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MOÇÃO DE APLAUSO: 

 

 

ASSUNTO: Externar os sinceros aplausos aos Profissionais 

da área de Saúde, em especial aos Agentes de Saúde – 

VISA, pela CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA, 

realizada em nosso Município, no mês de Agosto p. 

passado. 
 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

Senhor Presidente 

Nobres Pares 

 

 
 

     É com muito orgulho que 

apresento para aprovação do Douto Plenário, a 

Moção de Aplauso, como testemunho da ação 

desprendida de cada profissional da área da 

Saúde do Município de Queluz/SP, em especial 

aos Agentes de Saúde – VISA. 

 



= CONSIDERANDO, a cuidadosa e eficaz  

Campanha de Vacinação realizada em nosso 

Município no mês de agosto p. passado; 

 

= CONSIDERANDO, a presteza no atendimento 

pelos profissionais da área em questão, no trato e 

zelo com os nossos animais; 

  

= CONSIDERANDO, que todos sem exceção se 

mobilizaram na criteriosa campanha, com 

atendimento de primeira linha em todos os pontos 

da cidade, visando exclusivamente o bem estar 

do coletivo, sendo certa, a preocupação dos 

donos de pets, por ser incurável nos animais e 

fatal em 100% dos casos, a doença é uma 

zoonose e, portanto, também pode afetar os seres 

humanos onde a vacina antirrábica é, ainda hoje, 

a sua única forma de prevenção; 

 

 = CONSIDERANDO, que a atitude humana de 

cada profissional merece ser destacada e 

registrada nos Anais Legislativos, como incentivo 

e exemplo a ser seguido, pois o bem comum 

transforma o ser humano em pessoas melhores, 

capacitando-os e encorajando-os, nessa luta 

cotidiana, que mesmo diante de obstáculos, 

ensina a ter a força dos rios, aprendendo a 

contornar para chegar a um ideal, ou seja, o 



respeito mútuo ao mundo animal, e as mais 

simples criaturas; 

 

= CONSIDERANDO, que alicerçada a esta Moção de 

Aplauso, receba, pois, a aprovação dos Nobres Pares: 

Carlos Mateus Gomes Garcez, Paula Elias da Silva, Luis 

Fernando Paulino, Silvio José Bueno, Kácia Maria 

Nemetala Macedo, João Batista Ribeiro Filho, Paulo 

Roberto da Silva e Adalberto Rodrigues da Silva, com 

nossa mensagem: “Não há vocação sem cruz, não há 

amor sem renúncias”.  
                                  

                

                Sala das Sessões, Dr. João 

Monteiro da Silva, 31 de agosto de 2.017. 

 
 

 

               LUIS GUSTAVO SILVA RIBEIRO 

                                    VEREADOR PSD 
      

 


