MOÇÃO DE APLAUSOS nº 03/2021
Do Edil:- Felicio Molinari Sobrinho

Nos termos do art. 216, inciso V do regimento interno
desta casa, apresento a presente Moção de Aplausos e
Agradecimentos, AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, VIGILÂNCIA
SANITÁRIA E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA pela excelência nos
trabalhos prestados à população de João Ramalho no
combate à pandemia causada pelo COVID19.

JUSTIFICATIVAS

Apresento esta Moção de Aplauso aos profissionais da
Saúde, da vigilância sanitária e vigilância epidemiológica, em
reconhecimento pela excelência nos trabalhos prestados à
população de João Ramalho no combate à pandemia causada
pela Covid-19.
É inegável que a atual pandemia tem abalado o país e o
mundo, sendo que seus efeitos têm sido sentidos, inclusive,
em nosso Município.
Momentos de crise servem para nos ensinar importantes
lições e sem dúvidas, a atual crise tem nos demonstrado que
os verdadeiros heróis de nossa nação se tratam dos
profissionais de saúde, desde médicos, enfermeiros, técnicos
de enfermagem, odontólogos, técnicas em saúde bucal,
farmacêuticos, higienizadoras, agentes de saúde, atendentes,
motoristas da saúde, coordenador da atenção básica, equipe
da secretaria de saúde, pessoal de apoio do centro de
triagem, da vigilância sanitária e epidemiológica entre tantos

outros, tanto da rede particular, quanto pública, que têm
trabalhado dia e noite, salvando vidas, colocando em risco a
própria saúde em prol do próximo. Somam-se a esse grupo,
aqueles que têm trabalhado em prol da segurança e do
cumprimento das normas estabelecidas a fim de proteger
nossa população do contágio da Covid-19.
Salienta-se a importância das lideranças da área da
Saúde nos diversos segmentos, cujas decisões ditam o rumo
das estratégias e ações e impactam diretamente, a saúde dos
cidadãos de João Ramalho.
Dessa forma, eu Felicio Molinari Sobrinho, vereador ,e
em nome de toda a população Ramalhense, parabenizo a
todos os profissionais de Saúde, da vigilância epidemiológica
e da vigilância sanitária que vêm trabalhando arduamente no
combate à pandemia do coronavírus, fazendo votos de
sucesso nessa luta e me colocando à disposição no que se
fizer necessário.

Sala das Sessões, 06 de abril de 2021.

FELICIO MOLINARI SOBRINHO
Vereador

