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MOÇÃO DE APLAUSO N° 009/2018 

É com imenso prazer que temos a honra de saudar a servidor a pública DELMA GRACI 

FELIPE que atua junto a Secretaria Municipal de Saúde como Coordenadora da Vigilância 

Epidemiológica e Ambiental de Marilândia/ES. 

A homenageada nasceu em 14 de março 1963, natural de Marilândia/ES, é filha de Vitório 

Viguini Graco e Malvina Negrelly Graci, tem dois filhos Adonias Graci Felipe e Otávio Graci 

Felipe. 

Durante muitos anos residiu em Vitória, retomando ao nosso município no ano de 1991, 

quando realizou um concurso público realizado em nosso município, começou atuando como 

auxiliar de laboratório e atendimento ao público. Após alguns anos foi trabalhar na sala de 

vacinas e como auxiliar de dentista. 

No ano 2000 foram implantadas as vigilâncias no município, a partir de então foi trabalhar 

neste setor como Coordenadora, contudo continuou na sala de vacinas como técnica de 

enfermagem, sua área de formação. 

Em 2015 solicitou sua aposentadoria, na qual foi atendida, mas continua exercendo suas 

atividades, até os dias atuais, como Coordenadora da Vigilância Epidemiológica e Ambiental. 

Conhecendo o trabalho realizado junto à secretaria municipal de saúde, e a pessoa da lIma. 

Sra. Delma Graci Felipe, temos a honra de homenageá-Ia. 

Diante o exposto, extemamos a homenagem publicamente, representando o reconhecimento 

dos trabalhos realizados em nosso município. 

Nestes Lindes, apresentamos esta MOÇÃO DE APLAUSO depois de ouvida à douta decisão 

do Plenário, seja oficializada a lIma. Sra. Delma Gr ci" FelipflR.re)spoeUEt:Ys vo os 
de estima e sucesso. Camara fv~unjcjpal de Marilândia - ES 
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Marilândia/ES, 19 de Junho de 2018 

I CIMAR RODRIGUES SANTANA 
Vereador Vereador 
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