
Estado de Sao Paulo

GABINIETE DO VEREADOR 

MOCAO DE APLAUSOS N° 04 / 2021

Senhor Presidente

Senhores Vereadores e Vereadora

A Camara Municipal de Cajamar, por intermedio do Sr. Vereador Alexandro 
Dias Martins, manifesta votos de APLAUSO e RECONHECIMENTO a toda 
corporagao do Corpo de Bombeiros de Cajamar, em especial pela eficacia em 
localizar o corpo de uma vitima de afogamento na ultima sexta feira (28) na Colina 
Verde, como tambem pelo incendio ocorrido na loja de tintas no ultimo dia (18), 
todos ocorridos no mes de maio.

JUSTIFICATIVA

Na ultima sexta feira (28), o corpo de bombeiro foi acionado para resgatar 
uma vitima de afogamento em urn lago que fica localizado na Colina Verde do Maria 
Luiza, os profissionais encontraram dificuldades para encontrar o corpo, pois o 
mesmo estava preso a irregularidades submersas, porem, mesmo com as 
dificuldades, os profissionais conseguiram encontrar rapidamente o corpo da vitima, 
que infelizmente veio a obito. No final da tarde do dia 18 de maio, esses bravos 
profissionais tambem foram chamados para center urn incendio de grande proporgao 
em uma loja de tintas localizada na Avenida Tenente Marques no Polvilho, que com 
esforgo e trabalho em equipe, conseguiram center o incendio.

Os BOMBEIROS sao profissionais dedicados e altamente tremados para 
situagoes de risco e combate a incendios, sao tambem responsaveis por resgatar
vidas de acidentes das mais variadas especies. t ;

Parabenizo o Corpo de Bombeiros Militar pelo excelente trabalho prestados 
ao municipio e regiao. A ousadia e coragem dos soldados em estender as maos ao 
proximo, colocando muitas vezes suas proprias vidas em risco, fazem com que estes 

de receber esta homenagem, pois sao merecedores de todo nossosejam dignos 
respeito e admiragao.
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Oficio n° 108-GP

Cajamar, 10 de junho de 2021.

Senhor Tenente

Encaminhamos a Vossa Excelencia copia autentica Mogao de 
Aplausos n° 04/2021, de autoria da nobre Vereador: Alexandre Dias Martins, 
apresentada e aprovada na 9a Sessao Ordinaria, realizada no dia 09 de junho de 
2021.

E que seja dado ciencia desta mogao a todos do 5° Grupamento 
de Bombeiros, tendo em vista, tratar-se de uma homenagem ao trabalho e 
dedicagao de todos.

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

SAULO AN RODRIGUES
Pres men

Excelentissimo Senhor,
SENHOR FELIPE FLORA.
1° Tenente do 5° Agrupamento de Bombeiros do Posto de Cajamar
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