

Justificamos a presente homenagem pelos relevantes serviços prestados
a frente da CODEVASF, uma Instituição Federal que tem tido o papel
fundamental no desenvolvimento da Bacia do Rio São Francisco.
Em tempos de absoluta escassez de investimentos públicos, a
CODEVASF tem sido urna instituição ativa na promoção de Infra estrutura
hídrica, de energia e rodoviária em toda a região semi-árida da bacia do
"Velho Chico".
Esta instituição no comando de Dr. Sérgio Coelho, tem sido
caracterizado por absoluto rigor técnico e desprendimento político ao atender
as reivindicações das coirninidades rurais.
Aqui em Caetité todas as forças políticas tiveram demandas por
investimentos atendidos. Foram iniciativas inovadoras corno energia solar
para captação de água ate sistemas convencionais.
Neste ano de 2001, anuncia-se mais urna vez, um período prolongado de
seca.
Em tais situações interessa ao povo de Caetité o fortalecimento desta
Instituição e da sua direção no sentido de vermos novas e significativas
demandas de investimentos a serem atendidas.
O título de Cidadão Caetiteense ao Dr. Sérgio Coelho é nosso
reconhecimento a este trabalho e um estímulo para enfrentar desafios outros,
corno a perenização do Rio das Rãs, afluente do São Francisco.
Desta forma, solicitamos dos Nobres Pares a aprovação do presente
Projeto de Decreto Legislativo, para que o Dr. Sérgio Antônio Coelho, possa
se tornar Cidadão Caetiteense.
Sala das sessões, em 20 de abril de 2001.
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