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Assunto:   Aplaude  e  congratula  em nome  da  Senhora  Mariani  Burati
Ziembros, todos os profissionais de enfermagem do Município de Itapoá/SC.

A Câmara Municipal de Itapoá, Estado de Santa Catarina, por unanimidade,
apresenta,  nos  termos  regimentais,  a  presente  MOÇÃO  DE  APLAUSOS  a  todos  os
profissionais  de  enfermagem na  pessoa  da  Senhora  Mariani  Burati  Ziembros,  auxiliar  de
enfermagem do Pronto Atendimento 24h.

É com imensa alegria e satisfação que em nome da população itapoaense e
visitantes gostaríamos de agradecer a Sra. Mariani, por todos os anos de serviços prestados na
área da saúde no município de Itapoá.

Mariani e a funcionaria com mais tempo de serviço, no quadro de funcionários
da Prefeitura Municipal, junto a ela e todos os profissionais da enfermagem. 

Na presente semana, se comemora a semana dos profissionais de enfermagem,
nada mais justo que prestar essa devida homenagem a todos os profissionais desta área, pelos
relevantes serviços prestados a toda população. A homenagem se da através da Sra. Mariani
Burati Ziembros, devido ser a funcionaria mais atinga no município ainda em atuação. 

Diante da proposição, esta Casa de Leis, em nome do povo itapoaense, presta a
justa  homenagem  em  nome  da  Senhora  Mariani  a  todos  os  profissionais  da  área  de
enfermagem,  como  forma  de  reconhecer  o  belo  trabalho  prestado,  pois  o principal
instrumento é a dedicação e o carinho pela vida humana! Parabéns a todos pelo trabalho.
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É a Moção.

Câmara Municipal de Itapoá-SC, em 04 de Maio de 2018.
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Resolução nº 14/2016, e conforme as regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).
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