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MOÇÃO Nº 002-2020 
 

Vanderley Fermino Mendes, Laércio da Costa Hinojosa, Clodoaldo Antonio Braz, José 
Clarisvaldo Santos, Gerson de Camargo, Leandro José de Jesus, Fabiana Cremm Neves Santana, 
Henrique Ezequiel Ribeiro Neto, Ademir Zago da Silva, Vereadores desta Casa de Leis, no uso de 
suas atribuições legais, observadas as normas regimentais, submetem à deliberação do Soberano 
Plenário a presente MOÇÃO DE APLAUSOS aos profissionais da Saúde, aos bombeiros, aos 
policiais, aos comerciantes dos serviços essenciais, como supermercados e farmácias, e todos os 
profissionais que lidam diretamente com a crise do Coronavírus no nosso município.  
 

 
JUSTIFICATIVA 

 
 

 Esses profissionais estão enfrentando essa pandemia do Coronavírus, arriscando suas vidas 
e tentando combater de forma incansável a propagação do vírus e garantir a cura dos pacientes já 
infectados.  

Eles merecem toda a nossa gratidão. Esses profissionais merecem todo o mérito e apreço, 
pois colocam em risco sua saúde para garantir a saúde dos demais, são os verdadeiros heróis, 
aplicando diariamente força, conhecimento e empatia para salvar vidas nas unidades de saúde e 
nas ruas. Bem como aos trabalhadores dos supermercados e farmácias que estão trabalhando 
para garantir o mínimo necessário à população, muitas vezes correndo riscos, mas não desistem 
para manter os serviços básicos à população. 

Por isso, conto com a ajuda dos meus colegas vereadores para aprovação dessa moção. 
Após deliberação do soberano plenário, solicito o envio de cópia da presente moção aos 

profissionais. 
São Lourenço da Serra, 25 de março de 2020. 

 
 

___________________________________ 
Vanderley Fermino Mendes  

Vereador 
 

__________________________    ___________________________ 
                         Clodoaldo Antonio Braz               Laércio da Costa Hinojosa 

                                                      Vereador                                                Vereador 
 

__________________________    ___________________________ 
                                       José Clarisvaldo Santos                  Fabiana Cremm Neves Santana 
                                              Vereador                                                           Vereadora 
 

__________________________      _________________________ 
                              Gerson de Camargo                          Leandro José de Jesus  

                                    Vereador                                                      Vereador 
 

__________________________    ___________________________ 
                  Ademir Zago da Silva                   Henrique Ezequiel Ribeiro Neto 

                                              Vereador                                                 Vereador 
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