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XXXXXXXXXXXXXXINDICO à Mesa Diretora, nos termos regimentais e ouvido o Plenário,
seja encaminhado expediente ao Exmº. Governador do Estado, Dr. ANDRÉ PUCCINELLI,
com cópias ao Secretário de Estado do Meio Ambiente, das Cidades, do Planejamento, da
Ciência e Tecnologia -SEMAC, Sr. CARLOS ALBERTO NEGREIROS SAID DE MENEZES,
e à Secretária de Estado de Trabalho, Assistência Social e Economia Solidária, Srª. TÂNIA
MARA GARIB, solicitando incluir na Lei Orçamentária Anual do Estado, a ser executada em
2012, previsão de recursos na ordem de R$ 200.000,00 (duzentos mil reias), destinados a
proceder a reforma do CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, de Aquidauana, o
qual atende cerca de 300 pacientes/mês, porém esse serviço social atualmente se encontra
comprometido pela falta de segurança aos usuários e trabalhadores, antecipando que esse
Parlamentar se compromete no empenho pela aprovação da LOA, relativamente ao objeto
desta proposição (cópia do projeto em anexo).
x
XXXXXXXXXXXXXXPlenário Dep. Júlio Maia, 18 de maio, de 2011.x
x
XXXXXXXXXXXXXXDeputado FELIPE ORRO - PDTx

JUSTIFICATIVA

XXXXXXXA presente proposição é de relevância e necessária ao atendimento condigno
aos pacientes e trabalhadores do Centro de Atenção Psicossocial de Aquidauana-CAPS,
atualmente comprometido sua atuação em face ao lástimavel estado de conservação do
local onde instalado, conforme revela projeto encaminhado pela Prefeitura Municipal de
Aquidauana, cuja cópia segue em anexo.x
XXXXXXXFrisa-se, o CAPS de Aquidauana atende cerca de 300 pacientes mês, sendo que
50 destes permanecem na unidade durante 08 horas diárias, de segunda a sexta-feira.x
XXXXXXXDesde 2007 o CAPS enfrenta dificuldades pela acanhada infraestrutura do prédio,
vez que necessita de reforma para melhorar o atendimento aos usuários e aos trabalhadores
que prestam serviço naquele local. Por isso, tem-se por justificado acolhimento do pleito
enfocado na presente proposição.

