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Dr. Danilo Santos, muito aplaudido, recebe o
título de Cidadão de Paulo Afonso
Na Câmara de Vereadores de Paulo Afonso, 04/12/2017
Antônio Galdino - Colaboração Marciel (Gab. Vereador Marconi Daniel)

Dr. Danilo Santos, muito aplaudido, recebe o título de Cidadão de Paulo Afonso
Em solenidade Foto: Antonio Galdino
muito
prestigiada
pelos
pauloafonsinos, a
Câmara Municipal
de Paulo Afonso fez
a entrega do título
de
Cidadão
de
Paulo Afonso ao
Vereador Marconi Daniel (dir) propôs e
médico
urologista Seu Amaro... emoção.
entregou a homenagem ao Dr. Danilo
Danilo Santos de
Souza, diretor do Instituto São Francisco. Galerias e
plenário da Câmara lotados e dos 15 vereadores apenas Alexandro não pode comparecer e
justificou a sua ausência.
Foto: Antonio Galdino

Nascido na Maternidade de Floresta/PE, mas cidadão de Petrolândia/PE, Dr. Danilo, desde
pequeno, sempre teve o desejo de ser médico, embora tenha sido aprovado primeiro em
Odontologia.
Filho do Sr. Amaro Ferreira e de D. Maria do Socorro,
mais conhecida como Dona Santa, ele atribui à educação
recebida dos pais e familiares os rumos da sua vida. Fez
os primeiros estudos na sua Petrolândia e concluiu o
Ensino Médio no Recife onde também concluiu a sua
formação superior, com residência médica no Hospital da
Restauração (Cirurgia Geral) e Hospital Getúlio Vargas
(Urologia).
Foto: Antonio Galdino
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Durante muitos D. Santa e Seu Amaro, pais do Dr. Danilo
anos foi o Diretor do
Hospital Municipal Dr. Francisco Simões de Lima, em
Petrolândia e plantonista do Hospital Nair Alves de Souza

Dr. Danilo, a esposa Sílvia Raquel e a
filha Maria Valentina

em Paulo Afonso. Também foi o diretor médico do
Hospital Municipal de Paulo Afonso e no final de 2006,
juntamente com os colegas médicos Ana Carolina,
Frederico Reis, Poliana Simões e Romero Henrique
criaram o Instituto Médico São Francisco.
Casado com a biomédica Sílvia Raquel é pai de Maria
Valentina.

A sua atuação como médico tem sido muito aplaudida
pelo cuidado especial que dedica a todos os seus
pacientes, como testemunhou o Sr. Valdemar e sua
esposa Márcia em emocionado discurso na tribuna nesta
solenidade da Câmara, onde atribuiu “os cuidados com
que Dr. Danilo tratou o meu esposo, salvando a sua vida”.
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Vereador Marconi Daniel propôs a
homenagem ao Dr. Danilo

Essa foi a tônica
dos discursos dos
vereadores
como Seu Valdemar e sua esposa Márcia
José Carlos, Pedro
Macário, Marconi Daniel, Abel e Marcondes Francisco
que são seus pacientes ou tem parentes da família que o
são e todos ressaltaram a sua qualidade humanitária, a
sua competência com profissional e a humildade como se
relaciona com os pacientes e seus familiares.

Foi o que também
ressaltou em seu
discurso o Professor Antônio Bartolomeu, conhecido
como Professor Bastos, venerável da Loja Maçônica
União do São Francisco, “onde esse nosso poderoso
irmão Dr. Danilo exerce o segundo cargo em importância
na hierarquia da nossa Loja Maçônica e é muito querido
de todos, especialmente do jovens Demolays, que aqui
estão em bom número para homenageá-lo e aplaudi-lo”.
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Adriana Lima, funcionária do Instituto São
Francisco
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Prof. Antônio Bartolomeu, venerável da
Loja Maçônica União do São Francisco

A
funcionária
Adriana Lima que
falou em nome dos funcionários do Instituto São
Francisco, ressaltou “as qualidades de liderança e o
tratamento respeitoso que o Dr. Danilo tem para com
todos os funcionários”.
Os muitos amigos presentes, como o ex-prefeito de
Jatobá, João Gomes de Sousa, também paciente do Dr,
Danilo ressaltaram que “este é realmente um grande
homem, digno desta e de muitas homenagens”.

