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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 auxilio financeiro para a aquisição de camas e colchões para o Asilo Santo
Agostinho - Obra Social Nossa Senhora Santana, no Município de Paranaíba/MS. A presente
proposição tem base em pedido da Câmara Municipal de Paranaíba,exposto na Indicação
nº 133/2016, de autoria dos Vereadores Marcos Antônio Pereira Magalhães, Jane Paula da
Silva e Maria da Graça Saraceni Vieira de Souza, bem como do Presidente do Lar de Idosos
Santo Agostinho, Sr. Amauri Gonzalez (cópias anexas). Justificativa abaixo. x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXPlenário das Deliberações, 17 de agosto de 2016. x
x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDeputado FELIPE ORRO - PSDB

JUSTIFICATIVA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXA Obra Social Nossa Senhora Sant'Ana - Lar de Idosos Santo
Agostinho é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos situada na cidade de Paranaíba/MS.
Atualmente, o Lar abriga 47 (quarenta e sete) internos, com os mais diferentes quadros
clínicos, incluindo acamados.x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVisando adequar suas instalações à legislação em vigor, a
qual não permite mais camas de alvenaria em instituições desse tipo, a entidade encontra-se
em reforma para melhorar e ampliar suas instalações, de modo a proporcionar melhor
qualidade de vida aos idosos abrigados.x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXO objetivo da entidade é construir 20 (vinte) quartos, cada
qual preparado para receber três idosos. Assim, necessitam ajuda financeira para aquisição
de 60 (sessenta) camas de solteiro, com os respectivos colchões.x
x
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXCertos de que a entidade desenvolve uma atividade de
relevante interesse público na Região de Paranaíba, espera-se o atendimento da presente
proposição.

