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  M O Ç Ã O    DE     A P L A U S O 

 

    A Câmara Municipal de Poxoréu, por meio da 

Vereadora Nathane Vilela Silva, apresenta MOÇÃO DE APLAUSOS à Sra. 

Regina Ferreira de Araújo, nascida em Poxoréu – MT, filha de Alcides 

Rodrigues Ferreira e Judite Lopes Ferreira, casada há 52 ( cinquenta e dois) 

anos , mãe de quatro filhos, avó de 07 netos e bisneto. 

 

         A Srª. Regina começou sua trajetória profissional como 

auxiliar de enfermagem no Hospital São José na cidade de Rondonópolis, por 

cerca de 03 ( três) anos. 

 

         Em meados de 1982, ela voltou a morar em Poxoréu, 

sendo que no ano de 1983 começou a trabalhar na sociedade Hospitalar São 

João Batista, trabalho este sempre realizado com muita dedicação e amor.  

 

    Destarte, a Srª Regina enaltece que viveu inúmeras 

situações ao longo dos 40 ( quarenta) anos de trabalho, sendo que vai de 

cenas alegres, tristes e de superação. Logo, ela ressalta que a área da saúde 

é apenas para os fortes. 

 

    Outrossim, devido ao imenso amor a profissão, no 

ano de 2012 ela retornou a exercer sua profissão na rede municipal de saúde, 

sendo que permanece até os dias de hoje.  
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    Logo, é notório que nossa homenageada, além de ser 

uma profissional por excelência, é um exemplo de uma pessoa de caráter, e 

preocupada com o próximo. Mesmo com toda essa dedicação em prol da sua 

profissão, a Srª Regina ainda possui tempo para se dedicar ao seu esposo, 

família, saúde, beleza e lazer. 

 

    É notório que a cidade de Poxoréu é privilegiada por ter 

uma cidadã como a nossa homenageada, uma pessoa humilde e com um coração 

imenso que não mede esforços para ajudar as pessoas.  

 

                         Assim, encontramos na seguinte frase o que define 

perfeitamente a personalidade da nossa homenageada: “”O amor à profissão é 

tudo”. É assim que ela se define”. 

 

                        Por esta razão, consubstanciados nos distinguidos valores 

que temos encontrado na pessoa da Srª. Regina Ferreira de Araújo, temos 

a grata satisfação de reder-lhe nesta ocasião esta justa homenagem, a qual é 

o reconhecimento de ser uma profissional por excelência e baseia a sua vida 

nos bons princípios, restando-nos pedirmos respeitosamente o apoio do 

soberano plenário desta casa legislativa, no sentido de congratula-la com a 

presente MOÇÃO DE APLAUSO. 

 
Sala das Sessões, do Plenário “Tarquínio Soares Silva”, aos 29 dias do 

mês de outubro de 2019. 

 

 

 

                                  Vereadora Nathane Vilela Silva 


