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Moção Nº 4/2018

Nós representantes desta Casa de Leis, neste momento passamos as
mãos dos Senhores diretores, Dr. Lucas e funcionários, a presente MOÇÃO DE
APLAUSOS, pelos relevantes serviços prestados na área de saúde ao povo do nosso
município.

Temos acompanhado o trabalho e esforços que todos vocês tem feito
para administrar esta entidade, e dela, fazer um local de referencia em nossa região. Nos
dias atuais, acompanhamos pela mídia as dificuldades que os municípios tem passado
para resolverem seus problemas de saúde.  E isto, tem sido o maior empecilho para os
municípios. Sabemos das dificuldades que assola esta entidade, e o empenho que cada
um de vocês tem feito para buscas  de alternativas para que sejam solucionadas.
Acreditamos que em breve parte destes problemas poderão serem resolvidos. O nosso
município não está imune aos problemas e tão pouco da crise financeira que assola o
nosso país. Mas, com o empenho de cada um de nós, poderemos tornar ainda melhor
esta área tão importante ao nosso povo, que é a saúde.

Vocês têm demonstrado a nós um exemplo de dedicação. Se não fosse
tamanho esforço, talvez não usufruíamos desta prerrogativa.

Ao Dr. Lucas, parabenizamos o seu trabalho pela competência,
dedicação e respeito a nossa gente. Que Deus possa compensá-lo por tudo que tens
feito por nós. Aos diretores , o nosso muito obrigado. Se não fosse tamanho esforço e
perseverança, as vezes, já poderiam ter abandonado. Aos servidores, o nosso carinho
pela dedicação, paciência e respeito as pessoas. Sabemos o quanto é difícil trabalhar
nesta área, onde a maior parte das vezes, as pessoas chegam estressadas pelos
problemas que encontram, achando que a solução dos problemas devem ser de 
imediato. E muitas vezes desabafam em vocês. Que Deus poça abençoá-los e dar
bastante paciência para que possam suportá-los. Por esta, e por tantas outras razões,
tivemos a honra em recebê-los nesta Casa de Leis para tão singela homenagem. O
nosso muito obrigado a todos vocês, e que continuem com este trabalho junto a nossa
cidade.  

Sala das Sessões, em 14/05/2018.
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