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PROJETO DE

ESTADO DA BAHIA

cÂruRnR MUNlctPAL DE ALAGoINHAS

ECRETO LEGISLATIVO NO. 00612021.

..CONCEDE TíTULO DE CIDADÃ
ALAGOINHENSE A SRA. CONCEIÇÃO
GUIMARÃES REGO, E DA OUTRAS
PROUDÊNCIAS".

mara Municipal de Alagoinhas, Estado da Bahia, usando de suas
Orgânica do Município de

264103, aprova, Promulga e
a-iíouiçoes que lhe são conferidas pela Lei

Alagoinhas, combinado com a Resolução no.

manda publicar o seguinte.

DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 10 - Fica concedido o Título de Cidadã Alagoinhense a Senhora
Conceição Guimarães Rego'Dra. Conceição', Médica, Especialista em

Pediatría, Pós-Graduada em Gestão Hospitalar, Gestão Empresarial e

Medicina do Tráfego, Proprietária da clínica csH (centro de saúde

Humana), pelos relóvantes serviços prestados ao nosso Município'

Art. 20 - No ato da entrega do referido Título, a Câmara Municipal de

Alagoinhas fará realizar Sessão Solene com esse fim'

parágrafo Único - Será encaminhado expediente a homenageada' dando

ciência deste Decreto Legislativo e, posteriormente, convite para

recebimento do Título Honorífico.

Art. 30 - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 40 - Revogam-se as disposiçÕes em contrário'

de agosto de 2021.
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ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNIcIPAL DE ALAGOINHAS

A um ser de "outro mundo"

Há pessoas que estão entre nós, conversando conosco, convivem
conosco, mas realizam, cotidianamente, açÕes tão humanitárias,
preocupam-se e agem de forma a beneficiar pessoas mais humildes,
necessitadas de socorro, com a mesma naturalidade de outros
movimentos pessoais, corriqueiros, ou seja, fazem o bem com tanta
naturalidade que causa espanto, e às vezes, sentimos vontade de
perguntar: será que é de outro mundo?

Hoje aqui tenh o o prazer de falar sobre uma pessoa "de outro
Mundo" que exercita sua sensibilidade feminina pondo à prova sua
qualidade de profissional especializando que atua, exercendo sua
função de observadora e questionadora da realidade, para sugerir e
apontar o caminho a percorrer na busca da solução desejada. Sem
pressa. sem reclamar. E muitas vezes... sem cobrar, cuida dos
pacientes, orientando também os familiares para realizar o
acompanhamento mais adequado. por essa atuação, transformou-se
no profissional destaque na área da saúde. euando as pesquisas
invadem as ruas, perguntando em quem votaria para ser premiado,
naquela noite de gala, que vai distinguir o profissional ou a empresa
pelos serviços prestados, o nome dessa pessoa aparece com tal
frequência que sua presença é tida como certa, para brilhar, perante
todos.

Ela não nasceu em Alagoinhas, E filha de Salvador, onde cresceu,
estudou e destacou-se nos vários cursos que fez, incluindo o de
Medicina na Escola Baiana de Medicina e saúde pública. Fez
Residência em Pediatria no Hospital santo Antônio e apos, obteve o
TÍtulo de Especialista em pediatria. Desde sempre vem participando
de congressos nacionais e internacionais. E por isso, tornou-se
membro da sociedade Brasileira de pediatria e da sociedade
Brasileira de I muni zação.
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ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

Possui 03 Pos-Graduação: Gestão Hospitalar, Gestão

Empresarial e Medicina de Tráfego. Atuou em diversos Hospitais em

Salvador, dentre eles Hospital Santo Amaro, Sagrada Família e

Hospital Jorge Valente. Desde 1991 vem atuando na cidade de

Alagoinhas, inicialmente com consultorio proprio e atendendo na UMI

e HCA, Nesse interior prestou 02 concursos pÚblicos, passando

respectivamente pelo Hospital Geral Dantas Bião e Maternidade de

Alagoinhas, conseguindo criar algumas rotinas para ambos oS

serviços.

Em 1995, inaugura a Clínica Vida Ltda, juntamente com Dr. Jose

Ramos, onde permaneceu até 2014. Em 20'15, inaugura sua propria

clínica: a CSH ( Centro de Saúde Humana), uma Policlínica voltada

para atendimento humanizado em várias especialidades, com

referência em Pediatria, Atualmente exerce a direção dessa clínica,

além do atendimento pediátrico que é sua paixão!!!.

Mas não é sÓ por dentro de quatro paredes que o seu coração

bate forte, fazendo saúde. E também agindo, em favor da saÚde que

se adquire no exercício do esporte, da arte. E a sua empresa, a CSH,
patrocina 02 (dois) karatecas mirins, agora adolescentes, campeões,
dentro e fora do Brasil, em campeonatos nacionais, sul-americanos e

mundiais. A marca da empresa vai no kimono e a marca da
patrocinadora vai no coração.

Tantos já são os testemunho desse seu amor por Alagoinhas e
pelos alagoinhenses que se tornou filha querida e admirada por todos
que privam da sua convivência e do seu profissionalismo. E chegada,
pois a hora, de a Câmara Municipal de Alagoinhas, distingui-la, com o
título de Cidadã Alagoinhense, Estamos falando da doutora Conceição
Guimaraes Rego, para quem declaramos nossos mais profundos e
sinceros agradecimentos e reconhecimento pelo bem que a senhora
faz à nossa cidade.
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