Um dos pontos altos
e que arrancou seguidos aplausos foi o discurso de D.
Santa, a mãe do homenageado, ela própria uma grande
atuante como ex-vereadora e ex-presidente da Câmara
Municipal de Petrolândia.
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Falando
das
relações familiares,
ela destacou as
qualidades de filho D. Santa emocionou a todos ao falar do
do Dr. Danilo “que filho amado
sempre foi um bom
filho, exemplar. E se a pessoa é um bom filho, com
certeza será sempre um grande cidadão para a
comunidade onde vive”.
Vereadores da CMPA na homenagem ao
D. Santa também destacou a qualidade do Dr. Danilo
Dr. Danilo
como profissional da medicina. “O seu preparo ao longo
dos anos, e ele continua sempre estudando e se
aperfeiçoando muito é importante para que ele mereça o reconhecimento dos pacientes e da
comunidade onde vive, mas a pessoa que tem a ciência, se não tiver humanidade é como se
nada tivesse e eu sou testemunha ao longo de toda a vida como o meu filho, que muito nos
orgulha é sábio e humano em suas relações com os pacientes, os amigos, a comunidade onde
vive”.
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Após receber o seu Foto: Antonio Galdino
diploma das mãos
do vereador Marconi
Daniel
que
o
apresentou
à
Câmara onde foi
aprovado
por
unanimidade, o Dr.
Danilo fez o seu
Dr. Danilo, em seu discurso de
discurso
de A sessão da CMPA foi presidida por
agradecimento pela comenda
Marcondes Francisco dos Santos
agradecimento, ele
falou “emocionado
pela proposta do vereador Marconi Daniel e pelas palavras de carinho de todos os vereadores,
do venerável Antônio Bartolomeu, de Adriana, do Sr. Valdemar e de sua esposa Márcia e dos
meus pais que fizeram de mim o que hoje eu sou porque a base da sociedade é a família”.Foi
aplaudido de pé pelos jovens Demolays ali presentes e por todos que lotavam as galerias e o
plenário da Câmara Municipal de Paulo Afonso.
O pai, Sr. Amaro, vezes seguidas chorava de emoção pela homenagem que recebia o filho e
pelo carinho que todos lhe devotavam.
Foto: Antonio Galdino

Foto: Antonio Galdino

Prof. Francisco Nery foi levar o seu abraço
ao homenageado

Um dos presentes,
o
Professor
Francisco
Nery
Júnior,
escreveu
para
o
Folha
Sertaneja:
“Dia
04
de
dezembro,
Dr.
Danilo
Santos
Souza recebeu o
título de Cidadão de
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Demolays homenageiam Dr. Danilo na
Câmara de Vereadores de Paulo Afonso

Paulo Afonso em
solenidade na Câmara Municipal. Simples e honrado, discurso de agradecimento corrido e
sincero, nosso urologista garantiu o aumento da sua responsabilidade a partir do título. “Danilo
vai ter mais responsabilidade daqui pra frente”, asseverou a sua mãe. Foi mais além no que já
sabíamos: “Quem é bom filho sempre se destaca”.
“O dom de ser médico em uma cidade transformadora que me fez crescer, agradeço a Deus,
disse mais Danilo Souza em “uma cidade que está carente de saúde.”
O autor, filho de maçom, destaca o apoio significativo da Maçonaria com a presença de vários
dos seus membros”.
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Dr. Danilo com os pais, ao lado do Sr.
Valdemar e de Antônio Bartolomeu

Dr. Fred Reis
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