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Moção Nº 1/2018

Nós vereadores, representantes desta Casa de Leis sentimos honrados
em conceder-lhes esta Moção de Aplausos pelos relevantes serviços prestados através
da Secretaria de Saúde ao povo do nosso município. Sabemos que toda a equipe de
servidores desta pasta, não tem medido esforços para proporcionar um bom trabalho,
com o objetivo exclusivo de atingir metas que coloca Serrania entre os municípios  que
lideram o ranking daqueles que atingiram suas metas, quanto a vacinação de febre
amarela.

Queremos destacar aqui a participação incondicional das servidoras
Maria da Glória Silva, Vera Lúcia Faria Dias, Áurea Rodrigues Moreira Dias, Margarida
Brandão Ferreira, Goreti Scalco, Sandra Rosa Nunes e Juliana Aparecida Pacheco
Moreira, todas incansáveis batalhadoras, que dedicaram grande parte de seus preciosos
tempos, exercendo suas funções na área de saúde de nosso município. A vocês o nosso
respeito, a nossa admiração, o nosso reconhecimento, e o nosso muito obrigado.

Evidentemente que para alcançar  tal façanha, não se consegue sozinho.
Graças aos esforços de toda a equipe, puderam proporcionar esta alegria a nós
Serranienses.

Sabemos das dificuldades que vocês tem encontrado. Diante da situação
financeira que passa o nosso país, muitas vezes, se torna difícil atingir objetivos que
estão além de nossas vontades, mas com força de vontade e muita garra, demostramos
que se torna possível atingir um ideal quando a ação mútua prevalece.

Vocês estão demonstrando o quanto somos capazes, quando existe boa
vontade e interesse em querer realizar. Atitude rara nos dias de hoje e principalmente no
setor público. Parabéns, parabéns mesmo, porque vocês estão demonstrando
capacidade, boa vontade, demonstrando uma verdadeira ação de servidores públicos, tão
criticados nos dias de hoje. Muitas vezes, estas atitudes não são reconhecidas e tão
pouco valorizadas.

Esperamos que outros setores também, reconheçam seus esforços e que
sejam recompensados por isto. Foi um privilégio recebê-los aqui, e que vocês voltem
sempre, porque esta Casa esta a disposição de vocês e de todos que compartilham uma
boa causa a nossa gente. Muito obrigado.

Sala das Sessões, em 19/03/2018.
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