
MOÇÃO DE APLAUSOS nº 01/2021 

Da Vereadora: Patricia Janaina Gazeta    

 

 Nos termos do art. 216, inciso V do regimento interno 
desta casa, apresento a presente Moção de Aplausos e 
Agradecimentos, a ser encaminhada ao setor de Saúde e 
Vigilância Sanitária do Município de João Ramalho, em 
especial a cada funcionário dos referidos setores. 

 

JUSTIFICATIVAS 

 

Diante dos fatos, os quais tomamos ciência, pelos meios de 
comunicação, do aumento preocupante de casos de 
contaminação do Covid-19 em nosso município, acredito que 
precisamos mostrar que estamos do lado, torcendo por cada 
profissional, motoristas, atendentes, serviços gerais, 
enfermeiros, médicos, dentistas, agentes comunitários, 
agentes sanitários etc.., pois em tempos como esse, que nos 
coube forçosamente viver, época de grande perigo e 
consternação, estes profissionais  são os primeiros a serem 
expostos, porque sua vocação é atuar nas fronteiras, lá onde 
a vida encontra-se em ameaça e os rostos humanos 
expressam medo e dor. É diante desse olhar sofrido do outro 
que estes heróis, ouvem o apelo mais profundo da 
humanidade, nesta hora mais frágil. É ali, na sua 
vulnerabilidade, que estes profissionais deixam de lado a 
preocupação consigo mesmo e com sua família para exercer 
com dignidade sua função de cuidar da saúde de quem está 
vulnerável. É diante do enigma ético do rosto de seus 
pacientes, preocupados, amedrontados e apavorados, que 



tais profissionais realizam a sua vocação para o cuidado. 
Cuidar é responsabilizar-se pelos outros, cumprindo a 
faculdade, a disposição e a preocupação com o outro. Por 
isso, as ciências da saúde, dão oportunidade para o exercício 
da responsabilidade: na manifestação do rosto, somos 
responsáveis por outrem sem esperar a recíproca, ainda que 
isso me viesse a custar a vida. No dicionário da ética, o nome 
disso é bondade. E é por isto, que me sinto na 
responsabilidade de aplaudir, tirar o chapéu e dizer muito 
obrigado profissionais da Saúde e Vigilância Sanitária de 
nosso município, pois sua dedicação e coragem tem 
colaborado e muito nesta guerra de nosso povo contra esta 
pandemia cruel que já tem ceifado vidas entre nós, mesmo 
que isto coloque a sua própria vida em jogo. 

  Sala das Sessões, 02 de fevereiro de 2021. 

 

         PATRICIA JANAINA GAZETA    

                    Vereadora 


