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Assunto:     Apresenta Moção de Aplausos e Congratulações a todos os 
Profissionais da Saúde do Município de Novais, pelos relevantes trabalhos a 
população local, arriscando suas vidas e tentando combater de forma incansável 
a propagação do vírus e garantir os cuidados necessários dos pacientes já 
infectados, devendo ainda, tal homenagem se estender aos funcionários da 
limpeza, recepcionistas, administrativos e motoristas, ou seja, todos aqueles 
servidores que complementam as ações no Município. 

Colenda Câmara, 

O Vereador que esta subscreve, vem na forma regimental e depois de 
ouvido o E. Plenário desta Casa, requerer que seja consignada na ata dos 
trabalhos desta Sessão Ordinária uma Moção de Aplausos e Congratulações a 
todos os profissionais da Saúde do Município de Novais, pelos relevantes 
trabalhos a população local, arriscando suas vidas e tentando combater de forma 
incansável a propagação do vírus e garantir os cuidados necessários dos 
pacientes já infectados, devendo ainda, tal homenagem se estender aos 
funcionários da limpeza, recepcionistas, administrativos e motoristas, ou seja, 
todos aqueles servidores que complementam as ações no Município. 

É notório as consequências da pandemia da COVID-19 em nosso país, 
que, segundo informações oficiais, teria sido a responsável pela morte de 
milhares de cidadãos brasileiros desde a sua eclosão. 

Sendo assim, a presente homenagem é fruto do reconhecimento, em 
valorizar todo empenho, brilhantismo, dedicação, competência e esmero de todos 
estes, não medindo esforços em fazerem o melhor, mesmo ao meio de tantas 
turbulências, com o objetivo de atenderem às necessidades de toda a população 
local, sem distinção de toda e qualquer situação. 

Parabéns por todo empenho e dedicação no profícuo desempenho de 
suas funções, sempre prontos para atender as demandas em nosso Município.  

Assim, como representante do Povo de Novais, expresso o anseio e o 
compromisso de agraciar a todos, com esta Moção de Aplausos e 



Congratulações, destacando a magnitude dos esforços realizados para honrar o 
compromisso assumido com nossa População. 

 
Sem mais para o momento, aguarda-se a aprovação da presente nos 

termos regimentais. 
 

   Câmara Municipal de Novais-SP, 15 de março de 2021. 
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