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EXIIIO, SR, VICE,PRESIOENTE DA CÂI,{ARÂ IVUNICIPAL DO CONDADO.PE

0§ VereadoÍes que êsla subscíevem, ap6 ouvido o plenáÍio ê ormpridas às

foÍmaldades Íeqimenlais, indicam à Í','lesa qle seja enviado ofcio ao Extno.

Senhor Prêfeilo do I'/uniclp o Antonio Cassiano no sentido de que se]a renomeado

o hosplal lvuncipa do Condado com o noÍne de Dr. oTACI cÂNDlDo, em

reconhecimento pelo6 seus Élevanlês seÍviços preslâdo à comunidade, coíro
proíissionã|, bem como pela decência na conduçãodesua vida pessoale íamiliaÍ.

Com eie lo, o DÍ. OTACI CÂN D DO iaz lus â esle re.onhecimento como se pode

constatar em sua biogrâiia aquisintelizada

O homenageado nestâ pÍopo6iturâ nâsceu na cidade de Joáo Pessoa.PB, é

médico, paide lés lilhos, passou no coírcuÍso da univeÍsidadê Fedeíalda PaÍaiba

(UFPB) para o cargo dê labôÉtorsta em análises clincas em 1971, na êpoca

empossado na Cidade de João Pessoa

Em 1973, ingÍessou nâ cáÍÍeirâ unive.sitáíia como acâdêmico de mêdicina,

sendo gÉduado em 1979, assumiu o pÍimeiÍo empÍego nâ cidade dê tivÍaÍieôlo -
PB após permanêncâ de três anos, parlu para São Pauo conclundo assm sua

especalzação em obstetÍic ê e Ginecologiâ, Íêtornando a c dade de Joáo PÊssoâ-

PB, âssumrndo a íunção de médico obstetra no seloÍ de âllo rsco do Hospiia

Univêí§iláíio da UFPB, lÍâbalhou em algumas cidades interioranas da Paralba;

receiendo conviles para exeÍcer suas íunçóes eín ltambé-PE, dai enlão chegando

na cidade de Condado no ano de 2002 em 2003 passou a residir junlo a sua

coÍnpanhe É R dacr l,/laÍanhão de BarÍos fxando moÍadiâ êm nossâ C dadê onde

reconhecidamente prcsto! §ua contribuiçáo co aborando sobÍemaneÍa para o pleno

des€nvolvimenlo de nosso l\,lunicitio.
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Justlf icaüvas em pl.nário!
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