
*í*
*É/ * @âmsrs #luntdps[ !e @sgttrt el

c§ lí lciFol da Câ§ô3vel
,a

^lJ2-

ESTADo DO PAI<ANÁ

RreuEzuNÍENro N"3á } Dri zorc.
(?roponcntc: Cornissão Permanente de Educação)

cÂur.Rn mutt ICIPAL DE CASCAVEL\
üIttitàÍi'.,

r'F,xcclcntissin.ro Senhor Presidenre da Câmnta N{unicipal de Cascavel.
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REQUEREÀ.'ÍOS, nos tcfl1-ros que regem o art.40, IV da Lci Orgâmca N{unicipal, que sela

encaminhado expedicntc à Cârnara clos Deputados, ao Prcsidcntc Ilodrigo lÍaia pârâ que este

dê ciôncia aos Deputados Fedctais rcprcsentantes do Estado do Paraná, solicitando
providôncias quanto âo aúaso dos tepasscs rcfctentes à verba r.inculada para Consftuçào dc
Centro N'Íunicipal dc Lducação Infantrl - CN'ÍEI no l\Íunicípio clc Cascavel - Paraná na obra
Centto NÍurucipal dc liducação Infantil Professora Nair Panr]olfo ZaffzÁ (,Oscar Niemeyer)
quc sc encontÍa em âtÍaso e também os rcpasses ao Centro N{urucrpal de.trduc'ação Infantil
Profcssora Sueli N{ada Cozer Bloot ('I erra N<-rva), ambas Proinfancia upo I, ptovetientes dcr

Programa de Àcclcmçào do Crescimento (",\C ID e do l)lano dc r\çôes Articuladas

GAR/IUEC), em andamcnto no I'Íunicípio de Cascavel com Íecursos do FNI)I'1.

E o quc llcquer. Sala da Comissào Permalente de Educ;rçào

Czscavel, 26 de agosto de 2019
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Ola Santos
\,'crcad<>r/PHS/NÍembro
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.|ustificativa
,\ Comissão dc Ilducação desta Casa cle Leis, em suas prcrogativas regirnentais de Frscal-izaçào do

uso do recurso público em losst.r l\Iunicípio, em visita às obras supramencionadas vcrificr:u que atrrbas

com recursos do Fundo Nacioual de Educaçào viam PÂR/N{EC, encontrâm-se com tepasses em

"t 
r.o. É muito pteocupante umâ vez que nossa comunicladc nccessita tnuito que estas duas unidades

educaciona.is erltÍem cm funcionamento o mais tápido possír,el. Adcmais com os contingenciamentos
anunciados a siruação podc ficar ainda mais compl-icada é necessário quc cst,rs obras cnr andamento
sejam concluídas e este Íecurso seja destinado conforme o planejamento inicial.

Pata além r.lc re<luerer )ust-iÍrcaúvas no aüaso, tcquctcmos ainda celeridade no envio de tais r.erbas

urr-la \rez que é nosso dcvcr zclar pelos ilvesúnentos em nossa cidatlc c no betn cstat de nossas

crianças que sào as beneliciatias dc tais obras.
Solicitamos urgência quanto ao peúdo tcfcridr: neste requerimento.
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