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MOçÃO DE APLAUSOS,DE2T DE MAIO DE2O2t.
Moção de Aplausos a todos os profissionais da

médicos, biomédicos, enfermeiros, técnicos de
enfermagem, técnicos em radiologia, fi sioterapeutas,
assistentes sociais, auxiliares administrativos, serviços
gerais, cozinheiras, maqueiros, socorristas, motoristas

psicólogos da ala covid-19 e do Cêntro de
Atendimento ao Enfrentamento da Covid-1g no
Hospital e Maternidade Celestina Colares, equipe da
Vigilância Sanitária, equipe de fiscalização, Agentes
Comunitários de Saúde, Agentes Comunitários de
Endemias, Equipes de Saúde da Famílía, Laboratórios
de Análises Clínicas particulares e público, bem como

e

demais profissionais pelos relevantes

serviços
prestados ao povo tabuleirense, cearense e brasileiro
diante da pandemia Covld-19.

Autoria: Vereador Marcos Aurélio de Araújo.

MOçÃO DE APTAUSOS
O Vereador MARCOS AURÉL|O DE ARAÚJO, no uso das atribuições

que

lhe confere o ReSimento lnterno desta Casa Legislativa, após anuência em plenário,
apresenta moção de aplausos a todos os trabalhadores da saúde: médicos, biomédicos,
enfermeiros, técnicos de enfermagem, técnicos em radiologia, fisioterapeutas,
assistentes sociais, auxiliares administrativos, serviços gerais, cozinheiras, maqueiros,
socorristas, motoristas e psicólogos da ala covid-19 e Centro de Atendimento ao
Enfrentamento da Covid-19 no Hospital e Maternidade Celestina Colares, seus
atendentes e todos os demais funcionários, equipe da Vigilância Sanitária, equipe de
fiscalização, Agentes Comunitários de Saúde, Agentês Comunitários de Endemias,
Equipes de Saúde da Família, Laboratórios de Análises Clínicas particulares e público,
bem como demais profissionais pelos relevantes serviços prestados ao povo
tabuleirense, cearense e brasileiro diante da pandemia Covid-19.

A

presente Moção de Aplausos se justifica em detrimento da
necessidade do reconhecimento da importância destes profissionais, que com toda
dedicação, esforço e união, têm atendido as demandas que as pessoas buscam da saúde
pública e engrandecido nossa sociedade, neste momento tão difícil que enfrentamos.
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Trata-se, portanto, de um agradecimento pela dedicação desses
profissionais de saúde, nesse momento tão difícil de crise sanitária mundial, em que
estes profissionais precisam sair de suas casas, do seio de suas famílias, para se dedicar
a salvar vidas. Esse honrado e justo reconhecimento se faz necessário, uma vez que
cumprem exaustivas jornadas de trabalho, tendo que dar o máximo de si em prol da
vida do outro, o qual muitas vezes gera uma alta carga de tensão emocional. Ou seja,
testemunham de perto o momento mais frágil das pessoas que estão enfermas, que
mesmo diante do próprio medo, eles sabem que precisam continuar em sua missão,
reunir forças e não se deixar desanimar.
Com essa tragédia provocada pelo novo Coronavírus, vivemos dias
difíceis e, agora mais do que nunca estes profissionais de saúde foram necessários, como
verdadeiros anjos da guarda, por sua dedicação diária aos pacientes contaminados,
muitas vezes trabalhando em luta contra o vírus, sob condições adversas.
Assim sendo, como comprovação de sincero reconhecimento a todos
proÍissionais
estes
de saúde, por todo seu empenho e dedicação, por sua coragem e
solidariedade, apresentamos esta Moção de Aplausos. É preciso sermos gratos e

valorizar e incentivar o trabalho de cada um de vocês.
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