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Proposição Eletrônica nº PN 10250

REGISTRA  VOTO  DE  CONGRATULAÇÕES  E  APLAUSOS  À
SENHORA  CAMILA  GLAUCIA  TEIXEIRA,  PELO  EXCELENTE
TRABALHO QUE VEM PRESTANDO NA ESF BELA VISTA, EM
ESPECIAL NO ENFRENTAMENTO E VACINAÇÃO DA COVID-
19

Requeiro à Mesa, ouvido o plenário e cumpridas as formalidades
regimentais seja inserido na Ata de nossos trabalhos, voto de congratulações e aplausos à
Senhora  Camila Glaucia Teixeira,  pelo  excelente trabalho que vem prestando na ESF "Bela
Vista", em especial no enfrentamento e vacinação da COVID-19.

Venho, pela presente, apresentar a meus pares, dos quais espero
total apoio, a Moção de Aplausos e Congratulações a nossa homenageada, que vem atuando
na linha de frente ao combate e enfrentamento à pandemia da COVID-19, externando meus
mais sinceros elogios e reconhecimento pelo excepcional serviço que vem sendo prestado por
ela e toda a equipe que compõe a ESF "Bela Vista".

Cumpre-me, como vereador e cidadão, louvar o trabalho e o papel
fundamental dos profissionais da saúde que sempre estão a postos a prestar assistência e
salvar vidas, principalmente frente a essa pandemia sem precedentes que vivemos, quando
devemos prestar  reconhecimento público  às ações desenvolvidas  e nos sensibilizar  com a
rotina exaustiva que o corpo médico, enfermeiros, motoristas e funcionários da Saúde estão
vivenciando e o alto risco em que estão expostos.

A  Câmara  Municipal  de  Assis,  Estado  de  São  Paulo,  legítima
intérprete dos anseios dos filhos desta terra e mandatária do povo, não poderia deixar de, em
nome  de  seus  representados,  manifestar  através  desta  Moção  o  seu  contentamento  e
admiração  em  franco  reconhecimento  ao  trabalho  dessa  valente  profissional  que  exerce
funções imprescindíveis à comunidade, que é digno de aplausos e calorosos elogios, pois é um
dever de nossa sociedade não deixar cair no esquecimento, homenageando e gravando nos
anais  desta  Edilidade  dita  homenagem  a  Senhora  Camila  Glaucia   Teixeira,  pelo  exímio
trabalho e atenção no atendimento dispensado aos munícipes assisenses.

 
Que do deliberado seja dado ciência à homenageada, dando-lhe

ciência do reconhecimento do Legislativo Municipal assisense, em especial deste Vereador.

SALA DAS SESSÕES, em 09 de setembro de 2021.
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JONAS CAMPOS
Vereador - Republicanos 
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