
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPOS NOVOS

Rua Coronel Lucidoro, 1301
Fone: (49) 3541-0599

89620-000 - Campos Novos - Santa Catarina

e-mail: administrativo@camaracamposnovos.sc.gov.br
www.camaracamposnovos.sc.gov.br

MOÇÃO Nº 4/2021

Os Vereadores que a presente subscrevem, componentes do Poder Legislativo, com assento
nesta Casa, membros titulares da Câmara Municipal de Vereadores de Campos Novos, no uso das
prerrogativas legais que lhe são atribuídas e amparados no artigo 137 e 138  do  Regimento
Interno, e após ouvido o plenário desta Casa, seja oficiado ao homenageado a seguinte...  

"MOÇÃO  DE  PARABENIZAÇÃO"

O Poder Legislativo Municipal de Campos Novos, vem por meio de um dos seus

representantes legais, o vereador Marciano Dalmolin, manifestar integral e irrestrita Parabenização

a todos os profissionais de saúde envolvidos no combate à Covid-19

''PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE CAMPOS NOVOS"

É com grande satisfação que viemos por meio deste Parabenizar os profissionais de saúde

em geral do município de Campos Novos, que enfrentam diariamente uma grande batalha diante da

pandemia do Coronavírus, com o objetivo principal de manifestar apoio, solidariedade e

reconhecimento pelo trabalho destes profissionais como médicos, enfermeiros, técnicos,

psicólogos, dentistas, motoristas, farmacêuticos, bioquímicos, cozinheiros, nutricionistas,

Bombeiros Militares, Bombeiros Comunitários, Bombeiros Civil Profissional, Técnicas em

enfermagem  e motoristas socorristas do SAMU, e tantos outros que se envolvem diariamente numa

luta incansável que perdura há um ano, desafiando cientistas do mundo todo.

Expostos aos riscos e ao cansaço pela rotina estressante, esses profissionais têm sido fundamentais

no enfrentamento da pandemia que assola o mundo.

Assim sendo, reiteramos nossos agradecimentos a todos os profissionais de saúde do

município de Campos Novos.

Sala das Sessões, em 01/04/2021.

Rui Jorge Tomazoni

Presidente da Mesa e.e.
Vereador MDB

Marciano Dalmolin
2º Secretário

Vereador PSD
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