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Requeiro à Mesa, na forma regimental, ouvido o Colendo Plenário, seja encaminhada
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO ao PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO
OESTE, Sr. Jeferson Tomazoni, em decorrência do índice alcançados no Firjan de
Desenvolvimento Municipal, considerando a cidade de São Gabriel do Oeste como a
melhor cidade para se viver e investir, divulgados em novembro de 2019.
 
 
A Moção de Congratulação deverá ser redigida nos seguintes termos:
 
"A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, por iniciativa do DEPUTADO
ESTADUAL EDUARDO ROCHA, em nome de seus Pares e representando o
sentimento de todo o povo Sul-Mato-Grossense, congratula o PREFEITO MUNICIPAL
DE SÃO GABRIEL DO OESTE, Sr. Jeferson Tomazoni, em decorrência do índice
alcançados no Firjan de Desenvolvimento Municipal, considerando a cidade de São
Gabriel do Oeste como a melhor cidade para se viver e investir, divulgados em
novembro de 2019.
 
Dados do índice Firjan de Desenvolvimento Municipal, o IFDM 2018, divulgados em
novembro, revelam que São Gabriel do Oeste, está no topo do ranking de municípios
mais desenvolvidos do Estado. Com IFDM de 0,8401, o município do centro-norte de
Mato Grosso do Sul está na frente, inclusive, da capital, que apareceu em quarto lugar
na lista, com 0,8145.
 
Segundo Tomazoni, esse resultado é fruto do trabalho de muitas pessoas que tiveram
responsabilidade à frente das gestões do município. Conforme o Prefeito, ele a equipe,
os secretários, servidores, estão dando continuidade à muita coisa boa que foi feita
administrando com responsabilidade.
 
A atuação dinâmica e responsável do Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste, faz
com que se torne uma referência Nacional, impulsionando as potencialidades do
município e do Estado de Mato Grosso do Sul.
 
Renovando os votos de pleno êxito, parabenizo mais uma vez, Sr. Jeferson Tomazoni,
e justifico assim a apresentação desta Moção de Congratulação, esperando contar,
desde logo, com imprescindível apoio dos meus nobres Pares."
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Plenário Deputado Júlio Maia, 19 de novembro de 2019.
 
 
DEPUTADO ESTADUAL EDUARDO ROCHA.
Vice-presidente da Assembleia Legislativa.
 
Enviar para:
Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste, Sr. Jeferson Tomazoni.
R. Martimiano Alves Dias, 1211 - Lot. Capao Redondo II.
São Gabriel do Oeste - MS, 79490-000.
 
 


