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MOÇÃO DE APLAUSO

EMENTA: Outorga MOÇÃO DE APLAUSO à Equipe
Administrativa da Prefeitura, Servidores Públicos Municipais.
Estaduais e Federais atuantes no Município, Equipes de Saúde,
Exército, Magistratura e Ministério Público. Entidades da
sociedade civil organizada, Imprensa local. Indústria e Comércio
de Cornélio Procópio e todos os demais órgãos representativos de
classe.

j

Os vereadores que esta subscrevem, no uso dé suas preiTogativas

regimentais, depois de ouvido o Douto Plenário, propõem uma Moção dei Aplauso à Equipe

Administrativa da Prefeitura, Servidores Públicos Municipais, Estaduais e Federais atuantes no Município,

Equipes de Saúde, Exército, Magistratura e Ministério Público, Entidades da Sociedade Civil Organizada,

Imprensa Local, Indústria e Comércio de Cornélio Procópio e todos os demais órgãos representativos de classe

pela brilhante atuação no enfrentamento da pandemia de COVID-19.

JUSTIFICATIVA:

Indico a homenagem de MOÇÃO DE APLAUSO a todos aqueles
que participaram e participam ativamente no combate à pandemia do COVID-19 em Cornélio
Procópio, pelas razões abaixo expressas.

A Câmara Municipal de Cornélio Procópio expressa o mais
profundo respeito e admiração a todos que estão trabalhando diretamente no combate a pandemia,
cada qual na sua função, mas que de forma coletiva estão conseguindo obter êxito no enfrentamento
desta batalha.

O sucesso que o Município está consegiiindO| obter no combate a
pandemia somente está sendo possível pela boa vontade de pessoas de bem que colaboram
diariamente para este fim. É gratificante ver que Cornélio Procópio possui uma coletividade que
trabalha de forma harmônica para o bem estar de toda sociedade.

Além dos órgãos públicos e das entidades da sociedade civil
organizada, na pessoa dos seus servidores e colaboradores, que tanto trabalham em prol da
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coletividade, também é gratificante observar que a imprensa local também contribui por muito bem
informar os cidadãos, sem o qual as medidas de interesse social não chegariam de forma adequada a
conhecimento público.

Esta MOÇÃO DE APLAUSO é dedicada como forma de
reconhecer o esforço coletivo de TODA sociedade procopense em um períodò tão critico e difícil,
como também para servir de incentivo para que tão grandioso trabalho contin|be, para lembrar que
existe o reconhecimento social de todos aqueles que trabalham arduamente para garantia de uma
sociedade mais justa, humana e solidária.

Existe a vontade de todos os Vereadores de homenagear em

sessão solene todos aqueles que trabalham em prol de nosso Município, sem distinção, e também de
fornecer incentivo a continuidade dos trabalhos. • i •

Assim, com muita honra e prazer, é que o Poder Legislativo
Municipal abraça com muito entusiasmo e orgulho toda a sociedade organizada ̂ ue não está medindo
esforços para garantia do bem estar coletivo em um dos períodos mais difíceis da história.

Também o objetivo desta MOÇÃO DE APLAUSO é de incentivo
para a continuidade dos trabalhos, como meio de gerar em toda a classe o sentimento de
reconhecimento pelos trabalhos prestados à toda sociedade.

Comélio Procópio, 13 de setembro de 2021
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