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Eu, vereador Flavio Alves Ribeiro, no usou da minha atribuipao e em 
conformidade de acordo com as disposipbes regimentais dessa casa de leis 
apresento a MOQAO DE APLAUSO, AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA 
SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJAMAR, pela dedicapao e profissionalismo e 
coragem na linha de frente do NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). Amplio 
tambem essa mopao a todos os outros profissionais que estao trabalhando 
formal e informal nesse momento tao delicado o qual nosso pais esta 
passando.
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Considerando a situapao de pandemia declarada pela Organizapao 
Mondial da Saiide -OMS e a emergencia de saude publica de importancia 
Internacional decorrente do contagio pelo COVID -19 , foram implantado 
diversas apoes de cuidado e atenpao no nosso municipio , desde dos 
fechamentos do comercio e ate mesmo o fechamento das escolas .Os 
profissionais de saude de Cajamar sao guerreiros ao deixarem o conforto de 
suas casas para trabalharem incansavelmente durante toda essa crise que 
todos nos estamos passando , por tudo isso podemos afirmar que esses 
profissionais estao sendo verdadeiros herois , pois aplicam diariamente forpas 
conhecimento e principalmente empatia para salvar vidas .

i

: i

i
#

Assim sendo, como forma de agradecer a dedicapao, o profissionalismo 
e a coragem desses profissionais que se colocam em risco por todos nos e que 
submetemos a apreciapao do Plenario a presente Mopao de Aplausos e 
reconhecimento pelos servipos prestados a area da saude municipal, em 
especial ao combate ao COVID-19
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