ESTADO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA
“CASA DE MANOEL DA SILVA”

17ª. LEGISLATURA
REQUERIMENTO Nº. 003/2016
Autor(a): Ana Paula Gomes Pereira Gonzaga
Assunto: Solicita Título de Cidadã Areiense a Sra. MICHELLE

GUEDES DE OLIVEIRA SOARES.

Sr. Presidente:
Venho por meio dessa requer a V. Exa. na forma regimental após ouvido o
plenário, discutido e aprovado, que seja concedido Título de Cidadã Areiense a
Sra. MICHELLE GUEDES DE OLIVEIRA SOARES.

JUSTIFICAÇÃO
MICHELLE GUEDES DE OLIVEIRA SOARES, filha de Francisco
de Assis Soares de Oliveira e Francisca Guedes de Oliveira Soares, nasceu em
Sousa – PB no dia 03 de outubro de 1990. Cresceu na sua cidade natal e aos 18
anos, após ter passado um semestre estudando Fisioterapia em Cajazeiras, foi
morar em Patos para cursar Odontologia. Apaixonou-se pelo curso e se formou
em 2013 após muitos desafios e vitórias.
Retornou a sua cidade após 4 anos e trabalhou durante 1 mês, quando
recebeu proposta para assumir Unidade de Saúde da Família na cidade de Areia –
PB. Ela não conhecia nenhum morador e não tinha muitas informações sobre a
cidade, mas embarcou nessa jornada, já que sempre buscou independência e
crescimento pessoal e profissional. Desejava, também, ficar próxima a João
Pessoa que era onde seu amado namorado, hoje noivo, estava.
Trabalhando no serviço público, Michelle sofreu muita pressão, mas
pôde aprender com todas as dificuldades e está há 3 anos servindo a população de
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Areia com muita dedicação e amor à profissão. Esteve em área urbana, hoje atua
na zona rural do município e sempre sorridente atende inúmeros pacientes
satisfeitos. Recentemente recebeu ligação do Ministério da Saúde elogiando-a por
sua atuação na Atenção Primária, tendo em vista que realiza muitos
procedimentos preventivos, conforme recomenda o Sistema Único de Saúde.
No momento está iniciando um novo empreendimento: seu consultório
particular. Justamente em Areia, cidade antes desconhecida, mas cujos moradores
a acolheram de coração e braços abertos, apesar de toda luta frente aos desafios do
serviço público. Com certeza será mais um grande desafio, entretanto trará muita
glória e satisfação para a excelente dentista.
Diante do exposto faço esta solicitação através da Câmara de Vereadores,
e desde já, agradecendo o apoio dos nobres colegas Edis e a sensibilidade do Sr.
Prefeito.

Sala das Sessões em 12 de Abril de 2016

____________________________________
Ana Paula Gomes P. Gonzaga

Rua Dr. Cunha Lima, S/N - Centro - CEP 58.397-000 - Telefax (83) 3362 2469
CGC: 12920187/0001-20
E-mail: areiacamara@yahoo.com.br

