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Assunto:     Apresenta Moção de Aplausos e Congratulações ao Médico 
Mastologista Dr. Eduardo Rogério Malaquias Chagas. 
 

Colenda Câmara,  
 
 

 
Os Vereadores desta Colenda Câmara que esta subscrevem, vem na 

forma regimental e depois de ouvido o E. Plenário desta Casa, requerer que seja 

consignada na ata dos trabalhos desta Sessão Ordinária uma Moção de Aplausos 

e Congratulações ao Médico Mastologista Dr. Eduardo Rogério Malaquias 

Chagas. 

Justifica-se esta moção, considerando o brilhantismo e notório saber, 

com que o Dr. Eduardo Malaquias na palestra ministrada nesta Casa de Leis na 

data de 13 de outubro de 2021, onde com maestria fez saltar aos olhos de todos 

os presentes a importância do tema “Prevenção do Câncer de Mama”. 

O Dr. Eduardo Malaquias teve como seu principal objetivo a 

conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama, 

bem como estimular as mulheres a realização do exame, haja vista ser o câncer 

de mama um dos maiores causadores de morte de mulheres no mundo. 

Ao longo da palestra, o Dr. Eduardo se revelou um médico de extrema 

dedicação, incomparável carinho e enorme preocupação com o tema discorrido, 

demonstrando assim seu profissionalismo e amor pela profissão. 

Portanto, a presente homenagem é fruto do reconhecimento, em 

valorizar estes que contribuíram dia após dia em nossa sociedade. 



Parabéns Dr. Eduardo Rogério Malaquias Chagas, por todo empenho e 

dedicação no profícuo desempenho de suas funções. 

Assim, como representante do Povo de Novais, expresso o anseio e o 

compromisso em agraciá-lo, com esta Moção de Aplausos e Congratulações, 

destacando a magnitude dos esforços realizados para honrar o compromisso com 

toda nossa sociedade. 

Sem mais para o momento, aguarda-se a aprovação da presente nos 

termos regimentais. 
 

Câmara Municipal de Novais-SP, 15 outubro de 2021. 
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