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MOÇÃO DE APLAUSOS Nº 014/2021 

DE 23/08/2021 

 

AUTOR VEREADOR: GUILHERME.           

EMENTA: MOÇÃO DE APLAUSOS, aos profissionais da 

Secretaria Municipal de Saúde, por conta do combate à 

propagação e tratamento de pacientes infectados pelo novo 

Coronavírus - Covid-19, na cidade de Santa Lúcia.  

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

      Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, 

recepcionistas, motoristas de ambulâncias, escriturá-

rios, serviços gerais, entre outros, que não dispõe de 

condições de evitar o contato, pois seus serviços são 

essenciais;  

 

  Nestes tempos da Pandemia, esses profissionais 

reafirmam a sua condição de verdadeiros heróis na luta 

contra o Coronavírus. Com destemor, com amor ao próximo 

e muita dedicação, esses profissionais são responsáveis 

por ajudar a salvar vidas;  

 

  Esses profissionais devem ser tratados como 

exemplos de dedicação e de amor ao próximo, arriscando 

suas vidas para salvar tantas outras. Não há nada que se 

compare a esse tipo de atitude. Esses profissionais são 

dignos e merecedores de todas as homenagens; 

 

  Por toda a dedicação, o carinho, a doação e o amor 

pela vida humana, esses profissionais são dignos de 

receber desta Casa uma Moção de Aplauso. Que essas 

categorias sejam sempre valorizadas com condições de 

trabalho e salários dignos; 
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Esta Moção expressa o reconhecimento e a admiração 

deste vereador e desta Casa de Leis, para aos profis-

sionais da Secretaria Municipal de Saúde, por conta do 

combate à propagação e tratamento de pacientes infectados 

pelo novo Coronavírus - Covid-19, na cidade de Santa 

Lúcia.  

 

Dessa forma é de inteira justiça que estes vereadores 

e essa Casa de Leis delibere manifestar o seu reco-

nhecimento público a estes brilhantes profissionais de 

saúde pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo em 

prol da população Santa-Luciense, no combate a pandemia. 

Diante do Exposto, GUILHERME, vereador, investido em 

suas atribuições conferidas por Lei, REQUER a mesa 

satisfeitas às formalidades regimentais e ouvido o douto 

Plenário para que enviada MOÇÃO DE APLAUSOS, aos pro-

fissionais da Secretaria Municipal de Saúde, por conta 

do combate à propagação e tratamento de pacientes in-

fectados pelo novo Coronavírus - Covid-19, na cidade de 

Santa Lúcia 

Que do deliberado seja dado ciência aos homenageados, 

a Senhora Secretária Municipal de Saúde de Santa Lúcia, 

VERA LUCIA BERGAMIM CASTERETE e ao Excelentíssimo CHEFE 

DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, Senhor LUIZ ANTONIO NOLI    

manifestando o reconhecimento do Legislativo Municipal, 

em especial deste Vereador. 

 

Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 23 de 

Agosto de 2021. 

 

 

GUILHEME 

VEREADOR 


