
 

 

 

MOÇÃO DE APLAUSOS Nº 01/2021  

 

A Câmara Municipal de Vereadores de Frei Rogério, com amparo do 

Regimento Interno, após ouvido o Plenário, vem  requer que seja encaminhada 

MOÇÃO DE APLAUSOS aos  médicos, dentistas, enfermeiros, biomédicos, 

fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, farmacêuticos, 

nutricionistas, auxiliares e técnicos de enfermagem e de laboratório, 

agentes comunitários de saúde, agentes de endemias, vigilância sanitária, 

auxiliares de limpeza e manutenção, cozinheiras, assistentes sociais, 

Secretária, atendentes e demais funcionários do posto de saúde, 

motoristas que fazem o transporte de pacientes para tratamento em 

cidades vizinhas.  

Justificativa 

 

 O reconhecimento e a importância destes profissionais, que com esforço 

e união de todos, têm atendido com precisão as demandas que necessitam da 

saúde pública e dignificado nossa sociedade, neste momento tão difícil que 

estamos enfrentando.  

Esta Moção é destinada a todos os profissionais de saúde do nosso 

município que estão envolvidos no enfrentamento do COVID-19. Entre estes 

profissionais de saúde que estão na linha de frente do COVID, os médicos, 

dentistas, enfermeiros, biomédicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, 

farmacêuticos, nutricionistas, auxiliares e técnicos de enfermagem e de 

laboratório, agentes comunitários de saúde, agentes de endemias, vigilância 

sanitária, auxiliares de limpeza e manutenção, cozinheiras, assistentes sociais, 

Secretária, atendentes e demais funcionários do posto de saúde, motoristas que 

fazem o transporte de pacientes para tratamento em cidades vizinhas.  

 



 

 

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 

busca as unidades de saúde. 

 Agradecer é a palavra de ordem neste momento difícil que atravessamos. 

Entendendo a importância desses profissionais de saúde, uma forma de darmos 

nossa contribuição foi com esta singela homenagem.  

Demonstrar gratidão pelo empenho dos profissionais do setor de saúde 

em salvar vidas é mais que um reconhecimento, é um ato de respeito a tanta 

dedicação. É necessário externar a solidariedade a todos que estão se expondo 

no combate à pandemia do novo Coronavírus, enfrentada mundialmente.  

O agradecimento aos profissionais da Saúde se faz necessário como justo 

reconhecimento a uma luta incansável, uma vez que cumprem jornadas 

extenuantes de trabalho, com uma alta carga de tensão emocional.  

Além disso, testemunham de perto, como nunca antes em suas vidas, 

cenas pelas quais não imaginavam que veriam. O medo é uma realidade na vida 

dos profissionais da Saúde, os quais estão expostos constantemente e qualquer 

manifestação, ainda que seja uma tosse com febre baixa, pode implicar no 

isolamento da equipe.  

Sendo assim, o agradecimento aos profissionais da Saúde se justifica 

porque eles sabem que é preciso continuar, reunir forças e não se deixar abater. 

Os profissionais de saúde não são super-heróis, entretanto, sempre carregaram 

consigo uma aura de anjos da guarda de seus pacientes e aqueles que atendem.  

Com a tragédia mundial provocada pelo Coronavírus, nunca foram tão 

necessários e amados. Por sua entrega diária em uma luta muitas vezes inglória 

e sob condições adversas, estes Vereadores registram aqui, um especial 

agradecimento aos profissionais da Saúde. Vivemos dias difíceis e angustiantes.  

 



 

 

 

Neste momento, queremos lembrar daqueles que permanecem na linha 

de frente da luta contra o Coronavírus. E se não podemos abraçar vocês, 

recebam o calor do nosso profundo agradecimento. Seremos eternamente 

gratos! É necessário reconhecer, valorizar e estimular o trabalho de cada um de 

vocês. 

Câmara Municipal de Frei Rogério, 04 de maio de 2021. 

 

JULIO CESAR FACHIN 

        Presidente 

 


