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REQUERIMENTO ESPECIAL Nº 072/17 

 

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental ouvido o Plenário, se consigne nos Anais desta Casa, votos de 

congratulações com o Dr. Ricardo Sestito Proto, por sua atuação como excelente profissional e por 

auxiliar pessoas de baixa renda, realizando cirurgias reparadoras em votorantinenses. 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

O Doutor Ricardo Sestito Proto é médico especializado em Cirurgia Plástica, pelo vasto 

conhecimento em gestão adquirido no decorrer de sua jornada profissional, desenvolve conteúdo para 

auxiliar profissionais da área da saúde a terem condições de administrarem com qualidade suas empresas 

através do projeto CLÍNICA DE SUCESSO, o que denota, sobremaneira, a sua reconhecida liderança. 

 

Formado em Medicina, em 2005, pela Universidade de Santo Amaro, com especialização em 

Cirurgia Geral pelo Hospital Stella Maris de 2006 a 2008, especialização em Cirurgia Plástica pela PUC-

SP (em Sorocaba) de 2009 a 2012, possui Título de especialista em cirurgia plástica pela Sociedade 

Brasileira de Cirurgia Plástica obtido através de prova escrita e oral em 2012, é membro especialista da 

Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Nessa condição, constitui-se em referência, e assim, influencia 

positivamente o desenvolvimento dos setores mencionados e caracteriza-se como figura humana de 

grande sensibilidade humanística. 

 

O Dr. Ricardo Proto realiza no anonimato diversas ações sociais, inclusive para munícipes de 

Votorantim. Está engajado no bem estar do próximo e realiza cirurgias reparadoras sem custo algum aos 

menos favorecidos. 

 

Que do deliberado se dê ciência ao homenageado, bem como aos órgãos de imprensa abaixo 

relacionados:  

 

 TV Votorantim; 

 TVR – Sorocaba; 

 Jornais: "Folha de Votorantim" e "Gazeta de Votorantim"; 

 Departamento Jornalístico das Rádios: Ipanema, Band FM, Cacique AM e FM, 

Cantate FM, Cruzeiro FM, Nova Tropical FM; 

 Blog "noticiasvotorantim", da Jornalista Luciana Lopez; 

 Blog "cidadãovotorantinense", do Sr. Edson Correa, e; 

 Site do Sr. Irineu Oliveira “http://www.cidadedevotorantim.com.br/” 

  

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 13 de junho de 2017. 

 

 

HEBER DE ALMEIDA MARTINS  

Vereador 


