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ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° ~1 /2016 

OUTORGA O TÍTULO HONORÍFICO DE CIDADÃO 
ASSISENSE AO DR. CARLOS MIGUEL YAZLLE ROCHA 

o PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
ASSIS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o 
que dispõe o Artigo 35, Inciso 111, da Lei Orgânica do Município de 
Assis, promulga o seguinte DECRETO LEGISLATIVO: 

Art. 1 0 
• Fica outorgado ao Dr. Carlos Miguel Yazlle 

Rocha, o Título Honorífico de Cidadão Assisense. )
·'.U 

Parágrafo Único. O presente título é conferid:Q ao 
homenageado, em reconhecimento aos relevantes serviços queSrem 
prestando em nossa cidade. I 

Art. 2 0 A entrega do Título, objeto deste Deg;reto• 

Legislativo, dar-se-á em Sessão Solene a ser determinada ~:pela 

Presidência da Mesa. ~~ 

Art. 3°. As despesas decorrentes com a execução <leste 
Decreto Legislativo, correrão por conta das dotações orçament~rias 
próprias. ::;; 

,''=: 
'::,1 

Art. 40. Este Decreto Legislativo entrará em vigo~ na 
data de sua publicação. 

Art. 5 o. Revogam-se as disposições em contrário. 

SALA DAS SESSÕES, EM 16 DE NOVEMBRO DE 2016. 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 


Desde já, queremos salientar a todos, que esta homenagem é 
a mais importante e significativa que o Município pode prestar 
evidentemente àqueles que efetivamente trabalham para construir o 
bem estar e o progresso de nossa comunidade, como também àqueles 
que demonstram carinho e respeito à nossa cidade e nosso povo, 
como é o caso do Dr. Carlos Miguel Yazlle Rocha. 

Nascido na cidade de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, no 
dia 1° de abril de 1940, o Médico Dr. Carlos Miguel Yazlle Rocha 
cresceu naquela cidade, onde seus pais eram comerciantes locais. 

Aos 18 anos de idade, decidiu por estudar medicina e então 
se mudou apenas com um dos irmãos para São Paulo, onde ingressou 
no curso de Medicina, na Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo - USP. 

Já como médico e recém casado com a Prof1 Elisabeth da 
Silva Gelli, teve a oportunidade de iniciar sua carreira na cidade de 
Assis no ano de 1971, quando foi celebrada a recém construída 
Faculdade de Ciências e Letras de Assis (atual UNESP), local onde 
Elisabeth começava sua carreira profissional. 

Em Assis constituiu família com a Profa Elisabeth, com 
quem foi casado por 20 anos. Atualmente é casado com a Profa Senise 
Camargo. Hoje é pai de 6 filhos (sendo 4 biológicos e 2 por criação) e 
avô de 9 netos. 

Como médico, sempre teve seu trabalho dividido entre sua 
clínica própria e trabalho em hospitais e postos de saúde. 

Foi responsável pela realização de inúmeros partos, 
cirurgias, atendimento clínico e hoje ainda trabalha como clínico 
geral, especialista em gastroenterologia e geriatria. 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

Ainda no ano de 1971 foi professor na Faculdade de 
Ciências e Letras de Assis. Depois disto tiveram em seu currículo 
trabalhos nos postos de saúde da Vila Fiuza, Médico na Penitenciária 
de Assis e médico voluntário no Asilo São Vicente de Paulo. 

Durante toda a vida profissional se destacou por cumprir o 
seu juramento médico, atendendo pacientes das diversas camadas 
sociais, independentemente das possibilidades de pagamento. Tal 
característica lhe rende até os dias de hoje agradecimentos por parte 
da população carente e o constante recebimento e mimos vindos 
desta classe de pacientes. 

Também consta em seu histórico profissional a criação do 
Clube da Terceira Idade, entidade a qual foi presidente por dois 
mandatos. 

Hoje, com 76 anos, mantém sua rotina profissional com o 
mesmo entusiasmo, sendo médico plantonista no Hospital Regional 
de Assis, atende em sua clínica particular e atende de forma 
voluntária os idosos do Asilo São Vicente de Paulo. 

Esse breve histórico demonstra o desenvolvimento na vida 
pessoal e profissional de nosso homenageado, que com certeza é 
merecedor das nossas mais sinceras homenagens. 

Desta maneira, com esse breve relato, entendemos que o 
trabalho do Dr. Carlos Miguel Yazlle Rocha, deve ser reconhecido 
por esta Casa de Leis e por esta razão é que estamos propondo aos 
nobres pares a aprovação deste Projeto, onde iremos declará-lo 
Cidadão Honorário Assisense. 

SALA DAS SESSÕES, EM 16 DE NOVEMBRO DE 2016. 
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PROF. THIAGO H DES DE SOUZA LIMA 
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