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XXXXXXXXXXXXXXINDICO à Mesa Diretora, nos termos regimentais e após ouvido
Colendo Plenário, seja encaminhado expediente deste Poder ao Excelentíssimo Ministro da
Saúde, Dr. ALEXANDRE PADILHA, com cópias aos Senadores e Deputados Federais que
integram a bancada federal de Mato Grosso do Sul, solicitando a convergência de esforços
visando a liberação de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2, do
Governo Federal, relativamente às propostas cadastradas constante em rol encaminhado
via expediente subscrito pelo Superintende Estadual da FUNASA/MS, que segue cópia
em anexo, as quais beneficiam à maioria das cidades do Estado, porquanto tratam da
implantação de obras de saneamento, que terão impacto diretamente nos indicadores de
saúde e, sobretudo de redução da mortalidade infantil. Ressalta-se, o pleito resulta das
atividades desenvolvidas na reunião realizada em 17/06/2011, a qual promovida por essa
augusta Assembléia Legislativa.x
x
XXXXXXXXXXXXXXPlenário Dep. Júlio Maia, 09 de agosto, de 2011.x
x
x
XXXXXXXXXXXXXXDeputado FELIPE ORRO - PDT

JUSTIFICATIVA

XXXXXXXXXXXXXXA honrosa missão reservada aos membros do Congresso Nacional,
ora se apresenta imprescindível à obtenção de resultados favoráveis ao aquinhoamento
de recursos federais para nosso Estado, desafiando a convergência dos préstimos dos
integrantes da nossa bancada federal, como se espera, em prol de liberação de recursos do
PAC 2, em especial com gestões junto ao Ministério da Saúde e FUNASA. x
x
XXXXXXXXXXXXXXDestaca-se, referidas propostas já se encontram cadastras
nos programas do Ministério de Saúde e da Fundação Nacional de Saúde,
conforme relato encaminhado a esse Parlamentar, através do Ofício Circular nº
9/2011/GAB/SUEST-MS/FUNASA, o qual subscrito pelo MD. Superintendente da
FUNASA/MS, Sr. Flávio da Costa Britto Neto (cópia em anexo).x
x
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XXXXXXXXXXXXXXNão se olvide; tais propostas resultam e se revelam preponderantes
ao desenvolvimento do Estado e à saúde da população, pois afloradas do quanto debatido
na oportunidade em que realizada reunião promovida por essa Assembléia Legislativa, em
17/06/2011, acerca dos temas que agraciaram com proposições várias cidades do Estado,
mormente que beneficia inúmeras famílias e a sociedade em geral.x
x
XXXXXXXXXXXXXXPor isso, como soer, cumpre aos dignos homens públicos envidar
esforços para entregar à população os melhoramentos que clamam, em especial delineadas
nas propostas sob apreço.

