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Código: M751812131/4039

Requeiro à Mesa, ouvido o plenário e cumpridas as formalidades
regimentais seja inserido na Ata de nossos trabalhos, voto de congratulações e aplausos à
Santa Casa de Misericórdia de Assis, pelos noventa e nove anos de bons serviços prestados em nossa
cidade, comemorados no dia 07 de dezembro do corrente ano.
Na área da saúde, penso ser importante destacar o brilhante
desempenho da nossa Santa Casa. Não raramente, ouvimos os elogios que lhe são
direcionados, independentemente da posição ou condição social de quem assim profere, mas
que se sentem contemplados no atendimento prestado.
Há noventa e nove anos, vem se mostrando capaz de manter uma
qualidade elogiável diante de tantos problemas do Município, inclusive os oriundos de uma
receita bastante limitada.
É muito comum e merecido endereçarmos aplausos às pessoas
físicas ou jurídicas, locais ou não, que assim o mereçam. Porém, não podemos deixar de nos
manifestar, também, em relação à Direção, Médicos e funcionários deste hospital, pelo simples
fato de que, de alguma forma, somos responsáveis como autoridades, mas nos orgulhamos
como cidadãos, do trabalho ali desenvolvido.
Por todas as razões aqui expostas, a cidade de Assis, neste ato
representada por seu Poder Legislativo, verdadeiro signatário dos anseios democráticos da sua
sociedade, congratula-se com a Santa Casa de Misericórdia de Assis e a aplaude efusivamente
pelos noventa e nove anos de bons serviços prestados em nossa cidade.
Que seja encaminhado ofício a homenageada, na pessoa de sua
Provedora, Telma Gonçalves Carneiro Spera
Andrade, dando-lhe ciência do
reconhecimento e da justa homenagem prestada por este Legislativo em nome do povo
assisense.

SALA DAS SESSÕES, em 10 de dezembro de 2018.
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