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A Câmara Municipal de Alagoinhas, através do Excelentíssimo
Ninha, manifesta votos de Louvor e Aplausos ao Professor Genivaldo Cruz
Santos, pela importante e determinante contribuição na formatação e criação da
Lei Complementar

n', 134t2019, que "lnstituiu o Codigo de Arborização Municipal"

em nossa cidade.
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Justificativa
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O Professor Genivaldo Cruz Santos e Biologo (UNEB); E

(UNEB); Especialista em Gestão Ambiental com Ênfase em
(UNEB); Especialista em Microbiologia (UFBA); Especialista

em Gestão

da

Qualidade e Controle Higiênico/Sanitário de Alimentos (UNICASTELO); Mestre em
Ciência de Alimentos (UFBA) e Doutorando em Educação (UNEB).

é Professor Assistente na UNEB/Campus ll e Professor
Ensino Básico Técnico e Tecnologico - EBTT no lnstituto Federal Baiano

Como Profissional

Educação, Ciência e Tecnologia

do
de

- IFBAINO/Alagoinhas.

Complementar 03112018, por nós apresentado na Câmara
Municipal de Vereadores, teve a provocação e colaboração decisiva do Professor
Genivaldo Cruz Santos, nos apresentando uma minuta que viria, apos inúmeras

O projeto de Lei

discussÕes

e seu aprofundamento, a se transformar na Lei Complementar

13412019.
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Portanto, nos sentimos motivados a reconhecer essa contribuição importante para
nosso município, que vem agregar à nossa legislaçâo específica, de forma efetiva'

já que a Lei prevê procedimentos,
concernentes ao trato

responsabilidades, critérios

e

puniçÕes'

e a convivência com a questão arbórea e ambiental

de

nossa cidade.

Expressamos desta forma, o nosso reconhecimento ao Professor Genivaldo Cruz
Santos, ressaltando a importância do seu envolvimento com as questÕes do nosso
município e, em especial, na criação da Lei Complementar n". 134/'19.

e as autoridades constituidas

Dê-se ciência desta Moção ao homenageado

de

de abril de 2019.

Vereador autor.
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