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pRoJETo DE DECRETO LEGISLATIVo N" I L- , DE 2022.
(?roponente: Veteador Policial Madril/PSC)

icipalde Cascavel
)\rr.-L r )t-. CAMARA Mr- Outorga o Ptêmio "Cidade de Cascavel" ao

Dr. Marcos Asami.

Pro oco

A Càmara Municipal de Cascavel, Estado doParaná, 
^provà'.

Art. 1" Outorga o Prêmio "Cidade de Cascavel" ao Dr. Marcos Asami, pelos luzidos
e meritórios serviços prestados ftente saúde de Cascavel.

Patágtafo único. A referida outoÍga poderá seÍ entÍegue em Sessão Solene
devidamente agendada pela Mesa Diretora daCãmala Municipal.

Att.2" Este Decreto Legislativo entÍa em vigor na data de sua publicação oficial.

Palâcio José Neves Formighieri, 70" aniversário de Cascavel.

Cascavel, 21 de junho de 2022.

? ''"*,à-q
Policial Maddl
Vereador /PSC

JustiFrcação:

Matcos Âsami, nascido em 10 de feveteiro de 1976, é natural de Brasilândia do Sul,

passou sua infância em Âssis Chateaubriand e UmuaÍam^. Filho de Roberto e Cecília Âsami, que
são agdcultoÍes, tem três irmãos, Maura, Silüo e Robetto, toda sua famita é residente em Curitiba.
Marcos é casado com Cristianehâ 1.3 anos, tem dois filhos, Vitor com 8 anos e Betina com 6 anos.

Iniciou seus estudos no cuÍso de medicinapela PUC Cudtiba em7996, se formando
em 2001, em seguida realizou Residência em Pediatria no Hospital Evangélico no período de2002
a 2003.

Está trabalhando em Cascavel desde o ano de 2004, iniciando seus trabalhos como
servidor municipal em Novembro de 2009, porém jâ tabalhou nos seguintes locais:

o 15" Batalhão Logístico - Exército;
o Hospital Universitário do Oeste do Paraná;
o UBS dos batrros Cascavel Velho, Cataratas, Colmeia e Aclimação.
o Antigo Hospital Sarta Catanna;
o E atualmente UPA Tancredo e Veneza. E

Rua Pernambuco 1843 - Centro - CEP 85810-021 - Cascavel - Paraná Fone (45) 332

Fax (45) 3321-8881 - www.camaracascavel.pr.gov.br - E-mail: cecd@camaracascavel
L



*Ç*
,t\Âí*

ES:IADO D() PARAf{Á

Ultimamente são inúmetas as reclamações dos atendimentos realizados pelos
profissionais da saúde em unidades públicas, onde a população mostÍa-se inconformada com o
descaso de alguns profissionais, havendo constântemente reclamações da forma como os médicos
atendem os pacientes, porém, o que chama a atençào e deveria ser segúdo de exemplo, são os

inúmeros elogios em relação ao Dt. Marcos Asamr e seu atendimento humanitário, onde acolhe e
atende todos de forma excepcional.

Em épocas onde há tanto desgosto da população em relação a saúde pública e seus

servidores, personaüdades como do Dt, Marcos meÍecem set patabenizadas, pois notadamente é

uma pessoâ que eleva e enobrece o nome da Saúde de Cascavel, em especial pelo brilhante ttabalho
desenvolüdo em nossâ cidade e região, portanto, jus à presente homenagem.

Esperamos, pois, a aprovaçáo unânime deste Projeto de Decreto Legislativo, paÍâ que
o Poder Legislativo e toda comunidade cascavelense possam reconhecet, de maneita oficial, os

importantes e relevantes trabalhos desenvolvidos pelo Dr. Marcos Asami em prol da saúde das

cdanças da nossa cidade.
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