Excelentíssima Senhora Presidente:
DRª. ANDRÉA DELEGADA, Vereador infra-assinado, REQUER de
Vossa Excelência que ouvido o plenário e obedecidas às exigências regimentais,
conste em ata MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES, aos funcionários da UPA de
Jaboticabal.
De repente nos vimos reclusos em nossas casas, longe do convívio
social e do calor de um abraço fraterno. Enquanto a maioria se recolhia aos seus
lares, um grupo de homens e mulheres aceitou o desafio de salvar vidas.
A pandemia da Covid-19 nos fez repensar muito do que somos e
apresentou ao mundo os verdadeiros heróis, que vestem branco e lutam desde março
de 2020 pelo bem comum e pela vida dos que sofrem com o Coronavírus.
Nesse momento é fundamental reconhecer toda dedicação aos
médicos, enfermeiros, auxiliares, profissionais da limpeza, técnicos e todos aqueles
que fazem parte da linha de frente dessa guerra.
Rogamos a Deus que esse árduo trabalho seja recompensado, com
muita paz, saúde e prosperidade. Que em breve possamos abraçá-los um a um, com
o mais genuíno dos sentimentos que é a GRATIDÃO.
O Padre Fábio de Melo diz que “viver é deixar e receber marcas, já
que todas as experiências da vida, sejam alegres ou tristes, sempre deixam marcas
em nós”. Que essas marcas deixadas nessa difícil caminhada, sirvam como exemplo
de dedicação e amor ao próximo.

Jaboticabal, 31 de agosto de 2021.
DRª. ANDRÉA DELEGADA
Vereadora - PSC
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