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Senhores Vereadores

O Vereador que a presente subscreve, nos termos regimentais, depois 
de ouvido o Egregio Plenario desta Casa, requer que seja encaminhada Mogao 
de Aplauso em razao da celebragao do mes Outubro Rosa, pelos motives a 

seguir declinados:

Considerando que no dia 14 de outubro do corrente ano, fui convidado 
para assistir uma palestra realizada pelo PSF do Jardim Planalto no Polvilho, 
sobre o tema Cancer de Mama e Cancer de Otero;

Considerando a importancia da divulgagao e o trabalho de informagoes 
precisas, para que as mulheres possam prevenir precocemente esta terrivel 
enfermidade, pois sao os maiores causadores de morte de mulheres mundo;

Considerando que o movimento comegou a surgir em 1990 quando 
ocorreu a primeira corrida pela cura, desde entao essa campanha foi ganhando 
o mundo. Outubro Rosa e uma campanha que conscientiza as mulheres e a 
sociedade sobre a importancia da prevengao e do diagnostico precoce do 

cancer de mama e o cancer de colo de utero.

Considerando que o lago ROSA tern como simbolo de luta contra o 
Cancer e lembrar da necessidade que temos de apoiar as iniciativas dos 
agentes de saude. Por esse motive venho parabenizar esse mes tao especial 
de luta e conscientizagao toda a Equipe do PSF do Jardim Planalto e demais 
PSF do nosso municipio pelos esforgos de levar as mulheres e populagao em 
geral as informagoes de grande utilidade publica, merecendo nossos Aplausos.

Considerando a apresentagao no Jd. Planalto elevo meus Aplausos as 
medicas DRa DAN IE LA DOS REIS MARQUES E DRa BARBARA DE MOURA 

ENFERMEIRAS SANDRA REGINA COSTA MARQUES E
todas as medicas, 

atendentes,

GUELERE E AS
LAURIANA SALAZAR DE OLIVEIRA, estendendo a 
enfermeiras auxiliares de enfermagem, administradoras 
acompanhantes, auxiliares da limpeza e a todos os colaboradores que 
trabalharam nos PSF’s e na area da saude em nosso municipio em prol destas 

Palestras tao importante para a populagao.

Gabinete Vereador Manoel Pereira Filho (Mane do America)
Avenida Professor Walter Ribas de Andrade, 555 - CEP 07752-000 - Cajamar - Sao Paulo
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Cajamar, 28 de outubro de 2021.

Senhor Prefeito.

Encaminhamos a Vossa Excelencia copia autentica da Mo?ao de 
Aplausos n° 10/2021, de autoria do nobre Vereador: Manoel Pereira Filho e 
subscrita pela nobre Vereadora: Izelda Gongalves Carnauba Cintra, apresentada 
e aprovada na 16a Sessao Ordinaria, realizada no dia 27 de outubro de 2021.

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de 
elevada estima e distinta consideragao.

SAULO ANOEh 
Preside n

RODRIGUES

Excelentissimo Senhor,
DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito Municipal
Praga Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 
Centro - Cajamar/SP
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