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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUITANDINHA – PR 
 
 
 
 
 

O Vereador que este subscreve, no uso das suas 
atribuições, com fundamento no art. 74, § 8º ao 17º da Lei Orgânica Municipal, vem 
respeitosamente perante Vossa Excelência propor a seguinte 

 
EMENDA ADITIVA 
 
ao Projeto de Lei do Poder Executivo nº 033/2022, 

que “Estima a receita e fixa a despesa do Município de Quitandinha, para o exercício de 
2023”, na forma que segue: 

 
Fica acrescido à lei as seguintes despesas: 
 
Saúde:  
- Destinar R$ 41.382,00 (quarenta e um mil, trezentos e oitenta e dois reais) para 

ampliação e melhoramentos na Unidade de Saúde do Ribeirão Vermelho, construindo mais 
salas para ampliar o atendimento, bem como disponibilizar rede de internet Wi-Fi aos 
usuários. 

 
Geral:  
- Destinar R$ 21.382,00 (vinte e um mil, trezentos e oitenta e dois reais) para 

ampliação e melhoramentos na rede de água do Ribeirão Vermelho, incluindo a construção 
de um suporte para colocação da nova caixa d’água de 20.000 litros. 

- Destinar R$20.000,00 (vinte mil reais) para ampliação e melhoramentos na rede 
de água da Comunidade de Uvaraneiras. 

 
Quitandinha, 29 de novembro de 2022. 

 
 
 
 

Vereador HÉLIO FIGURA 
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JUSTIFICATIVA 

 
A emenda impositiva da saúde será utilizada integralmente para ampliar a Unidade 

de Saúde do Ribeirão Vermelho, que necessita de novas salas para ampliar o atendimento 
médico e da enfermagem, já que a população da região aumentou consideravelmente. 
Ainda, além da reforma, faz-se importante melhorar a internet da Unidade de Saúde, de 
modo a permitir que os usuários do posto possam compartilhar os dados por Wi-Fi. 

 
Por sua vez na emenda impositiva geral, faz-se importante destinar R$ 21.382,00 

(vinte e um mil, trezentos e oitenta e dois reais) para a ampliação e melhoramentos na rede 
de água da Localidade de Ribeirão Vermelho, inclusive a construção de um suporte ou 
andaime para colocação da nova caixa d’água extra de 20.000 litros, visando melhorar os 
serviços e acesso a água tratada. 

 
Ademais, outros R$ 20.000,00 (vinte mil reais) poderiam ser utilizados para 

ampliação e melhoramentos na rede de água da Comunidade de Uvaraneiras. 
 
Por essas razões, conto com o apoio dos nobres colegas e aprovação da presente 

emenda impositiva. 
 

 
 
 

Vereador HÉLIO FIGURA 


