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Proposição Eletrônica nº 6942

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 27/2019

OUTORGA O TÍTULO DE CIDADÃO BENEMÉRITO
CIRURGIÃO DENTISTA DR. FELIPE VALVERDE

AO

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 Cirurgião Dentista Dr. Felipe Valverde o Título de Cidadão Benemérito de
Assis.
Parágrafo Único. O presente título é conferido ao homenageado, em reconhecimento aos relevantes
serviços que vem prestando à comunidade assisense, em especial na área da saúde.
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 25 de novembro de 2019.
CLAUDECIR RODRIGUES MARTINS – Gordinho da Farmácia
Vereador - PRB
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O Vereador que abaixo subscreve, tem a grata satisfação de apresentar à
consideração e deliberação do Augusto Plenário o presente Projeto de Decreto Legislativo, que outorga
o Título de Cidadão Benemérito de Assis ao Dr. Felipe Valverde.
O nosso homenageado, Dr. Felipe Valverde, é filho do empresário Roldão Valverde
Junior e da Oficial de Justiça Mônica Takayama. Nasceu na cidade de Assis, no dia 27 de outubro de
1990, mesmo dia do aniversário de sua mãe.
Seu irmão, Roldão Valverde Neto, é Psiquiatra da Marinha do Brasil, no Rio de
Janeiro.
Fez a pré escola na EMEIF da Vila Ouro Verde e a partir do pré-primário até o 3º
Colegial, estudou no Colégio Anglo/Xereta.
Quando criança era fera nas manobras com patins, dava cavalo de pau no seu jipão,
andava de kart (ganhou com 4 anos) e curtia muito sua mini-moto.
Foi piloto de motocross e também foi muito bom no futebol.
Muito estudioso, sua mãe nunca precisou mandar estudar para as provas ou fazer
suas tarefas escolares. Sempre responsável, carinhoso e sorridente. Sua avó Amélia o chamava de
Fefe feliz!
Sempre foi magrinho, e por isso suas primas o chamavam de Peninha.
Cursou o curso de Odontologia na Universidade de Marília – UNIMAR, no período de
2008 à 2011.
Especialista em Implantodontia e Periodontia, Cirurgia e Estética (prótese/estética –
laminados cerâmicos). É membro da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética.
Ministra cursos e palestras no Brasil inteiro.
Pensando em oferecer qualidade, conforto e atendimento completo em Odontologia,
Dr. Felipe Valverde não poupou esforços e investimentos para montar em Assis uma clínica completa, a
Valverde Odontologia Especializada, que encontra-se muito bem instalada na Rua Padre David nº 1150.
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Sua clínica se tornou referência no atendimento em Odontologia, não só por oferecer
estrutura de ponta, com equipamentos de última geração, mas também por dispor de tratamentos em
todas as especialidades, num ambiente saudável, agradável, aconchegante e completo para toda a
família.
Seu modelo de negócio conquistou os pacientes pela facilidade, praticidade e
qualidade.
No mês de janeiro do corrente ano, o Dr. Felipe Valverde participou do CIOSP,
Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, maior congresso de odontologia da América
Latina, que reuniu os maiores expositores e palestrantes do mundo em 4 dias de evento. No congresso,
o Dr. Felipe ministrou palestras com o tema “Odontologia Estética e suas Multiespecialidades”, com o
objetivo de expor aos dentistas presentes como a odontologia atual não se concentra em apenas uma
especialidade e que, para se diferenciar no cenário odontológico, o clínico precisa ter conhecimento e
estudar sobre todas as especialidades da área, para indicar e/ou vender os tratamentos corretos.
No mês de abril do ano em curso, palestrou no Congresso de Odontologia da Paraíba,
com a presença de aproximadamente 3 mil participantes.
Além disso, Dr. Felipe Valverde levou seu curso “Valverde Veneers Concept” para
São Paulo/SP, contando com a participação de profissionais de vários estados brasileiros (Bahia, Goiás,
Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná). A abordagem do curso é totalmente clínica com
atendimento ao paciente, onde o cirurgião dentista é capacitado a atender reabilitações estéticas, e
aprende todos os procedimentos desde o planejamento, cimentação e também a fotografia
odontológica.
Profissional extremamente capacitado, oferece a seus clientes os tratamentos mais
avançados e modernos da atualidade.
Ganhou o prêmio de 1º lugar em Reabilitação Total Minimamente Invasiva IPS EMAX,
no II Congresso Internacional Meeting.
Esse breve histórico demonstra o desenvolvimento na vida pessoal e profissional de
nosso homenageado, que com certeza é merecedor das nossas mais sinceras homenagens.
Desta maneira, com esse breve relato, entendemos que o trabalho deste valoroso
homem, Dr. Felipe Valverde, 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.
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CLAUDECIR RODRIGUES MARTINS – Gordinho da Farmácia
Vereador - PRB

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 6942.
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SALA DAS SESSÕES, em 25 de novembro de 2019.
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