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Estado de Sao Paulo

IVIOCAO DE APLAUSOS N° 02/2020

A Camara Municipal de Cajamar, por intermedio do Sr. Vereador Edivilson 
Leme Mendes, manifesta votos de aplausos e congratula?oes em nome do Exmo. 
Sr. Prefeito Municipal de Cajamar, Danilo Barbosa Machado e da Secretaria 
Municipal de Saude, Patricia Haddad, para todos os profissionais de saude que 
estao trabalhando na vacinagao contra o coronavirus (COVID-19), em nosso 
municipio.

JUSTIFICATIVA

A Secretaria Municipal de Saude (SMS) tern por finalidade planejar, organizar, 
controlar, avaliar as agdes e os servigos de saude, bem como gerir e executar os 
servigos publicos de saude dos municipes de Cajamar.

Desde o inicio da pandemia do coronavirus, nosso municipio tern ganhado 
destaque por suas diversas agoes e empenho de todos os profissionais da saude. 
Cajamar recebeu suas primeiras doses de vacina contra o coronavirus no dia 20 de 
Janeiro de 2021 e no mesmo dia foi iniciado a vacinagao aos profissionais de saude.. 
Na semana seguinte, comegou a vacinagao dos idosos e assim sucessivamente 
acompanhando o piano de vacinagao.

A presente homenagem e fruto do reconhecimento desta Casa Legislativa em . 
valorizar todo empenho e dedicagao dos profissionais de saude que estao atuando 
na vacinagao contra a Covid-19 em nossa cidade, ha meses eles vem trabalhando 
incansavelmente e nos ultimos meses numa intensidade ainda maior com a 
campanha de vacinagao, tendo que lidar com as adversidades que surgem no dia a 
dia e com o excesso de desconfianga de pessoas que estao sendo vacinadas^ 
Mesmo diante de toda tensao, ja foram aplicadas ate o momento 8.145 doses da , 
vacina, dividas entre primeira e segunda dose.

Atraves dessa singela homenagem, expressamos a nossa gratidao, 
reconhecendo a importancia desta conquista.

Parabens aos profissionais de saude que estao trabalhando na 
vacinagao contra o coronavirus (COVID-19) pelo desempenho dos servigos 
prestados a nossa cidade.
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Oficio n° 77-GP

Cajamar, 29 de abril de 2021.

Senhor Prefeito,

Encaminhamos a Vossa Excelencia copia autentica da Mogao de 
Aplausos n° 02/2021, de autoria do nobre Vereador: Edivilson Leme Mendes e 
subscrita pelos Vereadores: Alexandre Dias Martins e Marcelo da Rocha 
Santiago, apresentada e aprovada na 6a Sess^o Ordinaria, realizada no dia 28 de 
abril de 2021.

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de 
elevada estima e distinta consideragao.
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Excelentissimo Senhor,
DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito Municipal
Praga Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 
Centro - Cajamar/SP
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A V. PROF. WALTER .RIBAS DE ANDRADE, 555 - CEP: 07752-000 - CENTRO - CAJAMAR - SP 
Tel/Fax: 4446-6148 / 4446-6420 / 4446-6844 / 4446-6066

www.camaracajamar.sp.gov.br e-mail: cinde@terra.com.br
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