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Aní]i.ó  NÍ.hre  Pastana

2c  SecretánoMOÇÃODEAPLAUSOSN°.      4q      /2o2o

Senhor Presidente,
Senhora e Senhores Vereadores:

0 Poder Legislativo de Santarém, em nome dos Vereadores que esta subscreve e de
toda     a     edilidade     desta     Casa,     manifesta     Voros     DE     APLAUSOS     E

çOWGFAryL4çOES   a   tgdos   os   profissionais   de   Saúde   de   SaFtarém   peio
incansável  trabalho  no  combate  a  vários  tipos  de  doenças,  principalmente  ao  novo
Coronavírus (Covid-19).

FUNDAMENTAÇÃO

Sabe-se que diversos  profissionais de  saúde  em  Santarém,  tem  desempenhado  um
trabalho  brilhante  e  incansável  no  combate  ao  novo  Coronavírus  (Covid-19).  Estes

profissionais  de  saúde  estão  sendo   protagonistas  de   um   momento   histórico  em
Santarém,   pois,   sem  eles  a  situação  estaria  numa  dimensão  caótica  com  danos
irreversíveis.

Vale  ressaltar ainda que,  esses  profissionais estão  na  linha de frente  no combate ao
novo   Coronavírus   (Covid-19),   pois,   são  eles   que  vão  ter  contato  direto   com   os

pacientes infectados que necessitam de cuidados especiais.

Mediante este  cenário tenebroso que assola várias  pessoas em  Santarém,  observa-
se  que  a  missão  maior de  salvar vidas  tem  gerado  um  sentimento  de  solidariedade
com  o  próximo,  fazendo  com  que  as  pessoas  se  mobilizem  para  fazer doações  de
cestas   básicas,   máscaras   e   álcool   em   gel   para   as   pessoas   carentes,   que   se
encontram em situação de vulnerabilidade.

Diante  do  exposto,  não  poderíamos  deixar  de  prestar  às  devidas  homenagens  aos
n_os.sos   profiissti_ontiis   Mé9dicos,_Enfemeiros.   Aaentes   de   Saúde.   Técnicos ±

#c:::ht:o::Fo':oreYe"vna'':';::'::w:çao:depr:stdaed::#=,éemT
principalmente no combate a Pandemia do COVID-19.
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Sala das sessões, Plenário da câmara Municipal de santarém, em      de maio de 2020.
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