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APLAUDE O SENHOR “THALES VICTOR FERNANDES FERREIRA”
PELOS RELEVANTES SERVIÇOS QUE VEM DESEMPENHANDO EM
PROL  DA  SAÚDE  DOS  CIDADÃOS  DO  NOROESTE  MATO-
GROSSENSE.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA, por sua vereadora abaixo signatária, no uso de suas prerrogativas e
na forma do Art. 94 do Regimento Interno da Casa, vem a público, exteriorizar esta MOÇÃO DE APLAUSOS ao
Senhor Thales Victor Fernandes Ferreira,  pelos relevantes serviços que vem desempenhando em prol da
saúde dos cidadãos do noroeste Mato-grossense.

Paraibano,  filho de Véscia  Maria  Fernandes  Duarte  e  Teodoro Gomes Ferreira,  nascido na cidade de Uiraúna,  em
1992; mudou-se para a Capital da Paraíba, João Pessoa, aos 15 anos de idade, onde aos 18 anos ingressou na
medicina pela Faculdade de Medicina Nova Esperança (FAMENE), onde concluiu o curso no ano de 2016, aos 24
anos de idade. No mesmo ano, veio para o Estado de Mato Grosso atendendo ao chamado de amigos e sabendo
da escassez de médicos na região noroeste deste Estado, onde aqui exerce até então a função de Médico
Clínico Geral em Unidade de Pronto Atendimento (UPA de Juína) há 3 anos, Médico da Estratégia da Saúde da
Família no PSF Rural e no Pronto Atendimento de Castanheira há aproximadamente há 2 anos.

Casado com Ana Luíza Cezar Fernandes, há 4 anos, a qual sempre o apoiou em sua jornada diária, odontóloga,
atuando em consultório privado nesta cidade, tem dois filhos, frutos desta união: Carlos Eduardo Cezar Fernandes
de 4 anos, e Helena Maria Cezar Fernandes de 1 ano de idade.

Assim como seus atos de virtude geram frutos e benefícios a todos cotidianamente, sua pessoa não pode ser
esquecida ou deixada de ser reconhecida publicamente, sendo assim, externarmos os mais sinceros APLAUSOS
a esta excepcional pessoa, que tanto respeito tem mostrado ao próximo, além de competência e amor por sua
missão tão nobre; o que, certamente, merece o reconhecimento e gratidão da Sociedade Castanheirense.

Plenário das Deliberações “Adamastor Batista de Miranda”, em 24 de junho de 2019.
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