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MOÇÃO Nº 044/2017 
  
APRESENTAMOS À MESA, uma vez ouvido o 

Douto Plenário e dispensadas as formalidades regimentais, MOÇÃO DE 
CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS ao Sr. FRANCISCO JOSÉ 
PAULINO , pelo seu envolvimento enquanto Presidente do Conselho Munici-
pal da Saúde estendendo os cumprimentos a todos os Conselheiros e Funcio-
nários da Saúde, destacando o empenho e dedicação desses profissionais. 

A frente do Conselho Municipal da Saúde pelo 3ª 
mandato, o homenageado merece nosso reconhecimento pelo comprometimen-
to na condução das atividades inerentes a gestão da saúde municipal. Órgão de 
extrema importância, o Conselho tem caráter deliberativo e consultivo, onde a 
sociedade tem participação fundamental no processo de fiscalização dos recur-
sos e do andamento dos trabalhos realizados no Sistema Único de Saúde.  

A atuação dos Conselheiros, nesse sentido tam-
bém é inestimável, garantindo a inclusão direta da população no controle e na 
elaboração de políticas para uma boa gestão da saúde no município, exercendo 
assim a cidadania, participando da luta pelos direitos básicos e fundamentais 
para o nosso completo bem-estar físico e psicossocial. 

Nossos cumprimentos se estendem também aos 
funcionários do setor da saúde, sempre atuando com competência e afinco, 
tendo suas atividades pautadas pela ética e eficiência, atendendo todos sem 
exceções e de modo imparcial, dedicando se impetuosamente na prevenção e 
tratamento da saúde humana, doando-se ao próximo em verdadeira missão, 
tornando-se grandes merecedores do nosso carinho, respeito e admiração.  

Parabéns, e aproveito o ensejo para reiterar nosso 
protesto da mais alta estima e apreço.  

Do teor desta, dê-se ciência aos homenageados. 

Secretaria da Câmara Municipal 
Em 27 de outubro de 2017 
 

___________________________ 
ANTONIO DONIZETE PONSO 

                        - Vereador - 


