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Requeiro à Mesa, na forma regimental, ouvido o Colendo Plenário, seja encaminhado
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO ao novo PRESIDENTE DO PSB NO ESTADO DE
MATO GROSSO DO SUL, Dr. Ricardo Ayache, em razão da posse à frente do partido
PSB do Mato Grosso do Sul, na data de 29 de junho de 2019, em Campo Grande.
 
 
A Moção de Congratulação deverá ser redigida nos seguintes termos:
 
"A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, por iniciativa do DEPUTADO
ESTADUAL EDUARDO ROCHA, em nome de seus Pares e representando o
sentimento de todo o povo Sul-Mato-Grossense, congratula o novo presidente do PSB,
Dr. Ricardo Ayache, em razão da posse à frente do partido PSB no Estado de Mato
Grosso do Sul, na data de 29 de junho de 2019, em Campo Grande.
 
Atual presidente da Caixa de Assistência dos Servidores do Mato Grosso do Sul
(Cassems), Ayache assume o diretório estadual do partido com a missão de fortalecer
e reestruturar a sigla no Estado para as eleições de 2020 e 2022.
 
Ayache retorna ao PSB com o objetivo de reorganizar e fortalecer o partido que conta
com 4 prefeitos, 61 vereadores e 3 vice-prefeitos eleitos em Mato Grosso do Sul.
'Assumimos o comando do partido com grande entusiasmo e enorme responsabilidade
de estabelecer o diálogo permanente com os filiados, prefeitos, vice-prefeitos e
vereadores para fortalecer o PSB para 2020 e 2022, mas, sobretudo, colocar o partido
em contato direto com a população do nosso Mato Grosso do Sul', afirmou.
 
Natural de Aquidauana, Ayache assinou ficha de filiação ao PSB no fim de maio.
Graduado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), é especialista
em Cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC). é médico do Hospital
Regional de Mato Grosso do Sul e diretor da Unidas (Unidas Nacional das Instituições
de Autogestão em Saúde).
 
Participou ativamente da fundação da Cassems e preside a entidade desde 2010. Em
sua gestão, a Cassems duplicou o número de hospitais próprios e de centros
odontológicos, iniciou a implantação de uma rede de centros de prevenção e foi
elevada à condição de uma das maiores empresas do Brasil, pelo ranking da Revista
Exame.
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Renovando os votos de sucesso na trajetória, parabenizo mais uma vez o novo
presidente do PSB no Mato Grosso do Sul, Dr. Ricardo Ayache, justificando assim a
apresentação desta Moção de Congratulação, esperando contar, desde logo, com o
imprescindível apoio dos meus nobres Pares."
 
Plenário Deputado Júlio Maia, 10 de julho de 2019.
 
 
DEPUTADO EDUARDO ROCHA.
Vice-presidente da Assembleia Legislativa.
 
Enviar para:
Dr. Ricardo Ayache.
Presidência da Caixa de Assistência dos Servidores de Mato Grosso do Sul.
Rua: Antônio Maria Coelho, nº 6065, Bairro Vivenda do Bosque.
Campo Grande - MS. CEP: 79021-170.


