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MOÇÃO Nº 558/2022

REGISTRA VOTO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS AO
DR. MARCOS ELIAS NICOLAU, PELO EXCELENTE
TRABALHO QUE VEM DESENVOLVENDO COMO MÉDICO
CARDIOLOGISTA EM NOSSA CIDADE

Requeiro à Mesa, ouvido o plenário e cumpridas as formalidades
regimentais seja inserido na Ata de nossos trabalhos, voto de congratulações e aplausos ao
Dr. Marcos Elias Nicolau, pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo como Médico
Cardiologista em nossa cidade.
Existem determinadas profissões que exigem dedicação
diferenciada. O Médico, por exemplo, não tem hora certa para trabalhar e sua jornada é longa,
complexa e requer disciplina. Seu compromisso é com a preservação da vida e seu juramento
o torna um cidadão responsável pela saúde e compreensão dos problemas daqueles que
acreditam em seu valoroso ofício.
Por tudo isso, ser Médico é como ser um missionário: dedicação
constante ao paciente, um abraço amigo, uma palavra de ânimo – auxiliador. O Médico
incentiva, caminha junto, de mãos dadas, a suportar as consequências naturais de sua
escolha. É, portanto, uma vocação, que significa capacidade, habilidade, qualidade. Ser
Médico é compreender o compromisso com as horas mais duras e solitárias da profissão.
Neste contexto, destacamos o trabalho que vem sendo executado
pelo nosso agraciado. Médico afetuoso, competente, incansável e amigo. Possuidor de
qualidades admiráveis, aliadas a um extenso “Curriculum Vitae”, onde se destaca ao lado de
uma sólida e ampla formação cultural, o que lhe confere qualidades éticas e técnicas.
Homenageá-lo é mais que uma atitude é uma responsabilidade de
toda sociedade e uma honra para mim e para o Legislativo Assisense.
Assim sendo, a Câmara Municipal de Assis, através dos legítimos
representantes da comunidade, congratula-se com o Dr. Marcos Elias Nicolau e o aplaude
efusivamente pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo como Médico Cardiologista em
nossa cidade.
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Que seja encaminhado ofício ao homenageado, dando-lhe ciência
do reconhecimento e da justa homenagem prestada por este Legislativo, em nome do povo
assisense.
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ALEXANDRE COBRA VENCIO - Alexandre Cachorrão
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SALA DAS SESSÕES, em 18 de maio de 2022.
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