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MOÇÃO Nº 0020/2022 
ETHEL GISONDI, CEARÁ PANÇA, JOÃO LOBO, ZELÃO, GERSON DE CAMARGO, WAGNER DO 

LAVA RÁPIDO, EDUARDO PENINHA e ALMIR NUNES FISCAL DO POVO, Vereadores desta Casa de 
Leis, no uso de suas atribuições legais, observadas as normas regimentais, submetem à deliberação do 
Soberano Plenário a presente MOÇÃO DE APLAUSOS aos PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM pela 
Semana Nacional da Enfermagem a ser comemorada de 12 a 20 de maio e reconhecemos a sua 
importância para a vida do povo brasileiro, estendendo-se aos servidores do Departamento Municipal 
de Saúde. 

JUSTIFICATIVA 
 A presente Moção de Aplauso se justifica em face da necessidade do reconhecimento da 
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. Esta Moção é destinada a 
todos os profissionais de saúde do nosso município: dentistas, enfermeiros, fisioterapeutas, 
fonoaudiólogos, psicólogos, farmacêuticos, nutricionistas, auxiliares e técnicos de enfermagem, 
agentes comunitários de saúde, vigilância sanitária, auxiliares de limpeza, cozinheiras, motoristas que 
fazem o transporte de pacientes para tratamento em cidades vizinhas, SAMU, atendentes e demais 
funcionários do Pronto Atendimento e Postos de Saúde da Família. Vale mencionar que os 
profissionais da Enfermagem, aplicam o conhecimento técnico-científico, com cuidado, dedicação, 
responsabilidade, ética, carinho, amor e uma grande dose de humanidade e sensibilidade para que, à 
frente da impossibilidade de qualquer ação, possa ser a voz da ternura que ameniza as dores e a 
aflição. Essas pessoas que exercem tão árdua profissão, em que o ato de servir ao próximo alcança o 
sublime e não tem preço, seja lutando pela cura e pela vida ou para preservar a dignidade do paciente 
até seu momento final, os nossos mais profundos respeitos e a nossa eterna gratidão. Por sua entrega 
diária em uma luta muitas vezes inglória, estes Vereadores registram aqui, um especial agradecimento 
aos profissionais da Saúde. E se não podemos abraçar vocês, recebam o calor do nosso profundo 
agradecimento. Seremos eternamente gratos!  

São Lourenço da Serra, 10 de Maio de 2022. 
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ETHEL GISONDI 
VEREADORA 

 
 

_______________________________                     _________________________________ 
          JOÃO LOBO                                 GERSON DE CAMARGO 
          VEREADOR                           VEREADOR 
 
 
______________________________                _____________________________________ 
        CEARA PANÇA                     WAGNER DO LAVA RÁPIDO 
         VEREADOR                          VEREADOR 
 
 
____________________________                  ____________________________________ 
            ZELÃO                                           EDUARDO PENINHA 
        VEREADOR                                       VEREADOR 
 
 

______________________________________ 
ALMIR NUNES FISCAL DO POVO 

VEREADOR 
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