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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINDICO à Mesa, observadas às normas regimentais e após
ouvido o Colendo Plenário, seja encaminhado expediente deste Poder ao Excelentíssimo
Senhor Governador do Estado, Reinaldo Azambuja, com cópia à Secretária de Estado de
Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho, Elisa Cleia Pinheiro Rodrigues Nobre,
solicitando a distribuição de cestas natalinas às famílias indígenas do Estado de Mato Grosso
do Sul, através do Programa Vale Renda, contendo produtos consumidos nessa época do
ano, bem como, brinquedos para as crianças, proporcionando um natal mais farto e feliz
para esses povos. A proposição tem base em pedidos de toda a Comunidade indígena e
lideranças. Justificativa abaixo.x
x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXPlenário das Deliberações, 1º de junho de 2016.x
x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDeputado FELIPE ORRO - PSDB x
x
x

JUSTIFICATIVA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXOs programas sociais mantidos e financiados pelo governo
do Estado, como o Vale Renda, melhoram a vida de mais de 100 (cem) mil famílias
sul-mato-grossenses, que todos os meses são beneficiadas diretamente.x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNa questão indígena, a Administração Pública Estadual criou
a Subsecretaria específica para avançar com as políticas públicas para esses povos, muito
está sendo feito para combater a vulnerabilidade social e gerar renda para as famílias
indígenas sul-mato-grossenses.x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXEntretanto, além do Programa de Complementação
Alimentar, no qual as comunidades indígenas recebem uma cesta de alimentos, solicita-se a
distribuição das cestas natalinas, garantindo um final de ano mais próspero e farto às famílias
indígenas.x
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x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXReferidas cestas, contendo brinquedos e produtos
consumidos nessa época do ano, na maioria itens que as famílias indígenas não possuem
condições de adquirir normalmente, nem comprar para seus filhos, farão a felicidade das
crianças, adultos e idosos em uma época tão importante do ano.x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXAssim justificado, espera-se o atendimento da presente
proposição.x

