MOÇÃO DE APLAUSO Nº 001/2016
A Vereadora, que esta subscreve, na forma Regimental, através do seu Corpo
Deliberativo, manifesta congratulações e aplauso ao estudante Caldeirão Grandense,
LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS, toda sua família e amigos pela sua aprovação no
curso de MEDICINA na Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF.

MENSAGEM
CONSIDERANDO que o jovem estudante Caldeirão Grandense, LUCAS OLIVEIRA
DOS SANTOS, filho de JOSE FERREIRA DOS SANTOS e JEONICE LOPES DE OLIVEIRA,
residente no povoado de Boqueirão, nesta cidade de Caldeirão Grande, cursa há três
anos Engenharia Mecânica na UNIFASF, e foi aprovado pela segunda vez, na primeira
chamada do curso de Medicina, da UNIVASF, pelo Enem;

CONSIDERANDO que o jovem sempre estudou em Escola Pública, concluindo o
ensino Fundamental na Escola Municipal Boanerges Lopes de Oliveira, e o Ensino
Médio no Colégio Estadual de 1º e 2º graus Rômulo Galvão, nesta cidade de Caldeirão
Grande;

CONSIDERANDO, que o referido aluno sempre se destacou nos estudos, não
medindo esforços para conseguir obter uma vaga no ensino superior, em instituições
públicas, que, diga-se de passagem, é tida como uma das mais concorridas no país;

CONSIDERANDO, ainda, que sua aprovação serve de exemplo à todos os alunos
da rede pública e privada, que almejam uma sólida formação e brilhante carreira,
sendo motivo de orgulho ao mesmo, aos seus familiares, amigos e aos cidadãos desta
cidade.
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Apresento, à Mesa, ouvido o Soberano Plenário e dispensadas todas as
formalidades regimentais, a presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS ao
estudante Caldeirão Grandense LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS, extensivo aos
seus familiares e amigos pela sua dedicação aos estudos e, consequentemente,
ingresso no tão sonhado “Curso Superior”, desejando-lhe muito sucesso, e com as
bênçãos e proteção de nosso Senhor “Jesus Cristo”, possa vir a exercer esse
importante ofício em prol de seus próximos e de seus semelhantes, em especial dos
cidadãos Caldeirão Grandenses.
Isso posto, deixamos registrados os cumprimentos e o testemunho de nossa
admiração ao jovem estudante por todo seu esforço e capacidade, desejando-lhe sucesso
e felicidades.
Transmita-se o teor desta ao homenageado, seus familiares e amigos.

Sala das Sessões, em 26 de Fevereiro de 2016

___________________________________________
ADRIANA MARIA PEREIRA
Presidente da Mesa Diretora
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