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                                                         MOÇÃO DE APLAUSO: 

 

 

 

ASSUNTO: Externar os sinceros aplausos aos Enfermeiros 

Plantonistas da Santa Casa de Misericórdia de Queluz e aos 

Profissionais do SAMU, pelo atendimento e socorro imediato a 

este Vereador que abaixo subscreve, no dia 12 de julho p. 

passado. 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

 

Senhor Presidente 

Nobres Pares 

 

 

                                           Em Sessão Ordinária do dia 05 de 

agosto p. passado, foi solicitada a Moção de Aplauso aos 

Enfermeiros Plantonistas da Santa Casa de Misericórdia e 

Profissionais do SAMU, que prontamente atenderam a um 

chamado de emergência no dia 12 de julho p. passado, 

ocasião de meu acidente. 

                                           A homenagem foi apresentada por este 

Vereador com o apoio dos demais membros do Poder 

Legislativo, pelo pronto atendimento; profissionais altamente 

habilitados em Primeiros Socorros e aptos a realizar manobras 

sempre pela proteção da vida dos pacientes. Devo reportar que 

diante do fato ocorrido, externo com respeito, empatia, 

imensurável gratidão e minhas orações, por tanto carinho e 

zelo, diante do quadro em que me encontrava.    



                                           É mister ressaltar como já dizia o poeta: 

                                           “Ser enfermeiro é uma dádiva, um 

presente de Deus, pois Ele nos escolheu entre milhares de 

pessoas para sermos cuidadores, portadores de alegria, fé e 

esperança às pessoas que deixaram muitas vezes de acreditar 

na vida. Ser enfermeiro, é como dizem os próprios pacientes, ser 

“anjos sem asas” colocados na Terra para fazer diferença nesse 

mundo”. Não poderia deixar de registrar nos Anais Legislativos a 

presente Moção de Aplauso, porque foram valorosos, 

prestativos e sensíveis diante do quadro ora encontrado. 

                                              Assim, esta Casa de Leis não poderia 

deixar de registrar esse importante reconhecimento, quando 

testemunhamos o trabalho profícuo dos Enfermeiros e 

Profissionais do SAMU e sempre tem correspondido à confiança 

de toda a nossa população e a este Vereador em particular. 

                                              Nossas considerações finais registram 

que os gestos enobrecem, mas os exemplos arrastam, e estes 

profissionais merecem este aplauso, pelo amor a profissão e nos 

ensinando a cada dia, que a vida deve ser vivida intensamente. 

     Minha eterna gratidão, porque ela 

não se prescreve. 

                                               

                                                     Pela aprovação, é a presente Moção 

de Aplauso e que seja direcionada a Secretária Municipal de 

Saúde, para conhecimento desses dignos profissionais da 

Saúde, registrando o aplauso em sua ficha funcional. 

 

             Sala das Sessões, Dr. João Monteiro da 

Silva, 06 de agosto de 2.019. 

 
 

 

      LUIS FERNANDO PAULINO 

        PRESIDENTE 

 

 

 
“A vida humana é dom de Deus: vem de Deus”.                                                                                                    


