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Estado de Sao Paulo

MOCAO DE APLAUSOS N° 002 /2023

Senhor Presidente: 

Senhores Vereadores:

reconhecimento a toda equipe daMocao de aplausos em ,
Secretaria de Desenvolvimento Social, Defesa Civil, Guarda Municipal e 
Assistencia Social pelo incansavel desempenho no trabalho e empatia pe os 

sofreram e vem sofrendo com as perdas devido as fortesmunicipes que 
chuvas nos ultimos dias.

Considerando o acumulo de chuvas em nossa Regiao nos 
meses de dezembro e Janeiro, onde ocorreram enchentes e desiizamentos 
das encostas criando diversas areas de risco em nossa cidade;

Considerando que o trabalhos destes agentes em nosso 
municipio tern evitado que ocorresse diversas tragedias;

Considerando que colocaram suas proprias vidas em perigo 

socorrer as vitimas e os chamados de socorro da populaqao,

o quanto foram dedicados e 
demonstrando competencia e principalmente amor ao proximo,

Ante o exposto e dentro das normas regimentals desta Casa apos 
deliberacao do douto plenario, apresento a presente Mogao de Aplausos a 
Secretaria de Desenvolvimento Social, Defesa Civi, Secretaria de Seguranga 
Publica ao Fundo Social de Solidariedade de Cajamar e ao bxcelentissimo Prefeito 
Municipal de Cajamar Sr. DANILO JOAN, parabenizando pelo bom desempenho 
destes profissionais que nao mediram esforgos para combater a funa da natureza e 
dar seguranga aos que passaram por dificuldades ate o presente momento.
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Oficio n° 36- GP

Cajamar, 09 de fevereiro de 2023.

Senhor Prefeito,

Encaminhamos a Vossa Senhoria copia autentica da Mopao de 
Aplausos n° 02/2023, de autoria dos nobres Vereadores: Cleber Candido Silva; 
Marcelo da Rocha Santiago e Adilson Aparecido Pinto, apresentada e aprovada 

1a Sessao Ordinaria, realizada no dia 08 de fevereiro de 2023.

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de 
elevada estima e distinta considerapao.
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Excelentissimo Senhor,
DAMILO BARBOSA MACHADO 
Prefeito Municipal
Prapa Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 
Centro - Cajamar/SP
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