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O Vereador que esta subscreve, de acordo com as normas
regimentais em vigor, em especial, o artigo 173 § 1º inciso IV e § 2º do Regimento
Interno, após manifestação do Douto Plenário, apresenta MOÇÃO DE
CONGRATULAÇÕES aos Profissionais da Saúde de Aparecida do Taboado que
estão na linha de frente do combate ao coronavírus.
Como é de conhecimento público e notório, os
profissionais da saúde de Aparecida do Taboado têm assumido papel de suma
relevância no enfrentamento e combate ao coronavírus (COVID-19).
É evidente que esses profissionais conseguiram
transcender o ato de desenvolver suas atividades laborais em verdadeiro gesto de
amor, dedicação e doação, arriscando a vida e a própria saúde em prol do povo
aparecidense.
O alto risco de contaminação que esses profissionais
estão expostos, a sobrecarga física e psicológica que estão vivenciando diariamente
no combate ao coronavírus justifica que eles sejam reconhecidos como verdadeiros
heróis e símbolo de amor e compaixão ao próximo.
Os últimos meses não foram fáceis para o cidadão
brasileiro e para os nossos munícipes. Choramos pelas vidas que foram ceifadas e
clamamos por dias melhores, mas os efeitos dessa pandemia poderiam ter sido muito
piores se não tivéssemos a nossa disposição os profissionais da saúde, que exerceram
com retidão, ética e amor essa profissão tão cara ao nosso povo nos últimos tempos.
Enquanto era propagada a ideia do “Fique em Casa”, os
profissionais da saúde saem de suas casas todos os dias, indo ao encontro do tão
temido vírus, se protegendo como era possível, para oferecer tratamento e os cuidados
que as vítimas contaminadas tanto precisam, mesmo quando não havia vacina.
Este Vereador, em reconhecimento ao trabalho
primordial dos profissionais da saúde, não poderia deixar de prestar esta singela
homenagem, como forma de manifestar nossa profunda gratidão.
Que se dê ciência desta Moção a todos órgãos
representativos de classe dos profissionais da saúde de Aparecida do Taboado, que
estão atuando no combate ao coronavírus, bem como à Secretaria Municipal de Saúde
e também que seja dada sua ampla publicidade no site e redes sociais da Câmara
Municipal de Aparecida do Taboado, de modo a reiterar o nosso reconhecimento e a
nossa gratidão.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Aparecida do
Taboado-MS., 09 de agosto de 2021.
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