
Estado de Sao Paulo

MOCAO DE APLAUSOS N° 011 / 2022

Senhores Vereadores:

Apresento, a apreciapao de egregio Plenario, observadas as formalidades 
regimentais, a presente MO^AO DE APLAUSOS, aos “BOMBEIROS DO 
MERCADO LIVRE E FUNCIONARIOS”.

A presente Mogao de Aplausos tern a finalidade de homenagear e aplaudir os 
funcionarios do Mercado Livre que fazem parte da Brigada de Incendio, que no dia 
28 de julho agiram no combate ao incendio, que comegou no mato e se alastrou 
sentido CAD SP 04 em Cajamar, sendo noticia nas midias sociais.

Considerando o risco de o incendio invadir as empresas de logisticas 
acarretando grande prejuizos e colocando a vida dos funcionarios em perigo.

Considerando que os funcionarios treinados e preparados pelos Bombeiros 
do “MELI” foram convocados e bravamente combateram com destreza o incendio, 
dominando as tecnicas que foram treinados pela Corporagao de Bombeiros.

Considerando que a equipe contava com mulheres que contagiaram a 
equipe no combate ao incendio pela bravura destas guerreiras, merecendo uma 
Mogao honrosa por este ato tao nobre.

Considerando que o trabalho foi concluido com exito e o objetivo foi 
alcangado, ficando na memoria destes funcionarios o dever cumprido pelo voto de 
confianga que o Mercado Livre depositou em suas maos 
reconhecimento por partes de todos.

Diante deste memento sublime destes verdadeiros guerreiros com 
demonstragao de destreza e trazendo orgulho aos seus familiares, companheiros e 
Diregao do Mercado Livre e para esta Casa de Leis como verdadeiros Herois e 
Heroinas, demostrando valor e capacidade. Que seja dado ciencia ao 
Excelentissimo Prefeito de Cajamar, ao Corpo de Bombeiros do Mercado Livre e a 
Diregao do Mercado Livre para que seja dada ciencia a todos os envolvidos neste 
momento sublime.
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Oficio n° 148- GP

Cajamar, 11 de agosto de 2022.

Senhor Prefeito,

Encaminhamos a Vossa Senhoria copia autentica da Mogao de 
Aplausos n° 11/2022, de autoria do nobre Vereador: Saulo Anderson Rodrigues, 
apresentada e aprovada na 11a Sessao Ordinaria, reaiizada no dia 10 de agosto 
de 2022.

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

SAULO ANDERSON RODRIGUES
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ExcOlentlssimo Senhor,
PANILO BARBOSA SVIACHADO 
Prefeito Municipal
Pfaga Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 
Centro - Cajamar/SP
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