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mogÃo DE APLAUSOS N° 002/2021 

OS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
URANIA/SP, ABAIXO SUBSCRITOS, REQUEREM 
VOSSA EXCELÊNCIA PARA QUE SUBMETA AO 
PLENÁRIO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, NOS 
TERMOS DO  ART.  229 DO REGIMENTO INTERNO, PARA 
A DEVIDA APRECIAÇÃO, A PRESENTE moçÃo DE 
APLAUSOS: 

"A todos os Profissionais do setor da Saúde que estão 
envolvidos no atendimento aos pacientes da Covid-19, 
em reconhecimento aos relevantes serviços prestados 
ao Município de Urânia/SP." 

A situação sem precedentes em que vivemos atualmente será um capitulo da história inesquecível, 

de onde devemos trazer lições importantes para o futuro, em questão de políticas públicas, principalmente 

na área da saúde, e de solidariedade com o próximo. 

0 profissional da saúde tem como missão salvar vidas. Fizeram um juramento para isso e mesmo 

que colocando em risco suas próprias vidas submetem-se as mais variadas situações. 

Nessa pandemia em que vivemos, eles se entregaram e continuam dedicando-se diariamente nessa 

luta. Seus conhecimentos e suas habilidades por algumas vezes foram insuficientes para salvar vidas. Porém 

não desistiram e na maioria dos casos obtiveram êxito. 

Viveram e ainda vivem momentos difíceis e angustiantes, mas, mesmo com todas as dificuldades 

vividas, continuam na luta para aliviar a dor do próximo. 

Esta Moção de Aplausos é destinada a todos os profissionais da saúde do nosso município que 

estão na linha de frente no enfrentamento do Covid-19, principalmente aos funcionários da Santa Casa que 

atenderam diretamente as pessoas. Entre esses profissionais estão os médicos, fisioterapeutas, 

enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, auxiliares de limpeza e manutenção, assistentes sociais, 

agentes de saúde, equipes da  sake  da família, motoristas, recepcionistas e demais funcionários das UBS 

e Pronto Atendimento. 
O agradecimento a estes profissionais e uma forma ae reconnecermos a importãncia dos serviços 

prestados. Essa singela homenagem objetiva eternizar o quanto foi importante a dedicação destes 
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profissionais. Lembrando que, estes profissionais abriram mão de sua segurança e de toda sua família 

quando se propuseram diagnosticar e tratar os pacientes. 

Diante disto, submetemos à apreciação do Plenário, na forma regimental, a presente Moção de 

Aplausos aos PROFISSIONAIS DA SAÚDE pelos relevantes serviços prestados à sociedade uraniense 

durante a Pandemia da Covid-19.  

Camara Municipal de Urania/SP, 22 de  outubro  de 2021. 
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