ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE REGUENGOS DE MONSARAZ

V T

DE RECONHECI ENT

O Voto de Reconhecimento que a seguir se transcreve foi apresentado pelo Grupo Municipal do
Partido Socialista, tendo-se associado ao mesmo os Grupos Municipais do Partido Social
Democrata e da Coligação Democrática Unitária.

VOTO DE RECONHECIMENTO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM DIARIAMENTE NO
COMBATE À COVID-19
Atualmente, v;vemos uma situação que é ;ncomparável

com tudo aquUo que nós vivemos até

hoje. O mundo, tal como o conheciamos, mudou porque nunca, como hoje, uma doença terá
provocado tantas alterações no modo de v;da e de organ;zação da sociedade a nfvel global, e em
tão pouco tempo, como a COV/D19.
E é em momentos de crise como este que se revela o melhor, e o pior, de uma sociedade.
Por isso, e porque a nossa ação coletiva necessita de ser estimulada, importa reconhecer e
valorizar o trabalho de todos os que, na linha da frente, procuram minimizar o impacto desta
calamidade e lutam, todos os dias, para que saiamos desta experiência dramática com coragem
reforçada e o sentimento de que é nos tempos difíceis que se revela uma comunidade.
Neste sentido, o Grupo do Partido SociaUsta da Assembleia Municipal propõe que hoje façamos
um reconhecimento público a todas as pessoas que trabalham arduamente nesta luta contra a
COVJD:
- os que nos asseguram os cuidados de saúde e nos orientam na aplicação de respostas adequadas
a uma situação tão grave;
- os que cuida!71 dos nossos filhos, netos e idosos enquanto procuramos assegurar a normalidade
possfvel das nossas v;das famWares e profissionais;
- os que nos apo;am nas situações de isolamento e doença: vjzinhos, amigos, empresários,
serviços públicos, fornecendo-nos refeições, medicamentos, serviços, dando-nos conforto porque
nos fazem sentir que não estamos sós..
Todos são essencia;s para que possamos retomar a normalidade das nossas vidas o mais breve
possfvel.
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Assim, este reconhecimento público tem subjacente a convicção de que estamos todos na linha
da frente e, por isso, abrange toda a nossa comunidade porque ela se tem sabido unir num
verdadeiro espírito de solidariedade e coesão, assumindo que esta é uma luta comum.
Esta atitude permitirá que, quando esta situação terrível terminar, continuemos unidos num
desígnio comum: construir um futuro promissor para todos, recolocando o concelho de
Reguengos de Monsaraz no caminho do desenvolvimento e do progresso.
Por estes motivos, o Grupo do Partido Socialista desta Assembleia Municipal, e nos termos
previstos na alínea b), do artº16º, do seu Regimento, propõe:
1. a aprovação de um VOTO DE RECONHECIMENTO a todos os profissionais que trabalham
diariamente no combate à COVID19;

2.

que este voto seja extensível a toda a comunidade do concelho de Reguengos de
Monsaraz pela sua determinação e união nesta luta;

3. que seja dado conhecimento do teor deste Voto de Reconhecimento a toda a população
do concelho.
O Grupo do Partido Socialista

A Assembleia Municipal de Reguengos de Monsaraz, reunida em sessão ordinária de 29 de
dezembro de 2020, deliberou, por unanimidade, aprovar o Voto de Reconhecimento aos
profissionais que trabalham diariamente no combate à COVID-19.

Do Voto de Reconhecimento será dado conhecimento à população do concelho.

Reguengos de Monsaraz, 11 de janeiro de 2021

A Presidente da Assembleia Municipal,

Ana Maria Férias Paixão Duarte
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