
 
 

MOÇÃO DE APLAUSOS 
 
 

MOÇÃO  DE  APLAUSOS  A  SENHORA
NILVA SOLANGE GRACIOLI FÉLIX
 

 
Senhor Presidente 

 
 

Com fundamento no que dispõe no artigo 142, XIV, do Regimento Interno da Câmara Municipal de
Cuiabá, requeiro à Mesa Diretora, com anuência do soberano plenário que proceda ao devido registro
dos anais deste Legislativo e encaminho a presente Moção de Aplausos. A Câmara Municipal de
Cuiabá, representada pelos Vereadores que a compõem e expressando o pensamento da sociedade
cuiabana concede a  presente  Moção de Aplausos  a  Senhora  NILVA SOLANGE GRACIOLI
FÉLIX. 

JUSTIFICATIVA 
O dia  12 de  maio  foi  a  data  escolhida  para  homenagear  os  profissionais  da  Enfermagem.  Uma
profissão que tem origem milenar e data da época em que ser enfermeiro era uma referência a quem
cuidava, protegia e nutria pessoas convalescentes, idosos e deficientes. Durante séculos, a enfermagem
vem formando profissionais em todo o mundo, comprometidos com a saúde e o bem-estar do ser
humano. 
Nilva é enfermeira, especialista em saúde pública, gestão de hospitalar e auditoria. Trabalha na área da
saúde há 28 anos. É sindicalista, militante nos benefícios para a categoria desde sua formação. Onde
juntos batalham pela aprovação do projeto de lei 2564/20, que tramita no congresso há 20 anos, acerca
do piso salarial, bem como do projeto 2295/20 referente a redução da carga horária para 30 horas
semanais. 
A enfermagem é uma arte e o principal instrumento é a dedicação e o carinho pela vida humana. Ser
enfermeiro  é  ser  humano  em  todas  as  suas  dimensões,  potencialidades,  restrições,  alegrias  e
frustrações. É ser aberto para a vida, e ao mesmo tempo envolver-se no compromisso assumido. São
os enfermeiros e enfermeiras que, ao lado dos médicos, se dedicam a tratar as enfermidades e a
diminuir a dor dos seres humanos nos leitos dos hospitais ou até mesmo em casa. Atualmente, os
profissionais da enfermagem estão envolvidos em pesquisas, programas de saúde, na assistência, nas
universidades,  no empreendedorismo e em tantas outras frentes de trabalho, na qual atuam com
competência, enfrentando inúmeras intercorrências diárias e seguindo com resiliência. São pessoas que
devem ser lembradas como exemplos de dedicação e de amor ao próximo, dando suas vidas para
salvar tantas outras. Não há nada que se compare a esse tipo de atitude. 
Diante de tais fatos, apresento e peço aos nossos pares a aprovação desta MOÇÃO DE APLAUSOS.
Por ser de inteira justiça, a Câmara Municipal, através deste ato legislativo, reconhece e aprova com
louvor a homenagem que prestamos a amiga NILVA SOLANGE GRACIOLI FÉLIX, merecedora
inconteste de toda a nossa gratidão, atuando com extrema seriedade e probidade no cumprimento das
missões que lhe são confiadas.
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Palácio Paschoal Moreira Cabral, Sala das Sessões em, 16 de maio de 2022.

 
 
 

Paulo Henrique (Câmara Digital) - PV
 

 Vereador
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