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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, Engº 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, Dra. BEATRIZ DOBASHI,
solicitando incluir na Lei Orçamentária Anual do Estado, a ser executada no exercício
financeiro de 2012, previsão de recursos da ordem de R$ 80.000,00 (oitenta mil reias), para
aquisição de um veículo, tipo PICK UP, para realizar transporte de equipe de Estratégia de
Saúde de Família - ESF, aos Distritos de Cipolândia e Taunay, em Aquidauana, e deste modo
garantir a integridade, a equidade, a qualidade e a humanização do atendimento as ações
de saúde em prol da população, conforme propugna o Município em projeto anexo. x
x
XXXXXXXXXXXXXXPlenário Dep. Júlio Maia, 14 de junho, de 2011.x
x
x
XXXXXXXXXXXXXXDeputado FELIPE ORRO - PDT

JUSTIFICATIVA

XXXXXXXXXXXXXXVisando atender às diretrizes da Secretaria de Estado de Trabalho
e Assistência Social, no propósito de garantir a integridade, a equidade, a qualidade e
a humanização do atendimento pleno à saúde é que o Município suplica recursos para
aquisição de veículo a fim de realizar o transporte dos integrantes das equipes do ESF, que
atuam nos Distritos de Cipolândia e Taunay, os quais distam mais de 50 Km da sede do
Município de Aquidauana.x
x
XXXXXXXXXXXXXXO ESF, composta por um médico, um enfermeiro, um odontólogo e
um auxiliar de consultório dentário, os quais prestam serviços nos Distritos duas vezes por
semana, para cerca de 1.455 usuários, conforme relata proposição do Município, que segue
em anexo. No entanto, o veículo que atende essa equipe se encontra muito desgastado e
com excesso de kilometragem, o que de certa forma, por vezes, compromete o trabalho ao
qual se propõe o ESF. Portanto, se justifica acolhida ao pleito desta proposição. x
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