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MOÇÃO DE APLAUSOS Nº 020/2021 

DE 08/11/2021 

 

AUTOR VEREADOR: GUILHERME.           

EMENTA: MOÇÃO DE APLAUSOS, aos servidores da Se-

cretária da Saúde de Santa Lúcia, pela realização de 

eventos relacionados a temas sobre o CORONAVIRUS, durante 

os meses de setembro e outubro próximo passado.     

Senhor Presidente, Senhores Vereadores: 

CONSIDERANDO QUE: 

A Secretaria de Saúde de Santa Lúcia, realizou no dia 

29 de Setembro próximo passado, no Cetro Educacional e 

Pedagógico “ELVIRA HAJE ZBEIDI” o evento 3ª Semana da 

Saúde Mental de Santa Lúcia, com a Palestra “Um novo 

recomeço: o impacto da pandemia na saúde mental”;  

Também realizou em no dia 22 de Outubro próximo 

passado, o evento 4ª Conferência Municipal de Saúde, com 

o tema: SUS: reflexos da pandemia nas políticas de saúde”;  

Vale destacar que a pandemia do novo coronavirus 

afetou não só a saúde mental dos adultos, mas também das 

crianças e adolescentes e tem gerado situação de estresse 

em crianças, adolescentes e adultos;       

 

    Os dois eventos foram de grande valia e pode informar 

a população sobre os riscos à saúde apresentados pela 

COVID-19 é tão importante quanto outras medidas de 

proteção. Informações precisas e confiáveis permitem que 

pessoas tomem decisões conscientes e adotem comporta-

mentos positivos para proteger a si e seus entes queridos 

de doenças como a causada pelo novo coronavírus. In-

formações baseadas em evidências são a melhor vacina 

contra os boatos e a desinformação. 

https://www.paho.org/node/68988
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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 ser-

vidores da Secretária da Saúde de Santa Lúcia, pela 

realização dos eventos:  3ª Semana da Saúde Mental de 

Santa Lúcia, com a Palestra “Um novo recomeço: o impacto 

da pandemia na saúde mental” e 4ª Conferência Municipal 

de Saúde, com o tema: SUS: reflexos da  pandemia nas 

políticas de saúde”.         

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 08 de 

Novembro de 2021. 

 

 

GUILHEME 

VEREADOR 


