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DECRETO DO LEGISLATIVO N° 055/2017 de 14 de dezembro de 2017.

CONCEDE 0 TITULO DE CIDADÃO HONORÁRIO DE

QUIXERAMOBIM AO SENHOR THIAGO

CARVALHO CUNHA, E ADOTA OUTRAS

PROVIDENCIAS

Faço saber que a Câmara Municipal de Quixeramobim aprova e eu, Presidente,

Antonio François Saldanha da Silva, nos termos regimentais, promulgo a seguinte

Decreto.

Art. 1°. — Fica concedido ao Senhor THIAGO CARVALHO

CUNHA o Titulo de Cidadão Honorário de Quixeramobim.

Art. 2.°— A honraria a que se refere o artigo anterior deverá ser
entregue ao homenageado em Sessão Solene pelo vereador proponente.

Art. 30 - As despesas decorrentes da execução do presente Decreto
Legislativo ocorrerão por conta de dotações próprias da Câmara Municipal de
Quixeramobim, constantes do orçamento vigente, suplementadas se necessário

Art. 4° - Este decreto entrará em vigor na data de sua Publicação,
revogando as disposições em contrário.

Pay) da Câmara Municipal de Quixeramobim-Ce, 14 de dezembro de 2017.

Antonio Ftango4Saldanha da Silva

Presidente CMQ
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MENSAGEM 

PROJETO DE DECRETO No 055/2017

Senhores Vereadores,

Senhoras Vereadoras,

Ao cumprimentar cordialmente Vossas Excelências, submeto à análise e à superior

deliberação desse Poder Legislativo EM REGIME DE URGENCIA SIMPLES o anexo

Projeto de Decreto que CONCEDE 0 TITULO DE CIDADÃO HONORÁRIO DE

QUIXERAMOBIM AO SENHOR THIAGO CARVALHO CUNHA E ADOTA OUTRAS

PROVIDENCIAS.

Pelo exposto, solicito desde já o apoio dos membros integrantes deste

honroso parlamento, para aprovação da matéria.

Quixer obim — Ceará, 3.3 de Dezembro de 2017.

Francisco Idelbr ndo Rocha Ferreira
vereador proponente

Camara Municipal de Quixeramobim
ENTRADA

SECRETARIO AI



ESTADO DO CEARA
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PROJETO DE DECRETO DO LEGISLATIVO N°055/2017 de 13 de dezembro de 2017.

CONCEDE 0 TITULO DE CIDADÃO HONORÁRIO DE

QUIXERAMOBIM AO SENHOR THIAGO

CARVALHO CUNHA E ADOTA OUTRAS

PROVIDENCIAS

Faço saber que a Câmara Municipal de Quixeramobim aprova e eu, Presidente

Antonio Francois Saldanha da Silva, nos termos regimentais, promulgo a seguinte

Decreto.

Art. 1°. — Fica concedido ao Senhor THIAGO CARVALHO

CUNHA o Titulo de Cidadão Honorário de Quixeramobim.

Art. 2.°— A honraria a que se refere o artigo anterior deverá ser

entregue ao homenageado em Sessão Solene pelo vereador proponente

Art. 3° - As despesas decorrentes da execução do presente Decreto

Legislativo ocorrerão por conta de dotações próprias da Câmara Municipal de

Quixeramobim, constantes do orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 4° - Este decreto entrará em vigor na data de sua Publicação,

revogando as disposições em contrário.

Pago da Câmara Municipal de Quixeramobim, 13 de dezembro de 2017.

Francisco ldelbr do Rocha Ferreira
-vereador proponente —



Thiago Carvalho Cunha, nascido aos 9 dias de setembro de

1992, terceiro filho de cinco, do casal Francisco Wellington

Borges Cunha e Elisangela Lobo de Carvalho Cunha, natural

da cidade de Quixadá, Ceará. Durante a infância, vivida no

bairro do Alto São Francisco, educou-se com a ajuda de

seus pais, tios e avos, sempre pautados no amor ao

próximo e no respeito aos diferentes! Muito querido e

respeitado, até hoje cultiva com muito carinho suas

amizades de infância! Estudou no Colégio Amadeu Claudio

Damasceno, na qualidade de bolsista integral durante todo

a academia primária e secundarista, graças ao esforço e

trabalho diuturno de seu pai, que até hoje trabalha nesta

instituição. Durante a graduação, cursada no renomado

Centro Universitário Christus, da qual Thiago também foi

bolsista em caráter integral, houve um grande florescimento

acadêmico, onde pode lecionar na qualidade de monitor e

pesquisador, publicando dezenas de artigos e outros tantos
livros de práticas médicas. Estagiou nos principais hospitais
da capital, como Hospital Geral de Fortaleza e Hospital
Geral César CaIs e, sobretudo na Santa Casa da Misericórdia
de Fortaleza, onde foi aluno e de onde brotou sua amizade
com o Dr Otho Leal Nogueira, Quixeramobinense e

renomado clinico de envergadura mundial. Ao terminar, sua
graduação, buscou atender aos mais humildes, sejam
crianças ou adultos, em hospitais públicos da região sertão
central. Iniciou seus trabalhos em quixeramobim, a convite
do ilustre Dr Romulo Coelho, famoso médico da cidade.
Logo se identificou umbilicalmente com o município,



assumindo o cargo de plantonista no hospital municipal,

atendendo com humanidade aos mais carentes e

conquistando o respeito e carinho dos colegas de trabalho,

engajou-se também, no atendimento dos enfermos

acamados do município, aos quais faz visitas domiciliares de

forma regular. Aceitou o desafio de coordenar os pacientes

internados na clinica médica, ao qual foi além, é criou

programas como a visita multidisciplinar e o programa de

desospitalização, que aumentaram muito a qualidade de

vidas dos pacientes e ao qual recebe convites para

reproduzir em outros nosocômios; Embuiu-se também, da

missão de alavancar o recém aberto setor de clinica médica

do hospital regional do sertão central, com hercúleos

desafios e em uma realidade totalmente nova para a região.

Hoje, com residência fixa no município e trabalhando

diariamente para a melhoria da população, aceita com

euforia, o titulo de filho de Quixeramobim, cidade a qual

considera sua nova mãe!


