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    CLERI NUNES DA CRUA DURAN, Vereadora 

que esta subscreve, no uso de suas atribuições legal, apresenta, para que 

seja encaminhada, a seguinte Moção de Aplausos: 

 

    A senhora SANDRA MARIA DA CRUZ, digna 

Servidora do Município de Meridiano, ocupante do cargo de Assessora do 

Setor de Agricultura e atuando junto ao Pronaf, pelo notável trabalho. 

 

    SANDRA iniciou sua vida pública no ano de 

2000, onde se candidatou a vereadora sendo eleita com considerável 

número de votos para o mandato de 2001/2004. Candidatou-se novamente 

no pleito seguinte e elegeu-se vereadora para o período de 2005/2008. 

 

    Atuou com amor e dedicação junto ao Poder 

Legislativo e na 10ª Legislatura, ano de 2003 desempenhou a função de 

Presidente. Na Legislatura seguinte, a 11ª, no exercício de 2007, 

novamente exerceu o posto de Presidente da Câmara Municipal, onde com  

incessante trabalho deu exemplos de dedicação, caráter e honradez. 

 

    Sandra Maria da Cruz no desempenho de suas 

funções públicas, o zelo e a dedicação pelo trabalho sempre foram fatores 

marcantes no seu cotidiano. E inovando e resgatando tradições, deu iniciou 

a tradicional cavalgada no município de Meridiano. As concentrações para 

as cavalgadas se iniciavam sempre no Sítio São Sebastião, de sua 

propriedade e residência, onde Sandra abria as portas para cavaleiros, 

amazonas e demais participantes. A tradicional cavalgada em louvor a São 

Sebastião em seu início, a chegada era sempre no Sítio São Sebastião e o 

descanso era somente para a tropa, porque o ponto de encontro era animado 

com barraca e música ao vivo, campeonato de churrasco e premiações aos 

participantes mais animados. Sandra organizava a cavalgada, convidando 

toda a região e cavaleiros de outros Estados e sempre conseguia doações 

para servir lanches e refrigerantes a todos.     

 



    Sandra é uma pessoa de muita fibra, guerreira e 

possui uma força interior gigante. Para quem a conhece sabe que seu lema 

para impulsionar o dia a dia é: "Se Deus é por nós, quem será contra nós".  

 

    Desta forma, rendemos a senhora Sandra os 

nossos sinceros agradecimentos pelo brilhante trabalho que vem realizando  

para o município de Meridiano ao longo de anos e transmitimos as 

felicitações deste Poder Legislativo. 

 

 

    Sala das Sessões Laércio Ribeiro de Novaes, 

                                         Em, 19 de abril de 2016. 

 

 

 

CLERI NUNES DA CRUA DURAN 
Vereadora 

 


