
Câmara Municipal de São João do Pau D’Alho 
CNPJ 01.592.165/0001-62 

A CAÇULA DA ALTA PAULISTA 
Av. Evaristo Cavalheri,295 – CEP 17970-000 – Fone (18)3857-1211 – São João do Pau D´Alho - SP 

E-mail: secretaria@camarapaudalho.sp.gov.br  – www.camarapaudalho.sp.gov.br 
 
 

1 
 

 
MOÇÃO Nº 009/2017 
    
 
APRESENTAMOS À MESA, uma vez ouvido o 

Douto Plenário e dispensadas as formalidades regimentais, MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS à médica Dra. LUCI CARLA 

PEREIRA CUCHEREAVE , em razão de seu abnegado trabalho em prol da co-

munidade Paudalhense.  

De início, assinala-se que, neste ano, a nobre médica 

antecipou o retorno de suas férias para poder voltar ao trabalho e continuar reali-

zando as consultas no Centro de Saúde, demonstrando sua dedicação e compro-

misso com a população.  

Além disso, notavelmente, a Dra. Luci Carla Pereira 

Cuchereave desenvolve um trabalho digno de elogios, desempenhando suas fun-

ções de modo ímpar, dedicando-se impetuosamente à profissão que escolheu exer-

cer e, sobretudo, doando-se ao próximo em verdadeira missão, tratando a todos 

com igualdade e respeito, bem como atuando com ética e competência.  

Assim, reconhecendo a dedicação, o respeito e o 

profissionalismo da Dra. Luci Carla Pereira Cuchereave, necessário se faz externa-

lizar a admiração e o agradecimento deste município pelos relevantes serviços por 

ela prestados. 

Por fim, considerando-se que a saúde é um direito 

fundamental do ser humano e que, por isso, deve ser assegurado pelo Estado, o 
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qual deve prestar serviços adequados e de boa qualidade, entendo por bem esten-

der os aplausos aos demais profissionais atuantes no Centro de Saúde desta urbe, 

reconhecendo que todos são igualmente importantes para que os munícipes rece-

bam um serviço de saúde apropriado.  

Dra. Luci Carla Pereira Cuchereave, parabéns pelo 

empenho e dedicação no profícuo desempenho de suas funções. Aproveito o ense-

jo para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.  

Do teor desta, dê-se ciência à homenageada.  

 
Secretaria da Câmara Municipal 
Em 20 de Fevereiro de 2017 
 
______________________________________ 
UELINTON LUIZ FERNANDES MAZZO 

- Vereador - 
 

 


