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PAUTA Nº 009/2020 

ORDEM DO DIA 14 DE JULHO DE 2020 

Centéssima Quadragéssima Quinta Sessão Ordinária da 

Décima Terceira Legislatura 

 

MOÇÃO DE APLAUSOS Nº. 001/2020. Súmula: A Câmara 

Municipal de Salgado Filho, por intermédio dos vereadores abaixo assinado, com 

amparo no artigo 110 do Regimento Interno desta Casa de Leis, apresenta a 

presente moção de APLAUSOS aos Profissionais de Saúde, Agentes e Servidores 

Municipais do nosso município, que estão atuando no combate a pandemia do 

coronavírus (covid-19). 

O Covid-19 é uma doença infecciosa causada pelo novo 

coronavírus, identificado pela primeira vez em dezembro de 2019, em Wuhan na 

China – Segundo a Organização Mundial da Saúde – OMS. 

          Ademais, os Profissionais da Saúde estão trabalhando na linha de 

frente para tratar das pessoas que apresentam sintomas ou infectadas pelo vírus e 

expõem-se diretamente ao contágio ao entrar em contato com as mesmas. Ainda, é 

de conhecimento que não possuímos tratamento eficaz, por enquanto, contra essa 

doença e os profissionais de saúde cada vez mais tem importância através da sua 

atuação diante das circunstâncias que nos encontramos.  

Desta forma, diante da situação apresentada em relação à pandemia 
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do coronavírus (covid19), que está afetando o mundo etambém nosso país, em 

especial os profissionais de saúde que estão à frente do combate dessa doença, e 

em reconhecimento ao trabalho desses profissionais, estamos solicitando a 

apreciação pelos nobres edis desta moção, com o objetivo de enaltecer o trabalho 

realizado por esses profissionais que atuam em nosso município. 

 

 

 

mailto:camarasalgado@hotmail.com
http://www.camarasalgadofilho.pr.gov.br/

