
*l*
*dr* Csmurg ffiluntctps[ De @uEcs[el

E,STADcI DO EANAruÁ

REeUEzuMENTo N" )7 I
(Proponente: Vereador Serginho

,D8 2019
Ribeiro/pDD cÂn,lnnn MuHlclpÀL DE cAs

Excelentíssimo Senhor Presidente da Càmara Municipal de Cascavel.

REQUER nos teÍmos do art. 148, IV, do Regrmento Interno, que seja encamtnhado
peüdo de providências à Assembleia Legislativa do Estado doParanâ,localizada naPraça
Nossa Senhora da Salete, ,/n, Centro Cívico da Cidade de Curitiba, peÍante o
Excelentíssimo Senhor Deputado Márcio Pacheco/PDT, que soücite 1 (um) kit mobiliário,
tipo 1 (um), para a Unidade de Saúde da Família - USF, do Distrito de Juvinópolis, zona
rural do Município de Cascavel.

E o que Requer. Sala das Sessões

Cascavel, 18 de setembro de 2019

Justificativa.

A Unidade de Saúde da Família do Distito de Juvinópoüs, na zona rural do Município de
Cascavel, hâ cerca de 19 anos não recebe melhorias, investimentos e adequações. O espaço não
possú âcesso paÍa os cadeirantes, e a estrutun é precâia. Tendo isso em ústa a Prefeitura Municipal
de Cascavel iniciou pÍocesso de licitação para reforma e amphação do local. Sendo no último dia 11

a aberixa dos envelopes.

O obietivo é dar mais condições de uabalho aos sewidores do local, bem como um melhor
atendimento à população que necessita dos atendimentos de saúde na unidade. A localidade possui
aproximadamente 1.700 habitaÍrtes, sendo de suma impotância investimentos no local. Afinal, o
Distrito estâ a mais de 50 quilômetros da Sede Âdministrativa do Município. Uma distância que
torna impossível o deslocamento dos habitantes da locaüdade para a cidade buscando um
atendimento rápido, esse somente será possível se for na localidade.

Com o Íito de somaÍ forças de todos os poderes reahzamos essa soücitaçáo ao nobre
Deputado, buscando esse kit padrorttzado pelo estado, e que irá auxiliar à Prefeitura do Município
nâ consecução de um atendimento de qualidade aos moradores da tegião.

Sem mais p^t^ o momento, exteÍno meus votos de elevada estima e distinta consideração.
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