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DE APARECIDA DO TABOADO – MS.
Os Vereadores que esta subscreve, de
acordo com as normas regimentais em vigor, em especial, o artigo 173 § 1º, inciso
V e § 2º do Regimento Interno, após manifestação do Douto Plenário, apresentam
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES ao senhor Vítor Donizete Martins,
proprietário do Salão de Eventos Recanto, pela cessão graciosa daquele
espaço para a realização da vacinação contra o COVID-19, neste período de
pandemia.
Vitor Donizete Martins é um empresário bem
sucedido em nossa cidade e uma pessoa muito carismática. Ele é casado com
Vantoilles Terezinha Machado Silveira, com quem tem dois filhos: Luana Gabriela
Silveira Martins e Vitor Donizete Martins Júnior (in memoriam), e são avós de
Valentina e Antônio.
Dos 33 anos de vida profissional, Vitor
trabalhou 07 anos na Casas Pernambucanas aqui em nossa cidade, sendo que
iniciou como faxineiro e 04 meses depois pediu uma oportunidade de vendedor na
loja, se destacando entre os melhores durante todo o período em que permaneceu
naquela empresa.
Aqueles anos não foram tão fáceis e sempre
contando com o apoio de sua esposa, ele cultivava uma horta e enquanto trabalhava
de vendedor, sua companheira Terezinha vendia as verduras na cidade todas as
manhãs. Assim, neste curto resumo de sua vida vimos que as conquistas vieram
após muito trabalho e dedicação, e que atributos como humildade e generosidade
o acompanham através dos anos, como poderemos verificar no gesto praticado
durante o período vacinal contra a COVID-19.
Conduzida pela Secretaria Municipal de Saúde
a vacinação contra a COVID-19 teve início em nosso Município nos primeiros
meses do ano de 2021, momento em que o mundo vivenciava o pânico pelo avanço
do contágio da doença, que fazia suas milhares de vítimas diariamente.
A vacinação, que a princípio contemplava
principalmente os idosos, acontecia nas dependências do prédio que abriga a
Secretaria Municipal de Saúde, sendo que as filas eram gigantescas e as pessoas
chegavam a pernoitar no local para não correr risco de ficar sem receber a dose do
imunizante.
Tendo em vista que o local onde eram aplicadas
as doses de vacinas era pequeno e que não era possível acolher muitas pessoas ao
mesmo tempo, principalmente pela necessidade de respeitar o distanciamento, o
empresário Vítor Donizete Martins se compadeceu daquela situação e das pessoas

que permaneciam por horas nas filas, e ofereceu o Salão de Eventos do Restaurante
e Pizzaria Recanto, que se localiza ao lado do prédio da Secretaria de Saúde, para
que ali fossem realizadas as ações de aplicação da vacina.
Em um momento em que havia a necessidade de
que todos se mantivessem afastados um do outro e de um sofrido isolamento social,
o gesto do empresário Vítor demonstrou o apoio a uma causa, que representava a
esperança de sobreviver em meio a pandemia.
Vimos na iniciativa do nosso homenageado o
exercício de caridade, apoiando a administração pública municipal e
consequentemente toda a população, que ao se dirigir ao posto de vacinação pode
ser recebida no interior daquele Salão de Eventos, se acomodar nas cadeiras que
foram disponibilizadas com o devido espaçamento, sem ter que ficar ao relento por
tanto tempo.
Estes Vereadores, que vem acompanhando
neste período a movimentação das pessoas ao se dirigir àquele local para receber
a tão necessária dose do imunizante, não poderia deixar de prestar essa singela
homenagem, em reconhecimento ao nobre gesto do Vitor da Pizzaria, como é
carinhosamente conhecido em nossa cidade.
Que se dê ciência desta Moção ao empresário
Vitor Donizete Martins, extensiva à sua família, e a Secretária Municipal de Saúde,
de modo a reiterar o nosso reconhecimento e a nossa gratidão por abraçar a causa
da vacinação, cedendo de forma graciosa o espaço de eventos de seu restaurante
para que o calendário de vacinação ocorresse da melhor forma possível, trazendo
esperança de dias melhores a todos.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 13 de dezembro de 2021.
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