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Assunto: Apresenta Moção de Aplausos e Congratulações ao Deputado Federal 
pelo Partido Trabalhista Nacional (PTN/SP), Dr. Sinval Malheiros Pinto Junior, que 
atendendo à solicitação, destinou ao município de Novais, Emenda Parlamentar 
no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para investimento na área da saúde e 
também por ter indicado liberação de recursos no valor de R$ 100.000,00 (cem 
mil reais) para o setor do turismo do município. 

  
 

  
Nobre Presidente 
Colenda Câmara,  

 
 

Nesta oportunidade apresento Moção de Aplausos e 
Congratulações ao Deputado Federal pelo Partido Trabalhista Nacional (PTN/SP), 
Dr. Sinval Malheiros Pinto Junior, que atendendo à solicitação, destinou ao 
município de Novais, Emenda Parlamentar no valor de R$ 100.000,00 (cem mil 
reais), para investimento na área da saúde e também por ter indicado liberação 
de recursos no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para o setor de turismo do 
município. 

 
 É inquestionável a necessidade de se realizar esta Moção de 

Aplausos e Congratulações ao nobre Deputado Federal Dr. Sinval Malheiros Pinto 
Junior, pelo esforço pessoal empreendido na intermediação para obtenção de 
Emenda Parlamentar, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para 
investimento na área da saúde. 

 
Natural da cidade de Pindorama, São Paulo, com formação 

superior em medicina e especialização em gastroenterologia, o Deputado Federal 
Dr. Sinval Malheiros Pinto Junior, mesmo com vida pública conturbada, cheio de 
compromissos políticos por conta do cargo  que exerce junto ao governo federal, 
além da sua dedicação incontestável para com sua família e amigos, se 
disponibilizou a empreender esforços para intermediar concessão de Emenda 
Parlamentar no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) ao município de Novais e 
a indicação de liberação de recursos no valor de R$ 100.000,00 (cem mil) para o 
setor de turismo do município. 

 



A Emenda em tela, será de grande importância para toda a 
população novaense, destacando-se a importância de investimentos na área da 
saúde pública, uma vez que, o fraco desenvolvimento em saúde torna-se um 
empecilho ao desenvolvimento econômico do município, uma vez que reduz a 
renda do indivíduo, a empregabilidade, a capacidade de aprendizado da 
população e a sua expectativa de vida, ajudando a perpetuar os círculos viciosos 
da desigualdade e da injustiça social. 

 
Assim, a Emenda Parlamentar destinada pelo então deputado 

ao município de Novais, torna-se um importante instrumento para a construção de 
um cenário em que se observe a justiça social de sorte a reafirmar o respeito à 
Constituição Federal de 1988, que definiu a saúde como "um direito de todos e 
um dever do Estado”. 

 
Destaca-se ainda, que a indicação para liberação de recursos 

a serem investidos no turismo, é também de grande valia, pois a atividade 
turística nos últimos anos tem sido de extrema importância no que diz respeito ao 
desenvolvimento e crescimento econômico dos municípios. 

 
Contudo, como representante do Povo de Novais, expresso o 

anseio e o compromisso de agraciar esta ilustríssima personalidade, com esta 
Moção de Aplausos e Congratulações, destacando a importância de sua 
dedicação junto ao nosso município. 

 
Sem mais para o momento, aguarda-se a aprovação do 

presente nos termos regimentais. 
 

   Câmara Municipal de Novais-SP, 17 de março de 2017. 
 
    

Ezequiel Correa de Araújo 
            Vereador 

 


