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Proposição Eletrônica nº 4089

REGISTRA  VOTO  DE  CONGRATULAÇÕES  E  APLAUSOS  À
DRª  FABIANA  VIEIRA  DUARTE  DE  SOUZA  REIS,  PELO
BELÍSSIMO TRABALHO QUE VEM DESENVOLVENDO COMO
MÉDICA PEDIATRA EM NOSSA CIDADE

Requeremos  à  Mesa,  ouvido  o  plenário  e  cumpridas  as
formalidades regimentais seja inserido na Ata de nossos trabalhos, voto de congratulações e
aplausos  à  Drª  Fabiana  Vieira  Duarte  de  Souza  Reis,  pelo  belíssimo trabalho  que  vem
desenvolvendo como Médica Pediatra em nossa cidade.

Os profissionais da Medicina dedicam sua vida a seus pacientes
com  apreço  e  dedicação,  pois  em  suas  mãos  encontram-se  a  esperança  de  muitos,  a
segurança do bem-estar e da vida.

Nossa  cidade  possui  cerca  de  105.000  habitantes  e  uma
diversidade de empreendedores  voltados para todos os ramos de negócio  e  prestação de
serviços.  Certo é que Assis tem excelência na área da saúde e muito nos honra ser nossa
congratulada reconhecida como uma grande colaboradora. Drª Fabiana Vieira Duarte de Souza
Reis é um bom exemplo de médica pediatra que além de cuidar do físico de seus pacientes,
preocupa-se com sem bem-estar.

Pela  dedicação  profissional,  pelo  atendimento  humanizado,  pelo
cuidado que tem com as crianças de Assis e região, que são atendidas em seu consultório, no
Hospital Regional de Assis e no Hospital Maternidade de Assis, parabenizamos essa excelente
profissional, que com carinho e competência exerce sua tão importante função.

Por todas as razões aqui expostas, a Câmara Municipal de Assis,
através dos legítimos representantes da comunidade, congratula-se com a Drª Fabiana Vieira
Duarte de Souza Reis e a aplaude efusivamente pelo belíssimo trabalho que vem desenvolvendo
como Médica Pediatra em nossa cidade.

Que do deliberado seja dado ciência à homenageada, dando-lhe
ciência do reconhecimento do Legislativo Municipal assisense, em especial deste Vereador.

SALA DAS SESSÕES, em 17 de dezembro de 2018.
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Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução Municipal nº 189/2015. 

Para conferir o original, acesse https://sapl.assis.sp.leg.br/generico/proposicao_validar e informe o

número de proposição 4089.
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