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MOÇÃO DE APLAUSO: 

 

 

ASSUNTO: Externar os sinceros aplausos à Sra. Juliana da 

Silva, por sua postura serena e afável, além do 

imensurável gesto de zelo em oito anos de cuidado ao 

grande amigo Sr. Waldir Nogueira.  

 

“Levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos, temem o seu 

Deus. Eu sou o Senhor”. (Levítico 19:32) – “Da mesma forma, jovens, 

sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humilde uns para com os outros, 

porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes”. 

(1Pedro 5:5). 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

 

Senhor Presidente 

Nobres Pares 

 

 

 
 

     É com muito orgulho que apresento 

para aprovação do Douto Plenário, a Moção de Aplauso, já 

iniciando com a passagem bíblica, que reserva a mais sublime 

e importante missão, concedida por Deus, àqueles a quem 

permite o cuidado mais próximo de nossos irmãos idosos, ou 

seja, vivenciando a cada instante às suas aspirações, muitas 

vezes confidenciadas com profundo carinho e amor, pelo 



simples fato de serem ouvidas, privilégio às pessoas que somam 

pela responsabilidade afetiva a uma pessoa como o Sr. Waldir 

Nogueira, que nos traz tanta saudade. 

 

     Em todos os distritos da vida, a criatura 

é tão jovem quanto os ideais e esperanças que acalenta e é 

tão gasta quanto os desígnios da vida ou o desânimo a que se 

entregue, e não há palavras para distinguir os gestos nobres da 

homenageada Sra. Juliana da Silva, que honrou com seu 

trabalho nesses oito anos, presença forte e constante para o 

serviço e dedicação de seu próximo.  

 

     “Cuidar é mais que um ato, é uma 

atitude”. 

     “Portanto, abrange mais que um 

momento de atenção, zelo e desvelo. Representa uma atitude 

de ocupação, preocupação, de responsabilização e de 

envolvimento afetivo com o outro”. (Leonardo Boff). 

 

     A homenageada é conceitualmente 

uma pessoa que prezou pelo bem estar, saúde, alimentação, 

etc..., cuidados gerais e recreação, fato comprovado com 

tamanha sensibilidade por todos, que acompanhavam o seu 

trabalho, buscando uma melhor qualidade de vida, 

compartilhando sonhos, gestos, palavras do dia a dia, sem 

contar tantas histórias vividas e narradas pelo amigo que partiu; 

e, não há sentimento que explique.   
 

               Assim, o valor de nossas ações não 

está no serviço ou cargo que exercemos. É o modo como 

fazemos ou nos prestamos aos outros que dignifica nossa 

conduta. Essa conduta que retrata o verdadeiro papel daquela 

comprometida com a vida humana. Por isso, essa homenagem 

representa um pequeno gesto de gratidão, porque ela não se 

prescreve.  

 

     A nobreza de seus gestos, alicerçada 

à prática caridosa merece ficar registrada nos Anais 



Legislativos, porque não são as palavras bonitas e promissoras 

que convencem, mas, o testemunho delas, portanto, justa e 

lídima homenagem a Sra. Juliana da Silva. 

 

     Pela aprovação, é a presente Moção 

de Aplauso, com o apoio dos Nobres Pares: Carlos Mateus 

Gomes Garcez, Luis Fernando Paulino, Luis Gustavo Silva Ribeiro, 

João Batista Ribeiro Filho, Paula Elias da Silva, Silvio José Bueno, 

Kacia Maria Nemetala Macedo e Paulo Roberto da Silva. 
 

     Sala das Sessões, Dr. João Monteiro da Silva, 

03 de Outubro de 2.017. 

 

 

     ADALBERTO RODRIGUES DA SILVA 
                             VEREADOR PSDB 

      

 


