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Ex. Mo. Senhor
Presidente da Assembleia Legislativa da
Regiao AutOnoma dos Acores
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0 Presidente,

Excelência

Assunto:

Envio de peticão em defesa dos cidadãos da Ilha das Flores que perderam o

medico de clinica genii que ha varios anos Ihes prestava assistência.
Ha varios anos que muitos cidadaos da Ilha das Flores são assistidos pelo Dr. Antonio
Geis Nascimento, medico de clinica geral, corn a cédula profissional 1418961.
Por motivos meramente economicistas os gestores do Centro de Sande das Flores'
resolveram pan e simplesmente deixar de pagar honorarios ao referido medico e
afirmam que se ele quiser tratar e assistir quem dele necessita que venha as Flores mas
que nä° o remuneram.
Julgamos que o Servico Regional de Sande tern o dever de facultar, tambem nas Flores,
medico de clinica genii a todos os cidadãos.
A arrogancia dos gestores do Centro de Sande revolta-nos porque colide corn os nossos
direitos. E por isso que apelamos a Assembleia Legislativa da Regiao AutOnoma dos
Acores no sentido de recomendar ao Govemo Regional que de orientacao ao Centro de
Sande das Flores no sentido de garantir que o Sr. Dr. Geis continue a dar assistencia aos
utentes do Centro de Sairde das Flores que ha muitos anos sao assistidos por aquele
medico.
Dada a natureza da materia em causa solicitarnos a Vossa Excelencia que esta nossa
peticao seja analisada corn a maxima urg'encia possivel.
Ilha das Flores, 20 de Abril de 2009.
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o. segue a amo-assinado com 635 assinaturts de utenres dO Centro-de
Sande das Flores que entenderam ter direito a continuarem a der asaistAiW[
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