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CAMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL

REeUERIMENTo N" )t ) ,D8 2021.
Proponente: Vereador Poücial Madril/PSC)

Excelentíssimo Senhot Presidente da Càmara Municipal de Cascavel.

( l'"t'at*'Ál
Poücial Maddl
Veteador/PSC

C§ /II_
Protocolo

REQUEIRO, nos teÍmos que Íegem o afi. 748,IV do Regimento Intetno desta Casa de

Leis, seja encaminhado expeüente ao Senhor Ney Leptevost, Sectetário de Estado da

Justiça, Famflia e Trabalho do Govetno do Estado doParanâ, solicitando seus esforços ,unto
ao Govetno do Estado, com o objetivo de viabüzar a ltberução de tecutsos fi.nanceiros, por
meio de transferência voluntária diteta, no valot de R$ 200.000,00 (duzentos mil teais) a

seÍem despendidos a entidade sem fins lucrativos, Âbdgo São Vicente de Paulo, com sede

no Município de Cascavel, para fins de atendimento as suas obdgações estatutárias em ptol
dos idosos em r.,ulnerabilidade social e de abandono, Íro nosso município.

É o qr. Requer. Sala das Sessões

Cascavel, 14 de setembro de2027

Justifrcação

Senhor Sectetátio. É sabido por todos que o Abrigo São Vicente de Paulo é uma
entidade que há anos pÍestâ um serviço ao município de Cascavel, por meio de um tabalho voluntário
p^Í^ 

^s 
pessoâs idosas. Onde são desenvolvidos inúmeros atendimentos â essas pessoas, que em sua

maioria são idosos que possuem alguma vulnetabilidade social. Sendo a pdncipal, os idosos que são

abandonados à própria sorte por mütas famílias.

Quanto ao úabalho que é desenvolvido no abrigo, acho que não há necessidade de

ficar justiÍicando, todos em Cascavel e região conhecem a quaüdade e 
^ 

pÍestez^ dos ttabalhos que poÍ
todos ali são ofetecidos. Âtualmente o abrigo atende mais de trinta e seis pessoas idosas.

O que nos pÍeocupa no momento, é o fato de o Âbrtgo São Vicente de Paulo estat
enfrentando dificuldades financeiras paÍa se manteÍ com suas atividades. Infotmações tepassadas por
membto do abrigo dão conta que o valor de R$ 35.000,00 mensais repassados pelos cofres púbicos
municipais, não são suficientes pata atender a todas as despesas. E a situação agtavou a.goÍa com a

pandemia, onde mütos idosos foram acometidos com a doença, havendo necessidade de novas
despesas pelo abrigo. Enúe várias outÍâs situações que implicam em üspêndios financeiros maiores e
que com o valor tecebido dos coftes públicos municipais, nào haverá condição de o abrigo continuar a

atender na sua totalidade.
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Entendo que o Governo do Estado deveria pautar-se em transfedr tecutsos
financeiros ao Âbrigo São Vicente de Paulo, uma vez que o abdgo também atende pessoâs idosas de
outÍos municípios.

E, é preocupado com â atual situação que nos foi repassada em relaçáo à

continüdade ou não das atividades do Âbrigo São Vicente de Paulo, que busco junto ao Nobre
Secretário, os seus esforços peÍante a sectetaria e âo goveÍno do estado, no sentido de itabili"av 

^úansferência voluntária específica de recursos fi.nanceiros, atualmente há necessidade de R$ 200.000,00
paÍa esse exetcício financeiro, para que o Abrigo São Vicente de Paulo possa 

^tc 
t corn as despesas que

são emptegadas em suas atividades voluntátias no atendimento a pessoa idosa. Cortendo, caso não haja
esforços dos Podetes Constituídos, o sério risco de o abdgo fechar suas poÍtas. O que setia lamentável,
vma vez que seriam centeÍIas de pessoas idosas que deixariam de ser atendidas anualmente, ficando a

própria sorte.

É inquestionável o interesse público dessa proposta, uma vez que o Abrigo São
Vicente de Paulo presta, mesmo que por meio de parcetia, um sewiço público de grande necessidade
social para o Município de Cascavel, e por que não üzerpara o Estado doParanâ.

Esperamos, pois, contat com suâ especial atenção ao atendimento a esta soücitação.
Aguardando uma posição do Estado para informaÍmos a di.etoda do Abrigo São Vicente de Paulo.

Ç t*'É
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