
ALIANÇA

REQUERIMENTO N° 021/2021

FEDRO ViTOR F!DEL!S, Vereador-Presidente com assento nesta Casa 
Legislativa, obedecendo aos Preceitos Regimentais, requer à Mesa, ouvido o 
Plenário, que seja consignado na Ata dos trabalhos deste Poder Legislativo e Livró 
de Anais, “VOTOS DE APLAUSO E CONGRATULAÇÕES” pelo brilhante desempenho 
realizado por TODOS OS ENFERMEIROS DO MUNICÍPIO DA ALIANÇA - PE.

; «n Q  p : E f . ,  ^ e c i s ã o  desta Casa, dê-se ciência aos mesmos.
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Ser enfermeiro é carregar a missão de olhar pelo outro e dar tudo de 

se para que vidas sejam ajudadas. Esse profissional é peça fundamental para o 
bom funcionamento da saúde tanto pública como particular,

A profissão exige dedicação, cuidado, disposição, sacrifício e, acima de 
tudo vocação, sem esses atributos alguém que trabalha na área de enfermagem 
jamais conseguirá servir da maneira como deve ser feito.

Esses profissionais muitas vezes deixam de viver a vida deles para se 
dedicar inteiramente a um paciente que precisa de cuidados cautelosos. Durante 
as noites em claro, nos chamados plantões elas são capazes simplesmente de se 
esquecerem da família por um momento e de envolverem em caso que requer 
atenção.

Nesta quarta feira, dia 12 de maio em pleno pico da Covid-19 no 
Brasil, é comemorado o Dia Internacional da Enfermagem, a classe de profissionais 
mais afetados diante da situação que o mundo vive atualmente. Diariamente 
esses profissionais arriscam a própria vida na linha de frente dos atendimentos na 
tentativa de salvar o maior numero de pessoas e confortar aqueles que seguem a 
luta contra a doença. Usando máscaras, luvas e todo o amor no coração, muitos 
deles abdicam  dos filhos, das famílias e do conforto de uma noite bem dormida 
para ajudar quem precisa.

Ante o exposto, peço a Aprovação Unânime dessa Propositura aos Nobres Pares.

Sala das Sessões da Câmara Municipal da Aliança, 11 de maio de 2021.
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