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APLAUDE  O  SENHOR  ADELMO  FIGERNO  DA  SILVA,  PELOS
EXCELENTES TRABALHOS QUE VEM PRESTANDO À SAÚDE DOS
CIDADÃOS CASTANHEIRENSES.

A Câmara Municipal de Castanheira, por seus vereadores abaixo signatários, 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 ADELMO FIGERMO DA SILVA  que com atitudes de homem público correto,  busca em suas ações
melhorar a vida dos cidadãos dentro de suas possibilidades, e por tudo que tem feito por Castanheira.

Dr. ADELMO é médico Clínico Geral e auxilia nos tratamentos de saúde dos nossos munícipes, onde muitas
vezes pelas distâncias nos faltam profissionais dedicados e competentes como ele.

É  por  este  exemplar  trabalho e  desempenho de médico,  competente  e  dedicado as  causas  da medicina,
tentando melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas indistintamente, sempre procurando, no exercício
da  profissão  que  escolheu  por  vocação,  que  o  Dr.  ADELMO  FIGERMO  DA  SILVA  recebe  esta  Moção,  por
merecimento,  por  sua  competência  e  dedicação,  como  exemplo  de  profissional  de  sucesso  e  também  como
Cidadão atuante, trabalhando sempre a favor de Castanheira, ajudando a tornar nosso município um exemplo
de  que  aqui  a  sociedade  civil  está  contribuindo  no  desenvolvimento  e  na  melhoria  de  vida  do  Cidadão
Castanheirense.

Por  isso,  esta  Casa  de  Leis  não  poderia  ficar  omissa,  sendo  nossa  obrigação  e  satisfação  aplaudir  o  trabalho
realizado, por ser esta uma medida justa e merecida.

Plenário das Deliberações “Adamastor Batista de Miranda”,  em
16 de novembro de 2015.
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