
 

MOÇÃO Nº 001/2021                         Cruzeiro do Sul, 31 de março de 2021. 

 

 Os Vereadores que esta subscreve, nos termos do art. 107 do Regimento Interno 

desta Casa, propõe a seguinte: 

 

MOÇÃO DE APLAUSOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE 

  

 Estamos apresentando uma Moção de Aplausos a todos os profissionais da saúde do 

Município de Cruzeiro do Sul, quais são: médicos, biomédicos, enfermeiros, técnicos de 

enfermagem, fisioterapeutas, assistentes sociais, auxiliares administrativos, serviços gerais, 

maqueiros, socorristas, motoristas, psicólogos, farmacêuticos, equipe da Vigilância 

Epidemiológica, equipe de fiscalização, Agentes Comunitário de Saúde, Agentes 

Comunitários de Endemias, Equipes de Saúde da Família, profissionais do Hospital São 

Gabriel Arcanjo e demais profissionais que prestaram e continuam prestando relevantes 

serviços a nossa comunidade diante da pandemia, conforme exposição que segue abaixo. 

 Há mais de 1 (um) ano, estamos enfrentando no mundo todo uma das piores crises 

sanitárias da história da humanidade, causada pelo novo Coronavírus. Temos visto e ouvido 

as inquietudes e o medo da sociedade quando alguém dentro do seio familiar é acometido 

com a Covid-19.  

No atual cenário, estamos vivendo um dos momentos mais delicados da pandemia 

em nosso país, batendo recordes de infectados e mortos diariamente, o que acabou levando 

a saúde ao colapso. 

 Em nosso Município, os serviços prestados pelas equipes da saúde municipal foi e 

ainda é extremamente importante e grandioso, tanto no atendimento, como na prevenção e 

cuidados com pessoas que apresentaram ou apresentam eventuais indícios de contágio e, 



também, no excelente trabalho que vem sendo realizado na vacinação da população. 

Ressalta-se o trabalho de agentes específicos da linha de frente, mas também 

daqueles que agem na prevenção, tais como visitas domiciliares, visitas a casos suspeitos, 

agentes de saúde, equipes da saúde da família, atendimentos nos postos de saúde e no 

Hospital São Gabriel Arcanjo. De igual modo, servidores que estão nas ruas evitando 

aglomerações e instruindo a população. 

Maioria destes profissionais atuam nos leitos e ambientes dos serviços de saúde que 

recebem quem precisa de atenção médica e, por isso, para boa parte dessas profissões não é 

possível o isolamento social ou quarentena. Neste momento, a situação de crise se soma à 

sobrecarga de trabalho e às equipes reduzidas. O medo – como o receio de levar o vírus 

para casa e atingir familiares, por exemplo – também é um sentimento que pode estar 

presente. Outro aspecto que pode gerar sentimentos como frustração, culpa e impotência, é 

a perda de pacientes, ainda mais diante de momentos de crise na saúde coletiva.  

Sendo assim, acreditamos ser necessária e justa essa homenagem a todos os 

profissionais que estão na linha de frente realizando um trabalho magnifico, com muita 

competência e coragem. 

Certos de estar ofertando o manifesto devido, subscrevemo-nos 
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