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Ao Exmo. Sr. Guilherme de Souza Nogueira
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 de MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO 
ao Deputado Federal Reginaldo Lopes (PT-MG) pela ajuda nos tramites de liberação de dois 
dentre os três médicos que estão em Rio Novo para atuar pelo Programa “Mais Médicos” nos 
PSF’s da cidade.

JUSTIFICATIVA

Para quem acompanhou a luta da Secretaria Municipal de Saúde para a vinda de profissionais 
médicos para Rio Novo, não somente pelo programa, sabe da importância que teve no momento 
certo o contato com o Deputado Federal Reginaldo Lopes (PT-MG). A cidade, através de sua 
secretária anterior Josicarla Fonseca, havia feito o pedido, já dado como certo, de um médico 
para  atuar  na cidade pelo Programa do Governo Federal.  Porém,  vendo a necessidade para  
atuação em nossos PSF’s de pelo menos mais dois, entrou em ação este deputado, que, aliás,  
tem sido fundamental como elo entre a cidade e os programas do Governo Federal tais como: 
retroescavadeira, caminhão caçamba, Patrol (que brevemente chegará), agora mais recentemente 
mais dois médicos para nosso município e mais novidades que divulgaremos futuramente assim 
que se concretizarem.

Sem entrar nos méritos se o programa é bom ou não para o país, o que importa é que na hora de 
nossa necessidade por mais médicos fomos contemplados, com a ajuda de Reginaldo Lopes,  
para  suprir  esta  demanda,  pois  a cada  semana era  uma luta  para  que um ou outro médico 
assumisse nossos postos tendo em vista a variabilidade de passarem em concursos, ganharem 
mais em outras cidades etc.

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”, 21 de maio de 2014.

Eder Lima Moreira

Dionísio Da Dalt Neto 
Vereadores Proponentes


