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Assunto:     Apresenta Moção de Aplausos e Congratulações aos Colaboradores do 

Fundo Social de Solidariedade do Município de Novais, Primeira Dama e toda 

equipe pelos relevantes trabalhos a população local, não medindo esforços para 

tentar diminuir os reflexos causados pelo coronavírus, principalmente na vida das 

famílias mais carentes, realizando o 1° Varal solidário no município de Novais. 

Colenda Câmara, 

O Vereador 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 a equipe de 

colaboradores do Fundo Social de Solidariedade do Município de Novais, pelos 

relevantes trabalhos a população local, não medindo esforços para tentar diminuir 

os reflexos causados pelo coronavírus, principalmente na vida das famílias mais 

carentes, realizando o 1° Varal solidário no município de Novais. 

É notório as consequências da pandemia da COVID-19 em nosso país. 

A pandemia trouxe consigo, além da perda de várias vidas, enorme crise financeira, 

aumentando o número de famílias em estado de vulnerabilidade, de modo que o 

trabalho realizado pelo Fundo tem sido fundamental para suprir essa necessidade, 

proporcionando ao cidadão Novaense necessitado, a possibilidade de ver sua família 

suprida em todas as áreas. 

Restou claro que a ação realizada nos dias 1 e 2 de junho, foi realizado 

numa imensidão de carinho, de amor e de esperança, onde além de arrecadar, reuniu 

a população numa demonstração de amor ao próximo, bem como aflorou em cada 

um sentimento de responsabilidade com quem mais precisa. 

Sendo assim, a presente homenagem é fruto do reconhecimento, em 

valorizar todo empenho, brilhantismo, dedicação, competência e esmero de todas 

pessoas envolvidas, que não mediram esforços em fazerem o melhor, mesmo ao 



meio de tantas turbulências, com o objetivo de atenderem às necessidades de toda a 

população local, sem distinção de toda e qualquer situação. 

 

Parabéns por todo empenho e dedicação na atuação em ações socias 

públicas em nosso Município.  

 

Assim, como representante do Povo de Novais, expresso o anseio e o 

compromisso de agraciar a todos, com esta Moção de Aplausos e Congratulações, 

destacando a magnitude dos esforços realizados em pró da nossa População. 

 

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

termos regimentais. 

 

   Câmara Municipal de Novais-SP, 02 de junho de 2021. 
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