
MOÇÃO DE APLAUSOS  Nº 012/2016 
 

 
 
 
 
 

    ANTÔNIO CÉLIO GONÇALEZ, vereador com 

assento nesta Egrégia Câmara Municipal, que abaixo subscreve, no uso das 

atribuições conferidas por Lei, Requeiro, que seja registrado em Ata dos 

trabalhos Camarários, e após, encaminhe-se “Moção de Aplausos”, ao senhor 

José Augusto Finotti, Gestor da Saúde no Município de Meridiano, que 

atualmente, ocupa de forma brilhante a Coordenação da Saúde, com 

competência e dinamismo, e ainda, pelas ações corajosas tomadas, que têm 

por objetivo prover a dignidade dos enfermos, proporcionando melhores dias 

e rápido restabelecimento dos pacientes de nossa municipalidade.  

 

 

    J U S T I F I C A T I V A: 
 
 
    O êxito de toda e qualquer medida Governamental, 

além de sua precisão e excelência no atendimento, precisa contar com o apoio 

popular, caso contrário, estará fadada ao fracasso. E neste momento, todos 

nós desejamos que as acertadas medidas e o empenho profissional, que oram 

plenamente foram atingidos, daí o porquê estou apresentando à Casa esta 

Moção, convictos que o servidor, ocupante do cargo de Diretor Municipal da 

Saúde é merecedor, pois vem contribuindo muito com a Secretaria de Saúde 

do Município. 

 

    Ressaltamos que o comportamento profissional de 

José Augusto Finotti sempre foi de dedicação impar para com o exercício de 

sua profissão, sempre dando exemplo de postura e organização, e atualmente, 

desempenhando a função de Gestor da Saúde, mostrou agilidade e senso 

humanitário para com as pessoas que procuram pelo serviço de saúde local. 

 

    Por todas estas virtudes, sempre atuou com muita 

competência no exercício de suas funções, demonstrando sempre muita 

prontidão em atender a população de nosso Município em suas necessidades. 

 

    Ressalto a iniciativa do Diretor de Saúde do 

Município em promover ações no combate ao Aedes Aegypti, principalmente, 



a que foi levada a efeito no último dia 09 de abril, que incentivou crianças e 

familiares em trocar garrafas petis, copos descartáveis e outras infinidades de 

recipientes que poderiam se tornar potenciais criadouros deste mosquito que 

muito tem assustado e assombrado nosso País e município.      

 

    Desta forma, propomos esta “MOÇÃO DE 
APLAUSOS” ao senhor José Augusto Finotti, pelos relevantes serviços 

prestados a população de Meridiano, e que, após a manifestação dos Nobres 

Pares em Plenário, fique inserido em Ata e sejam externadas as 

congratulações desta Casa, através de ofício, no qual, deverá ser anexada uma 

cópia da Presente Propositura para a Unidade Básica de Saúde do Município 

de Meridiano, notadamente, para o homenageado citado. 

    

 

    Sala das Sessões Laércio Ribeiro de Novaes, 

 

                                         Em, 11 de Abril de 2016.  

 

 

 

 

ANTÔNIO CÉLIO GONÇALEZ 

Vereador 

 

 


