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        Com fulcro no Art. 185-A, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o
Soberano Plenário, que registre nos anais "MOÇÃO DE APLAUSO", na forma:

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus membros, mediante
requerimento do Deputado Ondanir Bortolini - Nininho, vem manifestar o reconhecimento público ao Dia
Internacional da Enfermagem e também uma homenagem aos profissionais, enfermeiros e enfermeiras.

Nesta data especial de 12 de maio de 2020, em que se comemora o Dia Internacional da Enfermagem é
também uma homenagem aos profissionais, enfermeiros e enfermeiras responsáveis pelo bom
funcionamento da Saúde tanto pública como particular, expresso as minhas sinceras congratulações.

JUSTIFICATIVA

O dia Internacional da Enfermagem é também uma homenagem aos profissionais, enfermeiros e enfermeiras
responsáveis pelo bom funcionamento da Saúde tanto pública como particular.

O trabalho destes profissionais é essencial para garantir a recuperação e salvamento de vidas em perigo,
quer seja nos hospitais, demais instituições ou domiciliar.

Este ano a Saúde foi surpreendida com a pandemia Covid-19 (novo coronavírus), os enfermeiros e
enfermeiras que estão na linha de frente para atender as demandas estão expostos e vulneráveis a doença.
Temos conhecimento de profissionais que contraíram a doença, como é o caso de uma enfermeira que está
na UTI, sabemos que muitos outros se contaminaram e serão contaminados, por isso, a data de
comemoração do dia 12 de maio neste ano é uma data de compaixão a todos esses guerreiros da saúde.

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 12 de Maio de 2020
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