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O Vereador que esta subscreve, de acordo
com as normas regimentais em vigor, em especial, o artigo 173 § 1º, inciso V
e § 2º do Regimento Interno, após manifestação do Douto Plenário, apresenta
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES ao Cirurgião Dentista Dr. Marcelo Alves de
Sena Sobrinho, pelo gesto de empatia demonstrado ao atender de maneira graciosa
uma paciente que necessitou de seus cuidados no Pronto Socorro Municipal.
O nosso homenageado é natural de Aparecida
do Taboado, onde nasceu no dia 04 de maio de 1992. Ele é filho do casal Fausto
Alves de Sena e Vandeluza Assis Silva Sena, família tradicional e muito conhecida
em nossa cidade.
Dr. Marcelo Sena se formou em Odontologia no
ano de 2015, no Centro Universitário de Santa Fé do Sul – UNIFUNEC.
Na ânsia de conquistar novos horizontes, o Dr.
Marcelo Sena buscou mais conhecimentos na área, se especializando em cirurgia
e traumatologia buco-maxilo-facial e ainda especialista em implantodontia, pelo
Centro Universitário do Norte Paulista - UNORP, da cidade de São José do Rio
Preto – SP.
Desde então o Dr. Marcelo Sena vem atendendo
em clínica odontológica de nossa cidade, sendo que o seu trabalho é muito elogiado
pelos pacientes que buscam o seu profissionalismo.
Recentemente ocorreu uma situação inusitada
na saúde pública de nosso Município, quando uma paciente deu entrada no Pronto
Socorro Municipal, com muita dor de dente e com muito inchaço. O quadro foi
avaliado como grave e que necessitava de intervenção cirúrgica.
A princípio com suspeita de angina de ludwing
e entendendo ser necessária a intervenção, o hospital se preocupou em buscar uma
vaga para a transferência da paciente para a capital Campo Grande. Porém,
enquanto aguardava a liberação da vaga, a Direção da FESAT, responsável pelo
serviço de urgência e emergência da saúde pública, entrou em contato com o Dr.
Marcelo Sena para uma avalição do caso, haja vista que o profissional é
especialista em cirurgia e traumatologia buco-maxilo-facial. Após criteriosa
avaliação da situação da paciente o Dr. Marcelo Sena disse que ela estava com
abcesso, porém, estava evoluindo para angina e, atendendo ao pedido do Prefeito
José Natan, ele decidiu liderar a intervenção no Centro Cirúrgico da FESAT, que
forneceu o suporte necessário.
Conforme foi relatado, foi feito um acesso extra
oral e o abcesso foi drenado. A cirurgia foi um sucesso e a paciente recebeu todo
o atendimento na própria FESAT.

O Dr. Marcelo Sena recebeu os agradecimentos
feitos pelo Prefeito Municipal e pela Secretária Municipal de Saúde por atender de
pronto a paciente, que teve o seu problema de saúde resolvido de forma rápida,
aliviando a sua dor e preocupação por algo pior.
Foi uma demonstração de amor e empatia
gigantescos, que só sabe avaliar de fato quem recebeu o atendimento, assim como
a sua família.
Este Vereador, ao tomar conhecimento desse
gesto de empatia, entendeu ser oportuna prestar essa homenagem, que não tem o
condão de lisonjeá-lo, e sim de expressar todo o nosso reconhecimento e a nossa
gratidão por tão nobre iniciativa.
Que se dê ciência desta Moção ao nosso
homenageado e à sua família, de maneira a reiterar o nosso reconhecimento por
todo profissionalismo e desprendimento ao atender de forma graciosa uma
paciente de nosso Município, que necessitou de atendimento de urgência na saúde
pública.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 09 de agosto de 2021.
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