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MOÇÃO Nº 004-2020 
 

José Clarisvaldo Santos, Laércio da Costa Hinojosa, Henrique Ezequiel Ribeiro Neto, 
Leandro José de Jesus, Clodoaldo Antonio Braz, Ademir Zago da Silva, Gerson de Camargo, 
Vanderley Fermino Mendes e Fabiana Cremm Neves Santana, 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 a todos profissionais da Saúde, Auxiliares de 
enfermagem, Enfermeiros, Médicos, Motoristas, Recepcionistas, Auxiliares da limpeza, 
Cozinheiras, enfim, a todos os profissionais envolvidos no empenho contra a pandemia do COVID 
19 e na realização do bloqueio sanitário.  
 

JUSTIFICATIVA 
 

 

 Esses profissionais estão enfrentando essa pandemia do Coronavírus, arriscando suas vidas 
e tentando combater a propagação do vírus e garantir a cura dos pacientes já infectados.  
 Destacamos aqui, a luta incansável dos profissionais de saúde contra o coronavírus, pois 
hoje o mundo inteiro se encontra na luta contra o inimigo invisível, o COVID 19. Muitos 
profissionais têm sido incansáveis nessa batalha, em especial vocês. Parabéns pelo bloqueio 
sanitário realizado, onde o objetivo foi conscientizar os motoristas de carros com placas de outras 
cidades sobre a necessidade do isolamento social e informar as medidas básicas de prevenção à 
COVID-19 e o monitoramento de possíveis sintomas nos passageiros. Nosso agradecimento, por 
disponibilizarem um brilhante trabalho, regado de atenção, comprometimento e carinho pela 
profissão, buscando sempre melhor atender a todos os munícipes que necessitam de seus 
serviços. 

Parabenizamos os profissionais da limpeza, que mantêm nosso PS sempre limpo e 
organizado. Destacamos sua força de vontade em encarar honestamente e orgulhosamente esta 
função, fazendo dela, um trabalho que beneficia a todos, cuidando e preservando o lugar que 
todos utilizam, e dessa forma, tornando-se grandes merecedores do nosso carinho, respeito e 
admiração. 

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, 03 de Junho de 2020. 

 
 

___________________________________ 
José Clarisvaldo Santos  

Vereador 
 

__________________________    ______________________________ 
Laércio da Costa Hinojosa                Henrique Ezequiel Ribeiro Neto                                                                  

Vereador                                                Vereador 
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__________________________      ___________________________ 

                             Leandro José de Jesus                            Clodoaldo Antonio Braz 
                                       Vereador                                                              Vereador 

 
 

                    __________________________         ____________________________ 
Ademir Zago da Silva             Gerson de Camargo 

Vereador        Vereador 
 
 

           __________________________            ____________________________ 
  Vanderley Fermino Mendes   Fabiana Cremm Neves Santana 
  Vereador     Vereadora 
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