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MOÇÃO DE APLAUSOS Nº 016/2021 

DE 27/09/2021 

 

AUTOR VEREADOR: GUILHERME.           

EMENTA: MOÇÃO DE APLAUSOS, aos profissionais da 

Saúde, por conta da atuação no combate ao novo Coronavirus 

19, na cidade de Santa Lúcia.  

Senhor Presidente, Senhores Vereadores: 

CONSIDERANDO QUE: 

 

    No dia 12 de Setembro próximo passado, foi realizado 

no Centro de Saúde III “PAULA FERRACINI TOZO”, o “PLANTÃO 

ESPECIAL – SOMENTE A SEGUNDA DOSE”, de campanha de 

vacinação, do novo Coronavirus 19, no horário das 08h:00 

horas as 16h:00 horas; 

 

 Mesmo no final de semana, quando os profissionais de 

saúde, estavam de merecida folga, estavam presentes 

realizando a campanha de vacinação em nossa população 

Santa-luciense, demonstrando assim esforço e união de 

todos, e têm atendido com precisão as demandas que ne-

cessitam da saúde pública e dignificado nossa sociedade, 

neste momento tão difícil que estamos enfrentando; 

 

 Todos os profissionais de saúde que tem enfrentado 

uma rotina exaustiva no combate ao COVID-19. Vale 

mencionar que o trabalho exercido por toda equipe tem sido 

prestado com dedicação, amor, prazer em servir aquele que 

buscam as unidades de saúde;         

 

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, sendo que essa 

Moção trata-se de um reconhecimento e agradecimento deste 

vereador e desta Casa de Leis, pela dedicação desses 
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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, na cidade 

de Santa Lúcia;   

 

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 Saúde, por conta da atuação no combate ao 

novo Coronavirus 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 27 de 

Setembro de 2021. 

 

 

 

 

GUILHEME 

VEREADOR 


