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MOÇÃO DE APLAUSO N°. 006/2016

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de
Marilândia do Estado do Espírito Santo.

É com imenso prazer e satisfação, que temos a honra de parabenizar o
Sr. Dr. Daniel Rossi Cassaro - pelo brilhante trabalho que vem
desempenhando como profissional da área da saúde em nosso município,
desde o ano de 2003.

Com uma história e um passado merecedor de muitas conquistas, Dr.
Daniel sempre foi um homem íntegro, responsável por tudo o que faz e muito
confiante nos seus objetivos, com uma carreira médica brilhante e espelho para
muita gente, sempre foi um homem batalhador e lutador em favor de uma
saúde pública mais justa e igualitária para todos, destacando-se pela conduta
ética e compromisso com a saúde da nossa população, nunca medindo
esforços para atender os que mais necessitam.

o Poder Legislativo se sente honrado por ter um servidor tão competente
em nosso Município, onde há tanta carência de profissionais nessa área e
mesmo com tão poucos recursos desempenha com brilhantismo seu papel e
luta por um ideal que o transformam em realidade, dentro dos preceitos éticos
que norteiam a Sociedade.

Nestes Lindes, apresentamos esta MOÇÃO após .

Ouvida a douta decisão do Plenário, seja oficializado ao homenageado
nossos mais sinceros votos de sucesso em sua caminhada.

Sala das Sessões
Em, 05 de.--.:.m;.:.a~i~~)

GLOSES ANTÔNIO DE SOUSA
Vereador

AMÉRICO D~ M~RAIS
Vereador
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