Câmara Municipal de Mogi Guaçu
Estado de São Paulo

, DE 2022.
MOÇÃO N°. Q2-i
Assunto: Propõem aplausos aos profissionais
em entrega de mercadorias
(motoboys), pelos relevantes
serviços prestados ao município
durante o período de pandemia do
novo Coronavírus.
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O transporte remunerado de mercadorias em
motocicletas e motonetas (moto-frete) é urna atividade profissional
essencial de apoio ao setor terciário e de geraço de empregos.
Os motoboys são trabalhadores que estão à
disposição dos estabelecimentos comerciais para a atividade de entrega
de mercadorias e prestação de serviços.
Considerando que as estatísticas que retratam os
problemas de violência no trânsito mostram que os motociclistas e, em
especial, os motoboys são os mais vulneráveis e estão expostos a
acidentes diversos no exercício de suas atividades laborais;
Considerando que é com louvor e, de suma
importância, enaltecer os relevantes serviços que esses profissionais vêm
desempenhando há tempos, em especial no período da emergência de
saúde pública decorrente da infecção humana pelo novo Coronavírus,
com repercussão na fase de isolamento social onde fizeram a diferença
também como linha de frente, a exemplo de outros profissionais,
garantindo que os produtos essências, como alimentos e medicamentos,
chegassem até os lares brasileiros.
Diante dos fatos, a Câmara Municipal de Mogi
Guaçu, na qualidade lídima representante do povo guaçuano, não pode
passar despercebida frente a essa realidade.
Por essa razão,
A CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU propõe
seja consignado nos anais da Casa voto de congratulações e aplausos
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aos profissionais em entrega de mercadores (motoboys), pelos
relevantes serviços que vem prestando à comunidade guaçuana e, em
especial, no período da pandemia da Covid- 19, onde estiveram expostos
ao vírus cumprindo o dever de transportar e levar alimentos e
medicamentos à população mais necessitada.
Após deliberação do Douto Parlamento, requeremos
seja cientificado do inteiro teor desta propositura, o representante da
categoria de Motoboys de Mogi Guaçu, Sr. RONEI BOY, pedindo que do
fato seja informado, igualmente, a categoria de profissionais que se
dedicam a atividade de entrega de mercadorias e prestação de serviços
em nossa cidade.
Sala "Ulysses Guimarães", 17 de janeiro de 2.022.
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