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Autoria: Ver. Valdemar Frigeri – PP
Senhores Vereadores e Vereadora,
O vereador que o presente subscreve nas formas regimentais e depois
de ouvido o Soberano Plenário, INDICA ao Prefeito Municipal, Valter Miotto Ferreira, a
necessidade de aquisição através da Secretaria de Saúde ou de Assistência Social de
muletas, cadeiras de rodas e cadeiras de banho para este município sede.
Plenário das Deliberações Victor Fidelis Donini, 20 de agosto de 2018.
Justificativa:
A propositura em tela se dá pelo fato de que infelizmente um grande
número de moradores eventualmente precisa usar muletas, nos casos mais graves
necessitam de cadeira de rodas e de banho por um período até sua recuperação de doenças
ou acidentes, e como o município não dispõe desses instrumentos para fornecer à
população por meio de comodato, eles precisam recorrer aos clubes de serviço que
geralmente conseguem emprestar por um determinado período.
Essa iniciativa é de grande importância, uma vez que a demanda
costuma ser tão grande que os clubes de serviço não conseguem atender a todos os pedidos
e se o município puder contribuir com essa parcela da população que precisa de ajuda em
uma fase complicada de sua vida estará atendendo de forma mais humana e solidária todos
seus munícipes.
Por esta razão acreditamos que o Prefeito Municipal não se furtará da
oportunidade em atender mais este pedido, levando-se em conta o grande alcance social e
benefícios à saúde que essa ação trará, pois estamos sempre legislando pela preservação do
bem maior que é a vida humana.
Ver. Valdemar Frigeri (Capitão)
PP
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