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Nos termos do art. 216, inciso V do regimento

interno desta casa, após ouvido o Plenário, proponho a

presente Moção de Congratulação, ao Dr. Fabricio Luz

Cardoso, filho deste município de João Ramalho, pela

sua história de vida, expressando meus votos de

aplausos e reconhecimento através desta, dizendo:

Essa moção de congratulação se justifica pelo

reconhecimento da história de superação desse cidadão,

Fabricio Luz Cardoso.

Nascido em 19 de dezembro de 1994, Fabrício Luz

Cardoso, filho de Eliana Cristina da Luz Cardoso (Dona

de Casa) e Luís Aparecido Cardoso (Pedreiro) sempre se

orgulhou de ser filho de João Ramalho. Estudou o

ensino fundamental na EMEFEI Prof. Geraldino de Moraes

e ensino fundamental II na EE. de João Ramalho, onde

iniciou o desenvolvimento do seu protagonismo juvenil,

quando na sétima série foi escolhido para representar

e escola e a diretoria de ensino de Tupã na cidade de

São Paulo com o game superação, um projeto do

instituto Ayrton Senna. Realizou ensino médio na ETEC

de Rancharia (colégio agrícola) juntamente com o curso

de técnico em química, destacando-se como melhor

aluno, tendo conquistado aos 16 anos um intercâmbio

nos Estados Unidos onde ficou por um mês. Também na



época, foi premiado em concurso de iniciação

científica como melhor projeto com seu TCC,

direcionado à produção de cerveja e biodiesel a partir

da semente de linhaça, desenvolvido enquanto era

estagiário da Fundap. Durante o ensino médio foi

aprovado em 16 vestibulares, nos cursos de química,

engenharias diversas, odontologia, enfermagem e

medicina veterinária, em universidades estaduais,

federais e privadas com bolsa 100%, porém decidiu

continuar estudando em busca do sonho de cursar

medicina. Realizou 3 anos de cursinho pré-

vestibular, 2 na Unesp e 1 no Poliedro em Presidente

Prudente. Foi aprovado no concurso público da

prefeitura municipal de João Ramalho na qual trabalhou

como técnico em química enquanto fazia cursinho pré-

vestibular. Foi aprovado em 4 vestibulares de medicina

escolhendo cursar medicina na FAMEMA - FACULDADE

ESTADUAL DE MEDICINA DE MARÍLIA. Lá foi contemplado

com bolsa de pesquisa FAPESP por 1 ano e meio,

realizou inúmeros trabalhos científicos nas áreas de

ortopedia, medicina do esporte e educação médica,

apresentados em congressos de especialidades, todos

publicados na forma de artigos científicos em revistas

nacionais e internacionais. Foi premiado com o prêmio

de melhor trabalho cientifico no congresso médico da

FAMEMA. Realizou estágio em ortopedia e medicina

esportiva no Corinthians, Ponte Preta, Hospital do

Câncer de Presidente Prudente e Hospital Israelita

Albert Einstein. Realizou vários eventos com amigos de



nossa cidade e a comunidade renascer, com intuito de

angariar fundos para participação da jornada mundial

da juventude com o Papa Francisco no Rio de Janeiro em

2013 e na Polônia em 2016. Recém formado, trabalhou

como médico de remoção e transporte de emergência na

cidade de São Paulo, além de clínico no hospital geral

do Grajaú - Administrado pelo Hospital Sírio Libanês.

Serviu o exército brasileiro como segundo tenente

médico no batalhão de engenharia de combate “Batalhão
Borba Gato” em Pindamonhangaba-SP por um ano,

tornando-se oficial da reserva para cursar

especialização médica. Trabalhou nas UPAS e hospitais

de Pindamonhangaba como médico clínico de urgência e

emergência, além de UTI COVID. Foi aprovado em 3

residências de ortopedia e traumatologia escolhendo a

Santa Casa de São Paulo (Pavilhão Fernandinho

Simonsen) para cursar a especialização durante 3 anos,

onde se encontra atualmente.

Essa Moção de Congratulação, trata—se de um

reconhecimento e agradecimento pela sua dedicação Dr.

Fabricio Luz Cardoso, pela força de vontade e

perseverança. Tenho muito orgulho da pessoa que se

tornou e tenho certeza que será um dos melhores

médicos do nosso BRASIL.

Sala das Sessões, 18 de outubro de 2022.

FELICIO MOLINARI SOBRINHO

Vereador


