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XXXXXXXXXXXXXXINDICO à Mesa Diretora, nos termos regimentais e após ouvido o
Colendo Plenário, seja encaminhado expediente deste Poder ao Excelentíssimo Governador,
Dr. ANDRÉ PUCCINELLI, com cópias ao Secretario de Estado do Meio Ambiente, das
Cidades, do Planejamento, da Ciência e da Tecnologia - SEMAC, Sr. CARLOS ALBERTO
NEGREIROS SAID DE MENEZES, a Secretária de Estado de Trabalho e Assistência Social,x
Sra. TÂNIA MARA GARIB, e a Secretária de Estado de Saúde, Sra. BEATRIZ DOBASHI,
solicitando incluir na Lei Orçamentária Anual do Estado, a ser executada no exercício
financeiro de 2012, previsão de recursos na ordem de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reias),
para reforma e ampliação da UNIDADE DE SAÚDE do BAIRRO NOVA AQUIDAUANA, em
Aquidauana, pois visa fortalecer as ações de saúde, especialmente ao garantir a integridade,
a equidade, a qualidade e a humanização do atendimento à população, conforme projeto em
anexo, encaminhado pela municipalidade. x
x
XXXXXXXXXXXXXXPlenário Dep. Júlio Maia, 09 de maio, de 2011.x
x
x
XXXXXXXXXXXXXXDeputado FELIPE ORRO - PDTx
x

JUSTIFICATIVA

XXXXXXXXXXXXXXA proposição se inspira em projeto encaminhado pela Prefeiturax
Municipal de Aquidauana, a qual reclama emparelhar os préstimos deste Parlamentar.x
x
XXXXXXXXXXXXXXNo mérito, a proposição se apresenta relevante e voltada em
atendimento à sociedade, e por isso se justifica merecendo acolhida nos termos acima
propugnados. Sobretudo, a unidade de Saúde do Bairro Nova Aquidauana se ressente do
serviço público na forma reclamada. No entanto,sem a reforma ampliação daquela unidade
não há como implementar e prestar os serviços de qualidade.x
x
XXXXXXXXXXXXXXEm razão, somente com a construção de mais uma sala tipo auditório,
onde destinada a ser desenvolvida as ações supracitadas, é que será possível mudar o
conceito de saúde, vez que nela poderá ser ministradas palestras educativas.x
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