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REQUERIMENTO Nº 0327/2019  
Em, 18 de novembro de 2019 

 
 

REQUER OUTORGA DE MOÇÃO DE APLAUSOS 
AO ENFERMEIRO RAFAEL TUZZI FLORES.  

 
Exmo(a) Sr(a) Presidente(a) da Câmara Municipal de Cabo Frio 

 
O Vereador que este subscreve, atendendo tudo mais o que determina o interesse 

público, Requer à Douta Mesa, na forma regimental, 
outorga de Moção de Aplausos ao Enfermeiro Sr. Rafael Tuzzi Flores pelos 

importantes serviços prestados à população desta Cidade na área da saúde pública. 
 
 

 
Sala das Sessões, em 18 de novembro de 2019. 

 
 

VAGNE AZEVEDO SIMÃO 
Vereador(a) - Autor(a) 

 
JUSTIFICATIVA 
 

É um profissional da saúde que  apresenta uma ferramenta, só alguns enfermeiros  
carregam consigo,  é a "empatia". Percebi que ele se coloca no lugar do outro a todo 
tempo,  cuidando das pessoas como gostaria de ser cuidado. Desde do primeiro 
momento que meu saudoso pai, idoso de 81 anos, paciente acamado, com parkison teve 
que ser levado as pressas para a UPA de Cabo Frio para ser internado, de repente 
naquele momento,  nos deparamos num verdadeiro caos, onde os profissionais da saúde 
estavam de greve, sem receber seus salários...meu pai idoso, precisando ser atendido 
com urgência...mesmo assim perante a tal situação lamentável, surge um enfermeiro 
chamado Rafael Tuzzi, que já estava virado num plantão de 24h, sem receber e com os 
amigos de trabalho em greve, e praticamente tendo que atender tudo e todos na UPA, 
auxiliando um único medico, diante de toda essa situação precária, ele  foi  muito 
atencioso e totalmente competente naquele momento que meu pai mais precisava, o 
socorreu imediatamente e foi muito solicito com a gente da família, algo raro de ser 
ver...a todo tempo que meu pai precisou estar na Sala Vermelha da UPA, o Enfermeiro 
Rafael, mesmo estando diante de um dia totalmente estressante de trabalho, soube  
cuidar com carinho e dedicação de todos aqueles pacientes que ali estavam, como meu 
pai e também soube conversar com os familiares que estavam  angustiados a espera de 
notícias.  
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 Enfermeiros, como o Rafael, que  honra seu juramento,   que zela pelo bem estar 

do paciente, ou seja, fazem o bem, sem olhar a quem, é algo raro de se ver nos dias 

atuais. Eu o admiro muito porque esteve a todo tempo disposto em ajudar e pronto para 

tudo, desde casos simples aos mais complexos e inesperados, e por isso, merece nosso 

respeito. Parabéns por desempenhar muito bem seu papel como enfermeiro da UPA de 

Cabo Frio. 

 

 
 

 

 

 


