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MOÇÃO N° 001/2020 

EMENTA: Enaltece e parabeniza a Dra. Nicoly 
Augusta da Silva Quezada dos Santos pelos 
relevantes serviços prestados à população de 
Potim, como Médica atuante na Unidade Básica 
de Saúde. 

AUTOR: Vereador Eduardo Elias Andrini 

Como é de conhecimento comum, a formação para o exercício da 
medicina é uma das mais exigentes do mercado de trabalho, tanto que o estudante 
e futuro médico deve se dedicar de corpo e alma em regime integral por um longo 
período de estudos, antes de começar a colocar em prática tudo que aprendeu na 
residência médica, assumindo a grande e difícil responsabilidade de salvar e 
preservar vidas após a conquista do tão sonhado registro no Conselho de Medicina. 

Em nossa Cidade uma profissional vem se destacando no atendimento 
à nossa população. A médica Dra. Nicoly Augusta da Silva Quezada dos Santos 
começou a trabalhar no município de Potim no ano de 2017, atendendo com muito 
empenho, dedicação e amor à profissão, os pacientes que procuram atendimento 
na Unidade Básica de Saúde. 

Natural de Guaratinguetá, nossa "Cidade Mãe", filha de Manoel 
Quezada dos Santos e de Maria de Fátima da Silva, desde pequena demonstrava 
grande interesse pela área da medicina e, recebeu total apoio de seus pais que a 
incentivaram a prosseguir com os seus estudos e se realizar profissionalmente. 

Doutora Nicoly, como é carinhosamente conhecida pela nossa 
população, concluiu o ciclo de estudos básicos no Colégio Albert Einstein em 
Guaratinguetá e, logo após encarou um dos vestibulares mais concorridos do País, 
o da Universidade Federal Fluminense de Niterói, no Estado do Rio de Janeiro, 
considerada a 17a no ranking das melhores universidades do País, segundo 0 
Centro Americano de Pesquisas "Center for World University Rankings (CWUR)", 
cumprindo estágio acadêmico em emergência no Hospital São Lucas de 
Copacabana e em CTI no Hospital Federal do Andaraí. 
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Ao andar pelos corredores da nossa UBS, é fácil e comum ouvir 
munícipes e os próprios servidores municipais tecendo elogios com relação ao 
atendimento prestado pela Dra. Nicoly aos seus pacientes. 

Apesar de muito jovem na profissão, a Dra. Nicoly demonstra muuita 
competência, maturidade e habilidade profissional, sempre ouvindo atentamente e 
com muito respeito cada paciente que passa pelo seu plantão, tornando um 
momento delicado e vulnerável muito mais humanizado 

Por todo o exposto acima, entendo justo e oportuno apresentar ao 
crivo dos nobres pares desta Casa de Leis, esta modesta Moção, através da qual 
requeiro sejam consignados votos de Parabéns e Agradecimento à Ilustre Dra. 
Nicoly Augusta da Silva Quezada dos Santos, pelos excelentes serviços prestados 
à nossa população. 

Que a presente Moção seja-lhe encaminhada, com as escolhidas dos 
integrantes da Cãmara Municipal de Potim, com cópias para a digníssima 
Secretária Municipal de Saúde, Senhora Maria Rodinéia Rodrigues Paixão e para a 
Excelentíssima Prefeita Municipal, Senhora Érica Soler Santos de Oliveira, dando-
Ihes ciência deste fato. 

Plenário "Luiz Gonzaga Thomaz" 

Potim, 16 de Janeiro de 2.020 
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