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XXXXXXXXXXXXXXINDICO à Mesa Diretora deste Poder, nos termos regimentais e após
ouvido o Colendo Plenário, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Governador
Dr. ANDRÉ PUCCINELLI, com cópias ao Secretário de Estado do Meio Ambiente, das
Cidades, do Planejamento, da Ciência e da Tecnologia-SEMAC, Sr. CARLOS ALBERTO
NEGREIROS SAID DE MENEZES, à Secretária de Estado de Trabalho e Assistência Social,
Srª. TÂNIA MARA GARIB, e à Secretária de Estado de Saúde, Srª. BEATRIZ DOBASHI,
solicitando incluir na Lei Orçamentária Anual do Estado, a ser executada no exercício
financeiro de 2012, alocação de recursos na ordem de 50.000,00 (cinquenta mil reias), a ser
destinado para ampliação e construção de UMA SALA TIPO AUDITÓRIO, na UNIDADE DE
SAÚDE do BAIRRO GUANADY, em Aquidauana, conforme projeto em anexo, para atender
compromisso assumido pelo Município, com o desenvolvimento de ações de promoção
à saúde com administração de atividades nas ESF'S. Antecipa-se, esse Parlamentar se
compromete com a aprovação da LOA, relativamente ao objeto desta proposição.x
x
XXXXXXXXXXXXXXPlenário Dep. Júlio Maia, 24 de maio, de 2011.x
x
x
XXXXXXXXXXXXXXDeputado FELIPE ORRO - PDT

JUSTIFICATIVA

XXXXXXXXXXXXXXEssa proposição se estriba em projeto encaminhado pela Prefeitura
Municipal de Aquidauana, encaminhado por ofício a esse Parlamentar, via do qual solicita
providências no sentido do pleito que ora apresenta.x
XXXXXXXXXXXXXXNo mérito, a proposta cumpre de ser acolhida e se justifica, pois voltada
em prol de melhor atendimento e qualidade à população de Aquidauana, em especial do
Bairro Guanandy, que se ressente do serviço público na forma reclamada. No entanto,
sem a ampliação e construção de sala especial, tipo auditório, não há como implementar e
desenvolver ações de promoção de saúde com administração de atividade educativas nas
ESF's, nos moldes em que pactuado com órgãos das esferas Estadual e Federal.

