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APLAUDE  AOS  PROFISSIONAIS  DA  ÁREA  DA  SAÚDE
ENVOLVIDOS  NO  ENFRENTAMENTO  A  COVID-19.

A  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  CASTANHEIRA,  por  seu  vereador
abaixo signatário, no uso de suas prerrogativas e na forma do Art.
94 do Regimento Interno da Casa, vem a público, exteriorizar esta
“MOÇÃO  DE  APLAUSOS”  aos  Profissionais  da  Área  da  Saúde
envolvidos  no  enfrentamento  a  COVID-19.

A  presente  Moção  de  Aplauso  se  justifica  em  face  da  necessidade  do  reconhecimento  da  importância  destes
profissionais,  que com esforço e união de todos,  têm atendido com precisão as demandas que necessitam da
saúde pública e dignificando nossa sociedade, neste momento tão difícil que estamos enfrentando. Esta Moção é
destinada  a  todos  os  profissionais  de  saúde  do  nosso  município  que  estão  envolvidos  no  enfrentamento  do
COVID-19.  Entre  estes  profissionais  de  saúde  estão  os  “Médicos,  Dentistas,  Enfermeiros,  Fisioterapeutas,
Psicólogos,  Farmacêuticos,  Nutricionistas,  Auxiliares  e  Técnicos  de  Enfermagem  e  de  Laboratório,
Técnicos em Radiologia,  Agentes Comunitários  de Saúde,  Agentes de Endemias,  Vigilância Sanitária,
Auxiliares de Limpeza, Higienização e Manutenção, Cozinheiras, Assistentes Sociais, Atendentes e demais
Funcionários que fazem parte da linha de enfrentamento a COVID-19”.   Vale mencionar que o trabalho
exercido por toda equipe tem sido prestado com dedicação,  amor,  prazer em servir  aquele que busca as
unidades de saúde. Além do mais, todas as unidades têm-se utilizado da criatividade de seus funcionários para
prestar serviços a crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, de modo geral, no intuito de demonstrar a
necessidade do cuidado com a saúde neste momento de pandemia global. Agradecer é a palavra de ordem
neste momento difícil  que atravessamos. Entendendo a importância desses profissionais de saúde, uma forma
de darmos nossa contribuição foi  com esta  singela  homenagem.  Demonstrar  gratidão pelo  empenho dos
profissionais  do setor de saúde em salvar vidas é mais que um reconhecimento,  é  um ato de respeito a tanta
dedicação. É necessário externar a solidariedade a todos que estão se expondo no combate à pandemia do novo
Coronavírus, enfrentada mundialmente. A Moção de Aplausos trata-se de um reconhecimento e agradecimento
pela dedicação desses profissionais de saúde num momento tão difícil como o que vivemos, em que precisam se
ausentar de suas casas,  de suas famílias,  para se dedicar a salvar vidas.  O agradecimento aos profissionais da
Saúde se faz necessário como justo reconhecimento a uma luta incansável, uma vez que cumprem jornadas
extenuantes de trabalho, com uma alta carga de tensão emocional. Além disso, testemunham de perto, como
nunca antes em suas vidas, cenas pelas quais não imaginavam que veriam. O medo é uma realidade na vida dos
profissionais da Saúde, os quais estão expostos constantemente e qualquer manifestação, ainda que seja uma
tosse com febre baixa, pode implicar no isolamento da equipe. Sendo assim, o agradecimento aos profissionais
da  Saúde  se  justifica  porque  eles  sabem  que  é  preciso  continuar,  reunir  forças  e  não  se  deixar  abater.  Os
profissionais  de  saúde  não  são  super-heróis,  entretanto,  sempre  carregaram  consigo  uma  aura  de  anjos  da
guarda de seus pacientes e aqueles que atendem. Com a tragédia mundial provocada pelo Coronavírus, nunca
foram tão necessários e amados. Por sua entrega diária em uma luta muitas vezes inglória e sob condições
adversas,  registramos  aqui,  um  especial  agradecimento  aos  profissionais  da  Saúde.  Vivemos  dias  difíceis  e
angustiantes. Neste momento, queremos lembrar daqueles que permanecem na linha de frente da luta contra o
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Coronavírus. E se não podemos abraçar vocês, recebam o calor do nosso profundo agradecimento. Este sincero
agradecimento  aos  profissionais  da  Saúde  é  por  todo  seu  empenho  e  dedicação,  pela  sua  coragem  e
desprendimento,  pela  solidariedade  que  nos  irmana.  Seremos  eternamente  gratos!  Sendo  necessário
reconhecer, valorizar e estimular o trabalho de cada um de vocês.

Plenário das Deliberações “Adamastor Batista de Miranda”, em 14 de maio de 2021.

.

MARLI DIAS DE OLIVEIRA SOUZA
Vereadora Autora

.

 


