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Proposição Eletrônica nº 6338

OUTORGA O TÍTULO DE CIDADÃO BENEMÉRITO DE ASSIS AO DR.
ELYSEU PALMA BOUTROS

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ASSIS, no uso de suas atribuições
legais e de conformidade com o que dispõe o Artigo 35, Inciso III, da Lei Orgânica do Município de
Assis, promulga o seguinte DECRETO LEGISLATIVO:
Art. 1º Fica outorgado ao Doutor ELYSEU PALMA BOUTROS o Título de Cidadão Benemérito de
Assis.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 24/2019
Código: P176068071/6338

Art. 2º A entrega do Título, objeto deste Decreto Legislativo, dar-se-á em Sessão Solene a ser
determinada pela Presidência da Mesa.
Art. 3º As despesas decorrentes com a execução deste Decreto Legislativo, correrão por conta das
dotações orçamentárias próprias.
Art. 4º Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
SALA DAS SESSÕES, em 06 de setembro de 2019.
CÉLIO DINIZ
Vereador - PTB

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 24/2019 - Este documento é cópia do original assinado digitalmente por CÉLIO FRANCISCO DINIZ.
Para conferir o original, utilize um leitor QR Code ou acesse https://sapl.assis.sp.leg.br/consultas/proposicao e informe o número 6338.

Parágrafo Único. O presente título é conferido ao homenageado, em reconhecimento aos relevantes
serviços que vem prestando à comunidade assisense.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Em 02 de dezembro de 1959, Elyseu Palma Boutros nasceu na cidade de Assis,
na Santa Casa de Misericórdia. Sua mãe, Diva Ribeiro Palma Boutros, teve um parto muito
difícil, com grande hemorragia e quase foi a óbito. O parto foi realizado pelo Dr Elyseu Saloti que
conseguiu salvá-los, Mãe e Bebê. Em homenagem a esse grande médico, Diva e seu esposo
Feies José Boutros, deram o nome de Elyseu ao seu filho. Elyseu tem um Irmão mais velho,
chamado Luís Wagner Boutros.

Em 1980, iniciou a faculdade de Medicina de Itajubá (FMIT), em Minas Gerais e
sua Residência Médica em Pediatria, foi na Rede Municipal de São Paulo no Hospital Municipal
Carmino Carichio.
Quando se formou, retornou para sua terra Natal e começou a trabalhar em
Florínea, Santa Casa de Assis, Prefeitura Municipal de Assis e de Cândido Mota e Hospital
Regional de Assis . Atualmente, atende seus pacientes na Unidade Materno Infantil.
Em 02 de dezembro de 1988, casou-se com Rosana Conte Boutros , na cidade
de Cândido Mota e como fruto deste casamento, nasceram 2 lindas filhas, chamadas Marcela e
Eduarda.
De 2000 a 2004, atuou como Superintendente da Unimed de Assis, e em 2016
foi eleito como Presidente da mesma Instituição, cargo que exerce com maestria até os dias
atuais.
Atua também como Diretor de Desenvolvimento da
Paulista na cidade de Bauru.

Unimed Centro Oeste

Em 2003, concluiu o curso de Pós Graduação em Gerenciamento Avançado
pela FAAP em São Paulo.
Em 2016 , participou do Intercâmbio Técnico das Cooperativas Operadoras de
Planos de Saúde, realizado em Portugal e Madrid, concluindo o Programa de Gestão da Saúde
para Médicos na CATOLICA LISBON BYSINESS & ECONOMICS.
Em 2019, recebeu o Certicado na Universidade de Columbia, em Nova York,
EUA, pela
participação do Intercâmbio Técnico das Cooperativas de Planos de Saúde do
Sistema Unimed, realizado no Silicon Valley e New York City.
Dr. Elyseu é médico pedriatra em Assis/SP, sua clínica está locaizada na Av:
Sebastião Mendes de Brito, n. 1.075, no Jardim Europa, local onde atende nossas crianças com
amor, dedicação e muito carinho no que faz.
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A sua primeira escola foi o Grupo Dom Antônio José dos Santos, na Vila Ribeiro
e já nesta época, com apenas 7 anos de idade, já dizia que seria médico. O Ginásio e Colegial
foram na Escola Ernani Rodrigues e morou nesta época na Vila Xavier.
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“Ser médico pediatra é promover saúde, prevenir doença, evitar acidente,
afastar intoxicação, identificar desvios, corrigir rotas, apurar cuidados, afinar harmonia de
comportamentos, abrir janelas potenciais de cada vida que cresce em suas mãos médicas, de
cada mente que se desenvolve sob seu olhar sensível e perceptivo, ser médico pedriatra é ajudar
a dar o primeiro sopro de vida”.
Por suas mãos muitas crianças passaram a viver, sonhar, sorrir e ter
esperanças em sua caminhada, por suas mãos familias voltaram a sorrir e acreditar na vida.
Dr. Elyseu também tem além de seu trabalho, sua família, um grande paixão em
sua vida, é Corinthiano roxo!, daqueles que sofrem, que choram e se alegram com as vitórias e as
derrotas do seu time de coração.
Nosso homenageado é uma pessoa incrível, um ser humano diferenciado, que
nos mostra com seu exemplo de vida e simplicidade que viver e sonhar valem a pena.

profissional de
homenagens.

Esse breve histórico demonstra o desenvolvimento na vida pessoal e
nosso homenageado, que com certeza é merecedor das nossas mais sinceras

Desta maneira, com esse breve relato, entendemos que o trabalho deste
valoroso homem, Dr. Elyseu Palma Boutros, deve ser reconhecido por esta Casa de Leis e por
esta razão é que estamos propondo aos nobres pares a aprovação deste Projeto, onde iremos
declará-lo Cidadão Benemérito de Assis.
SALA DAS SESSÕES, em 06 de setembro de 2019.
CÉLIO DINIZ
Vereador - PTB

Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução Municipal nº 189/2015.
Para conferir o original, acesse https://sapl.assis.sp.leg.br/generico/proposicao_validar e informe o
número de proposição 6338.
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Parabéns meu amigo, por essas e tantas outras qualidades que você merece
essa singela homenagem do povo de Assis em troca de tanta dedicação e amor no que faz.
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