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Assunto:  Apresenta Moção de Aplausos e Congratulações ao Sindicato Rural 
de Tabapuã/Senar, pela entrega de 675 testes rápidos para a Covid-19. 

Colenda Câmara, 

O Vereador e Presidente desta Colenda Câmara que esta 
subscreve, vem na forma regimental e depois de ouvido o E. Plenário desta Casa, 
requerer que seja consignada na ata dos trabalhos desta Sessão Ordinária uma 
Moção de Aplausos e Congratulações ao Sindicato Rural de Tabapuã, pela 
entrega de 675 testes rápidos para a Covid-19. 

É notório as consequências da pandemia da COVID-19 em 
nosso país, que, segundo informações oficiais, teria sido a responsável pela 
morte de milhares de cidadãos brasileiros desde a sua eclosão. 

Sendo assim, os testes são de extrema relevância para o 
município, pois, os benefícios do teste rápido são o encurtamento de tempo no 
diagnóstico, possibilitando assim, um tratamento inicial adequado, bem como, 
permite uma ação imediata em colocar a pessoa infectada em isolamento pelo 
prazo devido, evitando-se assim a proliferação do vírus, com a consequente 
preservação de inúmeras outras pessoas em nosso município. 

Portanto, a presente homenagem é fruto do reconhecimento, 
em valorizar atitudes de solidariedade em momentos como este vivido por todos, 
são a exemplificação de amor ao próximo. Que esta ação seja replicada por 
muitos e que muitas vidas possam ser salvas. 

Parabéns. Que esta ação seja replicada por muitos e que 
muitas vidas possam ser salvas. 

Assim, como representante do Povo de Novais, expresso o 
anseio e o compromisso de agraciar a todos do Sindicato Rural de Tabapuã, na 



pessoa do seu Presidente o Sr. Francisco Albuquerque, pela grandeza de suas 
generosidades para com este Município. 

 
Sem mais para o momento, aguarda-se a aprovação da 

presente nos termos regimentais. 
 
 

   Câmara Municipal de Novais-SP, 30 abril de 2021. 
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