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REGISTRA VOTO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS AO
DR.  WILSON  ROBERTO  ANDRIOLO,  PELO  BELÍSSIMO
TRABALHO QUE VEM REALIZANDO COMO MÉDICO CLÍNICO
E CIRURGIÃO EM NOSSA CIDADE

Requeiro à Mesa, ouvido o plenário e cumpridas as formalidades
regimentais seja inserido na Ata de nossos trabalhos, voto de congratulações e aplausos ao
Dr. Wilson Roberto Andriolo, pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo como Médico
Clínico e Cirurgião em nossa cidade.

Não podería deixar de manifestar o meu reconhecimento a esse
renomado Médico, pelo excelente trabalho que vem realizando, em especial neste momento
tão difícil que estamos passando, ajudando muitas pessoas voluntariamente no tratamento e
combate à Covid-19.

Um  médico  que  sempre  se  dedica  a  cumprir  o  juramento
Hipocrático  por  estar  sempre próximo ao seu paciente,  por  representar  o  alívio  para  seus
problemas de saúde, é para o paciente não só um Médico, mas um Anjo.

Possuidor  de  qualidades  admiráveis,  aliadas  a  um  extenso
Currículum Vitae, onde se destaca ao lado de uma sólida e ampla formação cultural, o que lhe
confere qualidades éticas e técnicas.

Vem  realizando  um  magnífico  trabalho  há  muitos  anos  como
Médico Clínico e Cirurgião. Pessoa temente a Deus, extremamente caridosa, desapegado a
bens materiais, a todos atende, sempre com presteza, dedicação e competência.

Ser médico é ser impaciente. É não aceitar  que a vida tem um
limite. É não querer que a doença faça seu paciente sofrer. É priorizar a vida do outro e seus
valores  pessoais,  acima  dos  próprios  valores.  É  respeitar  os  amplos  espectros  da  vida  e
admirá-los em sua diversidade. É admirar a força da vida.

Ser médico é ficar até tarde no trabalho e ter a sensação do dever
cumprido. É salvar vidas, todos os dias. É buscar tornar a vida do outro melhor. Para isso, não
há horários, não há limites, não há fronteiras, pois o AMOR AO PRÓXIMO é a sua essência.

Quando se escolhe exercer a Medicina, esta escolha vem junto a
um amor profundo pelo ser humano. Uma dedicação intensa ao aprendizado que visa salvar
vidas. Uma opção por estudar e aprender todos os dias, pelo resto de suas vidas, focando em
como tornar melhor o atendimento ao paciente que o busca através do sofrimento.
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Dr. Wilson, a quem tomo a liberdade de chamar de Amigo "Sissa",
estará sempre presente em minhas orações e peço por intercessão de São Lucas, que Deus
lhe conceda força de coração e sabedoria em sua mente, para que possa estar sempre pronto
a  servir  os  ricos  e  os  pobres,  os  bons  e  os  perversos,  amigos  e  inimigos,  e  que  jamais
enxergue num paciente algo além de um irmão que sofre. 

Honra-me  como  Vereador  dignificar  este  conjunto  de  ações
positivas para com a população assisense.  E com júbilo  conclamo a Câmara Municipal  de
Assis a consignar esta Moção de Congratulações, que fica registrada nesta Casa de Leis, para
prosperidade.

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 o  Dr. Wilson Roberto Andriolo e o aplaude efusivamente pelo
excelente trabalho que vem desenvolvendo como Médico Clínico e Cirurgião em nossa cidade.

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

SALA DAS SESSÕES, em 01 de junho de 2021.

GERSON ALVES DE SOUZA
Vereador - PTB 
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