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Senhor Presidente,
Senhora e Senhores Vereadores,
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0  membro  deste  Poder baseado  nos  atributos legais  e fazendo  uso  das  prerrogativas  conferidas  no
Regimento lnterno da Casa, vem, com o devido acatamento solicitar que, após os trâmites regimentais
e  a  necessária  aprovação  dos  ilustres  pares  que  seja  encaminhado  MOÇÃO  DE  APLAUSOS  pela

passagem do DIA INTERNACIONAL DO ENFERMEIRO comemorado anualmente dia 12 de maio.

A enfermagem é uma profissão que exige dedicação, cuidado, disposição, sacrifício e, acima de tudo,
vocação. Sem esses atributos alguém que trabalha na área de enfermagem jamais conseguiria servir da
maneira  como  deve  ser  feito.  Os  enfermeiros  são  profissionais  essenciais  para  as  nossas  vidas,
merecem muito mais reconhecimento.
Dia   12  de  maio  comemora-se  mundialmente  o  Dia  da  Enfermagem  e  o  Dia  do  Enfermeiro,  em
homenagem a Florence Nightingale, marco da enfermagem moderna no mundo e que nasceu em 12 de
maio  de  1820,  (200  anos).  No  Brasil,  além  do  Dia  do  Enfermeiro,  entre  os  dias  12  e  20  de  maio,
comemora-se a  Semana da  Enfermagem, data instituída em  meados dos  anos 40,  em  homenagem a
dois  grandes  personagens  da  Enfermagem  no  mundo:  Florence  Nigthingale  e  Ana  Néri,  enfermeira
brasileira e a primeira a se alistar voluntariamente em combates militares. Por décadas, a enfermagem
vem  formando  profissionais  em  todo  o  mundo,  comprometidos  com  a  saúde  e  o  bem-estar  do  ser
humano.
0  processo  de  enfermagem  é  a  dinâmica  das  ações  sistematizadas  e  inter-relacionadas,  visando  à
assistência  ao  ser  humano  e  deve  ser  realizado,  de  modo  deliberado  e  sistemático,  em  todos  os
ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de enfermagem.

Ante  o  exposto,  atendidas  todas  as  formalidades  legais,  requeremos  fique  constando  na  ata  desta
Sessão Legislativa, MOÇÃO  DE APLAUSOS e que seja enviada cópia ao Sindicato  dos  Enfermeiros do
Estado do Pará (SENPA), Conselho Regional de Enfermagem Subseção Santarém  (COREN), Secretaria
Municipal de Saúde (SEMSA) e 5a Regional de Saúde do Pará (SESPA) com os nossos cumprimentos.

Sala das Sessões, Plenário da Câmara Municipal de Santarém, em 13 maio  de 2020.
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