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Requeiro à Mesa, na forma, ouvido o Colendo Plenário, seja encaminhado MOÇÃO DE
CONGRATULAÇÃO ao GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL,
Sr. Reinaldo Azambuja, extensivo a todos os Secretários de Governo, pela realização
do Programa Governo Presente nos Municípios, realizada em sua 1ª edição nos dia 12
e 13 setembro, no município de Três Lagoas.
 
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 toda a população Sul-Mato-Grossense, congratula o GOVERNADO DO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, Sr. Reinaldo Azambuja, extensivo a todos os
Secretários de Governo, pela realização do Programa Governo Presente nos
Municípios, realizada em sua 1ª edição nos dia 12 e 13 setembro, no município de Três
Lagoas.
 
O governo municipalista de Reinaldo Azambuja, iniciou nos dias 12 e 13 setembro o
Governo presente, iniciativa que levou o gabinete para o interior. Foi a primeira edição
do projeto que aproximará ainda mais a administração estadual das pessoas. Em Três
Lagoas, durante dois dias, o governador recebeu demandas de 14 prefeitos,
vereadores e Secretários Municipais.
 
Além de Três Lagoas, passaram por atendimento Água Clara, Aparecida do Taboado,
Bataguassu, Brasilândia, Cassilândia, Chapadão do Sul, Figueirão, Inocência, Paraíso
das Águas, Paranaíba, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Pardo e Selvíria.
 
Nesses 14 municípios já foram investidos mais de R$ 1, 1 bilhão pelo governo estadual
entre 2015 e 2019. Os recursos podem ser percebidos na construção em andamento
do Hospital Regional de Três Lagoas, que vai abrir novos leitos; na edificação do
prédio da Delegacia de Polícia Civil de Chapadão do Sul; na infra-estrura do município
e saúde, em Santa Rita do Pardo; e em outros empreendimentos espalhados pelas
cidades.
 
A aproximação com o governo, tendo a intermediação desde o início do Deputado
Eduardo Rocha, fecha o ciclo de negociações que envolvem política e dá
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funcionamento completo aos mecanismos necessários de acesso aos recursos que os
municípios precisam, também é chance de debater sobre as leis, indicações e
atividades parlamentares.
 
Assim, este Deputado se sente feliz em parabenizar o Governador e toda sua equipe
pela aproximação com os municípios, dando prioridade as suas necessidades e
particularidades de cada região.
 
A atuação dinâmica e responsável do Governador do Estado de Mato Grosso do Sul,
juntamente com todos os seus Secretários de Governo, faz com que o Estado se torne
uma referência Nacional, na realização de projetos e atividades voltadas ao tema.
 
 
Renovando os votos de pleno êxito, parabenizo mais uma vez, o Governador do
Estado de Mato Grosso do Sul, Sr.   Reinaldo Azambuja, e justifico assim a
apresentação desta Moção de Congratulação, esperando contar, desde logo, com o
imprescindível apoio dos meus nobres Pares."
 
Plenário Deputado Júlio Maia, 17 de setembro de 2019.
 
 
DEPUTADO EDUARDO ROCHA.
Vice-presidente da Assembleia Legislativa.
 
Enviar para:
Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Sr. Reinaldo Azambuja.
Avenida Poeta Manoel de Barros, bloco 8 - Parque dos Poderes.
CEP: 79031-350. Campo Grande - MS.


