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À Exma. Sra. Dulcimar Prata Marques 
Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo 
 
Ref.: MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO 
 
Os vereadores que abaixo subscrevem requerem à Mesa Diretora da Câmara Municipal que, 
após apreciação do plenário, seja enviada mensagem contendo MOÇÃO DE 
CONGRATULAÇÃO ao Deputado Federal Reginaldo Lopes (PT-MG) pela ajuda nos tramites 
de liberação de uma RETROESCAVADEIRA para Rio Novo junto ao Ministério de 
Desenvolvimento Agrário. 
 
JUSTIFICATIVA 
 
Em conformidade com o inciso VII, parágrafo segundo, do Art. 110, do Regimento Interno 
desta casa de leis, apresentamos esta moção para representar nossa gratidão por tudo que o 
Deputado Federal Reginaldo Lopes e sua assessoria tem feito para que Rio Novo encontre o 
caminho dos recursos e, principalmente, pelo esforço de todos na liberação de mais este em 
forma de Retroescavadeira. 
 
Quando procuramos o Deputado, em julho de 2012, quando o vereador Eder Lima ainda nem 
havia assumido a vereança pelo segundo mandato, ele, mais uma vez, nos recebeu de braços 
abertos e deixou seu gabinete à disposição do município. Por isso sabemos que esta será mais 
uma entre muitas outras moções que o legislativo terá que fazer em agradecimento ao empenho 
do Deputado Federal Reginaldo Lopes (PT-MG), tendo em vista que uma Patrol também está a 
caminho. 
 
Sem dúvida esta máquina será de grande valia para o município e propiciará melhores políticas 
públicas de atendimento ao produtor rural – aguardando para funcionar somente a liberação do 
Ministério de Desenvolvimento Agrário.  
 
É por tudo isso que contamos com a aprovação de todos e o posterior envio desta Moção ao 
Deputado supracitado e toda sua assessoria. 
 
Sala das Sessões “Messias Lopes”, 06 de março de 2013. 

 
 
 

Eder Lima Moreira 
 
 

Dionísio Da Dalt 
Vereadores Proponentes 


