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MOÇÃO
MOÇÃO DE SOLIDARIEDADE

Requerimento:
O vereador Airto Ferronato (PSB) requer que seja encaminhada Moção de Solidariedade aos Hospitais, Unidades de
Saúde, Pronto Atendimentos e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Porto Alegre que prestam
atendimento às vítimas de Covid-19, extensiva a seus funcionários, que atuam na linha de frente no combate à pandemia
do coronavírus.

Justificativa:
Porto Alegre vive o pior momento da pandemia causada pelo novo coronavírus, com esgotamento do sistema de saúde
e imensurável sobrecarga de trabalho dos profissionais da Saúde. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem,
profissionais da higienização, do serviço administrativo e dirigentes dos hospitais e unidades de saúde estão há um ano
trabalhando de forma ininterrupta para diminuir danos e salvar vidas. Foram e continuam sendo fundamentais.
Infelizmente, os casos de covid-19 têm aumentado dia após dia, tornando cada vez mais distante nossa vitória sobre
esta pandemia cruel, que cada vez se aproxima mais, levando familiares, amigos e colegas de trabalho. De nossa parte,
devemos adotar as medidas sanitárias apropriadas para evitar a propagação do vírus e prestar nossa solidariedade e
apoio àqueles que estão na linha de frente, colocando sua vida em risco para salvar a vida do povo de Porto Alegre.

VEREADOR AIRTO FERRONATO (PSB)
Documento assinado eletronicamente por Airto João Ferronato, Vereador, em 18/03/2021, às 17:45,
conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº 22002/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto Alegre.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código veriﬁcador 0217213 e o código CRC 8C3CB172.
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