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N.º 64/2015 
 

AUTOR: vereador Valdemar Teixeira de Farias  
 

Indica ao Excelentíssimo senhor prefeito em exercício, 

Zulmar Curzel, com cópia ao deputado federal Victorio 

Galli, a necessidade e oportunidade de destinar recursos 

de emenda parlamentar, para reforma e compra de 

equipamentos para o hospital municipal de Juína, e para 

construção de um posto da saúde da família – PSF no 

distrito de Filadélfia. 

  O vereador abaixo signatário, no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 125 

do Regimento Interno da Câmara, vem INDICAR ao Excelentíssimo senhor prefeito em exercício, Zulmar 

Curzel, com cópia ao deputado federal Victorio Galli, sobre a necessidade e oportunidade do 

atendimento desta proposição.  

JUSTIFICATIVA 
A maior parte da estrutura física, do hospital municipal de Juína, foi construída há mais 

de trinta (3) anos. Durante mais de três décadas, várias reformas e ampliações foram realizadas, na 

tentativa de melhorar o espaço físico e atender a demanda crescente.  

Nada obstante as reformas e ampliações realizadas, todavia, atualmente a estrutura não 

suporta os números das necessidades demandas. Necessário se faz uma nova ampliação, reforma e 

adequações, até a construção de um novo hospital, amplo e moderno. 

A população merece atenção, o perfeito atendimento a saúde, o direito do cidadão é 

garantido pela constituição, assim como, as primazias devem ser respeitadas, aqui, a necessidade de 

comodidade em ambiente amplo e favorável ao paciente em sua recuperação e aos servidores para o 

bom desempenho da função. 

Com relação ao PSF em Filadélfia, é de suma importância para o distrito, e seu superior 

dois mil (2000) habitantes, considerando a localização, superior a sessenta (60) quilômetros, distante da 

sede do município, em estrada de difícil acesso.  

Conto com apoio dos Pares nesta matéria analise e atenção às solicitações emanadas.  

Sala das sessões, Plenário Henrique Simionatto, 26 de fevereiro de 2015. 

 

Valdemar Teixeira de Farias 

Vereador 


