
 
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS 

ESTADO DO PARANÁ 

INDICAÇÃO Nº 17/2022 
 
SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, Vereador que abaixo 
subscreve, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei, com fundamento nos argumentos a seguir 
expostos, apresenta à apreciação da Colenda Câmara 
Municipal a seguinte indicação: 

 
INDICA, ao Excelentíssimo prefeito municipal senhor ONÍCIO DE SOUZA, que 

determine ao setor competente desta municipalidade, estudos para ver a possibilidade de 
alterar a denominação de Hospital Municipal Santa Branca, para Hospital Municipal "DOUTOR 
AFONSO MURAD FILHO". 

 
Justificativa:  
 
Tendo em vista que no município já existe Bairro e Rua denominados de Santa 

Branca; 
Considerando, os relevantes serviços prestados como Médico pelo saudoso Dr. 

Afonso Murad Filho, tais como, no município trabalhou em postos de saúde, no hospital e em 
sua clínica, trabalhou nos sindicatos rurais de Florestópolis e Porecatu; 

 
Considerando ainda, o brilhante trabalho realizado na pastoral da criança através 

de convite feito pela Dra Zilda Arns, e com muito empenho ajudou a desenvolver um projeto 
muito importante, onde através de palestras, preparação dos voluntários e parceiros, 
realizaram um método de saúde pública com um cuidado especial da vida humana, fazendo 
com que a mortalidade infantil que em 1983 era de 126 mortes por 1000 nascimentos, fosse 
reduzido a 28/1000 nascimentos em apenas 01 ano. 

 
Por fim, vale ressaltar que, Dr. Afonso Murad Filho foi o 1º médico no mundo a 

trabalhar com a Pastoral da Criança, lutou junto com os voluntários para que esse projeto se 
consolidasse e se espalhasse pelo mundo. além disso ficou conhecido como o médico das 
famílias de Florestópolis, sempre atendendo com muito carinho e atenção os pacientes que o 
consultavam, até mesmo em horários distintos. 

 
Desta forma, apresento a presente propositura no sentido de que seja oficiado 

ao Poder Executivo, para que através da Secretaria competente promova o pleito acima 
narrado, atendendo principalmente aos anseios de munícipes que nos procuraram 
recentemente.  

 
Certo do acatamento do presente pelos Nobres Vereadores, apresento protestos 

de elevada estima e consideração. 
 
Sala das Sessões, dia 06 de abril de 2022. 

 
Assinado no Original 

Silvio Jorge de Oliveira 
Vereador – UNIÃO BRASIL 


