
Estado de Sao Paulo

MOCAO DE APLAUSOS N° 05 / 2021

GABINETE DO VEREADOR EDIVILSON (PRETINHO)

A Camara Municipal de Cajamar, por intermedio do Sr. Vereador Edivilson 

Leme Mendes, manifesta votos de aplausos e congratulagoes em nome do Exmo. 

Sr. Prefeito Municipal de Cajamar, Danilo Barbosa Machado, para o “Dia 

Internacional do Orgulho LGBTQIA+ e por toda luta de integrantes do 

movimento e ativistas”, em nosso municipio.

Justificativa

No dia (28 de junho), historicamente e comemorado o Dia Internacional do 

Orgulho LGBTQIA+. Essa data marca a luta de integrantes e ativistas de todas as 

letras da sigla: lesbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, queer, intersexuais, 

assexuais e demais identidades.

Hoje, apesar de alguns avanpos na equiparapao de direitos, a populapao 

LGBTQIA+ ainda e alvo de diversas formas de desvalorizapao e inumeras 

violencias. Por isso, tanto nos setores publicos quantos nos privados devemos char 

apoes e politicas publicas para que os direitos de todos sejam defendidos.

A presente homenagem e fruto do reconhecimento desta Casa Legislativa em 

respeito a essa luta pelos direitos, prezamos pela igualdade de direitos, pela 

diversidade, pela tolerancia e o combate a qualquer tipo de discriminapao ou 

violencia contra homossexuais e pessoas trans em nosso municipio.

Atraves dessa singela homenagem, expressamos nosso reconhecimento a 

importancia deste marco.

Plenario Ver. Waldomiro do^Sap junho de 2021.
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Oficio n° 142 - GP

Cajamar, 01 de julho de 2021.

Senhor Prefeito,

Encaminhamos a Vossa Excelencia copia autentica Mogao de 
Aplausos n° 05/2021, de autoria da nobre Vereador: Edvilson Leme Mendes, 
apresentada e aprovada na 10a Sessao Ordinaria, realizada no dia 30 de junho 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 DEPARTAMENTO T^CNICO 
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