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MO<;AO DE APLAUSOS N° 014/2021

MO<;AO DE APLAUSOS E
CONGRATULA<;OES AOS
PROFISSIONAIS DA SAUDE DE ALTO
ARAGUAIA PELO TRABALHO
PRESTADO NA LINHA DE FRENTE
DO COMBATE DA PANDEMIA DE
COVID-19.

Autoria: Odineia Mariana de Souza

A vereadora Odineia Mariana de Souza subscrita desta proposicao requer it Mesa,

ouvido 0 Plenario, a iniciativa desta Casa Legislativa com MO<;AO DE APLAUSOS E

CONGRATULA<;OES para os PROFISSIONAIS DA SAUDE DE ALTO ARAGUAIA

pelo trabalho prestado na linha de frente do combate da pandemia de Covid-19.

Justifica essa solicitacao, urna vez que os profissionais da area de saude colocam as

suas vidas em risco para cuidarem da populacao. E no momenta em que passamos a viver

urna pandemia mundial, isso nao mudou. Desde 0 comeco de 2019, quando foi decretado

estado de pandemia pelo Coronavirus, os profissionais de saude sempre ficaram na linha de

frente do combate.

Antes mesmo de existir vacina, ou de ate entender como esse novo virus se manifesta

no organismo hurnano, os profissionais da saude tratavam dos contaminados pela Covid-19,

correndo 0 risco de se contaminarem. Tanto que, muitos preferiram cortar 0 contato fisico

com seus pais, companheiros e filhos, pelo medo de os contaminarem depois de urn dia de

trabalho. Enfrentaram muitos desafios ao lidarem com urna doenca, ate entao, desconhecida.

o cansaco do trabalho alem de fisico, tambem foi mental

Deixo urna mencao especial ao nosso secretario de saude, Cleomar Vilela que assurniu

a pasta em maio de 2021 e a Manoela Nunes de Souza, secretaria antecessora da pasta de

saude, que estava em frente ao posto quando todos fomos surpreendidos com a pandemia da

Covid-19. Lembro tambem de Izabela Porto Fraga, atual coordenadora de atencae.basica,
\
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Representando os profissionais dos PSF's da cidade, cito Lucimar Cabral,

coordenadora do PSF Celso Siqueira Franca; Edna de Lima, coordenadora do PSF Vanessa

Welter; Marcia Foratini, coordenadora do PSF Ondino Rodrigues de Lima; Giany Obando e

Laisnara Velasco, coordenadoras do PSF Gair de Barros; Patricia Paniago, coordenadora do

PSF Manoel Marques de Souza; e Dermeval Carvalho, coordenador do PSF Amelio Firmino e

responsavel pela equipe rural de saude. Lembrando que e nos PSF's que e realizada a

vacinacao, fator fundamental para a diminuicao dos casos em todo 0 pais.

Saliento tambem 0 trabalho nos Postos de Atendimentos de Saude do bairro Jardim

Novo Araguaia, coordenado pela Paula Renata, e do Posto de Atendimento de Sande

Francisca Flavio de Souza Garcia, coordenado pela Amanda Silvestre.

Lembramos tambem que em uma pandemia 0 trabalho dos Agentes Comunitarios de

Saude (ACS's) e Agentes de Combate a Endemias (ACE's) e fundamental, pois saD eles os

profissionais que tern 0 primeiro contato com 0 morador na maior parte dos casos. Agradeco

aos ACS's em nome de seus respectivos coordenadores de PSF's, tambem agradeco aos

ACE's, em nome da Debora Virginia Borges, responsavel pelos profissionais em nosso

municipio.

Cito novamente 0 nome da Debora Virginia Borges, responsavel pelas Vigilancias

Sanitaria, Ambiental e Epidemiologica. Departamentos primordiais para 0 combate da

pandemia da Covid-19.

Para finalizar, parabenizo tambem os profissionais lotados em nosso Hospital

Municipal de Alto Araguaia, representado por sua superintendente Daniela Carvalho Silva

Niedermeier.

Sendo assim, nao podemos em nenhum momento negar que a pandemia vai deixar

uma triste marca em nossa historia, mas apesar da dor, nao podemos esquecer de todos que se

recuperaram desta doenca, gracas a dedicacao e trabalho dos profissionais da saude, Por isso,

esses servidores merecem todas as homenagens, sendo esta Mocao de Aplausos uma pequena

forma de reconhecer todo 0 exemplar service prestado it populacao.
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Diante do exposto, requer-se a aprovacao desta proposicao como forma de manifestar

nossa alegria e satisfacao em aprovar esta MO<;AO DE APLAUSOS E

CONGRATULA<;OES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DE ALTO ARAGUAIA.

Camara Municipal de Alto Araguaia, lOde dezembro de 2021.

a de Souza - PSB
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