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MOÇÃO Nº 026/2017 
    
APRESENTAMOS À MESA, uma vez ouvido o 

Douto Plenário e dispensadas as formalidades regimentais, MOÇÃO DE 
APLAUSOS E AGRADECIMENTOS a todos os envolvidos no apoio as famí-
lias afetadas pelas fortes precipitações pluviométricas na madrugada último dia 21 
de maio em nosso município. 

A chuva é um bem divino, fundamental para o de-
senvolvimento e manutenção da vida. É um fenômeno sempre bem vindo, ainda 
mais em nosso município que sobrevive prioritariamente do agronegócio, mas 
quando vêm em grande quantidade em um curto espaço de tempo, acaba causando 
transtornos como os acontecidos em nossa cidade, porém devido as demonstrações 
coletivas de solidariedade conseguimos lidar com esses tristes episódios. 

 

Nossos aplausos e agradecimentos a 1ª dama através 
da Obra de Assistência Social, aos funcionários do Departamento de Assistência 
Social e do CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) pelo empenho e 
dedicação na arrecadação, triagem e distribuição de donativos. 

Aos funcionários da Prefeitura Municipal pelo auxi-
lio na drenagem da água, limpeza e remoção dos entulhos das residências atingi-
das. 

Ao Excelentíssimo Prefeito Municipal pela eficiên-
cia e determinação na busca por apoio nas esferas estaduais e federais. 

A Defesa Civil do estado de São Paulo pelo suporte 
e envio de materiais e kits básicos as famílias atingidas. 

Aos voluntários e a população em geral que fizeram 
as doações e abraçaram a causa em prol ao bem estar das pessoas atingidas dando 
um grande exemplo de cidadania e solidariedade. 

Do teor desta, dê-se ciência aos homenageados.  

Secretaria da Câmara Municipal 
Em 29 de maio de 2017 
 
_____________________ 
 JOÃO CARLOS PONSO  

 - Vereador - 


