
 

Anais 2.622, da Sessão Extraordinária do dia 15 de março de 2021. 126 

SESSÃO 2.622 – EXTRAORDINÁRIA 

15 de março de 2021 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 

sessão plenária extraordinária desse dia 15 de março de 2021, às 19h37min. Esta sessão 

extraordinária foi convocada em atendimento ao ofício 027/2021, encaminhado pelo Prefeito 

Municipal César Ulian, conforme lido no expediente da sessão ordinária. Conforme acordo de 

líderes, ficam excluídos o Pequeno Expediente, o Grande Expediente, as Explicações Pessoais e 

o intervalo. De imediato, passamos a  

ORDEM DO DIA 

Informo que o Projeto de Lei nº 014/2021, que constava na convocação do Prefeito Municipal foi 

votado na sessão ordinária anterior, tendo em vista o pedido de urgência urgentíssima aprovado 

na sessão ordinária do dia 08/03/2021. 

Então passamos em pauta o Projeto de Lei nº 015/2021, que “Autoriza a transferência de 

recursos financeiros ao Hospital Beneficente Nossa Senhora de Fátima no valor de 

R$200.000,00”. Solicito ao Secretário que faça a leitura do resultado dos pareceres das 

comissões em que o projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parecer da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final: Favorável. Parecer da Comissão de Finanças 

e Orçamento: Favorável. Parecer da Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Serviços 

Públicos e Direitos Humanos: Favorável.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto de Lei nº 015/2021 está em discussão. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, as pessoas que 

nos assistem agora, nesta sessão extraordinária, esse projeto então visa dar um repasse mensal 

ao, ao nosso hospital Nossa Senhora de Fátima, no valor de 200 mil reais, na qual serão 

utilizados então para materiais, medicamentos, médicos radiologistas, folha de pagamento 

parcial, higiene e limpeza e alimentação. Sem dúvida, nós estamos vendo aí o pior momento da 

nossa pandemia, o que afeta também o hospital. Se você for olhar o hospital também pelo lado 

empresarial, ele precisa gerar recursos, renda e ele faz isso através da prestação de serviços, 

através de cirurgias, exames, enfim, que são todos paralisados nesse momento devido à questão 

muito, a questão muito difícil que estamos vivendo. Então com certeza sou favorável a esse 

apoio do, para o nosso hospital. E no momento então que a comunidade também fez uma 

mobilização, né, pra ajudar, isso tudo vem agregar e auxiliar o nosso município. Era isso, Senhor 

Presidente.   

VEREADOR CARLOS ROBERTO FORLIN: Senhor Presidente, também faço o meu 

posicionamento aqui favorável a esse repasse de valores ao nosso hospital Fátima. Parabenizo 

pela gestão também a Andreia, todo o corpo de diretores, profissionais que integram o hospital 

Fátima que nos atende, presta um belo de um serviço. Também quero ressaltar aqui, apenas 

mostrar que os dois últimos anos a administração passada, 2019, o Município repassou seis 

milhões, setecentos e sessenta e nove mil, setecentos e cinquenta, com oitenta e seis, sendo que 

municipal foi quatro milhões, duzentos e quarenta e sete. Então 2020 também, em torno de dois 

milhões, trezentos e setenta e seis, junto União e Estado, né? Então o nosso, o nosso hospital 

necessita desses, desse valor. Também um ano aqui eu tenho o informativo do, que foi nos 

deixado o dia que a Andreia fez uma visita, e mostra aqui que 2020 é um ano para não esquecer, 

né? E quero ressaltar aqui, que vi também que existem as melhorias feitas, tem o raio-x 

transportável que foi uma emenda parlamentar do Deputado Federal Osmar, Osmar Terra, do 

MDB, e também, que foram adquiridos aparelho gasométrico, gasometria, três ventiladores 

mecânicos e nove biombos pela Prefeitura Municipal. Então sou favorável. Acho que a gente 
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tem que olhar para as pessoas, combater, não é nem, nem tanto a questão comercial, mas sim a 

gente quer salvar vidas, né, em relação ao Covid. Então sou favorável.  

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Bem rapidinho, Presidente. Sou 

favorável também à transferência de 200 mil reais ao nosso hospital Fátima, cujo os mesmos 

deverão ser utilizados no pagamento de despesa no combate à pandemia do Covid-19. Cabe 

ressaltar que devido à pandemia do coronavírus, outros serviços prestado pelo hospital ficaram 

comprometidos, devido às restrições de atendimento aos pacientes, comprometendo a saúde 

financeira do mesmo. Então que esse recurso seja destinado ao hospital para que nós possamos 

salvar vidas, que é o que importa no momento. Obrigado, Senhor Presidente.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Então agora sim, votação do Projeto de Lei 

015/2021. Os Vereadores favoráveis votem sim e os contrários votem não. (Processo de votação 

eletrônica). Projeto de Lei nº 015/2021 aprovado por unanimidade. 

Redação Final do Projeto de Lei nº 017/2021, que “Autoriza o pagamento a título emergencial, 

considerando os efeitos da pandemia da Covid-19, às instituições privadas de educação infantil 

que possuam vagas contratadas com a municipalidade e dá outras providências”. Solicito ao 

Secretário que faça a leitura do resultado dos pareceres das comissões em que o projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parecer da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final: Favorável, com Redação Final. Parecer da 

Comissão de Finanças e Orçamento: Favorável. Parecer da Comissão de Educação, Saúde, 

Agricultura, Serviços Públicos e Direitos Humanos: Favorável.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: A Redação Final do Projeto de Lei nº 017/2021 

está em discussão. 

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Senhor Presidente, como 

membro da Comissão de Educação e relator da, do parecer favorável da Comissão, acredito que 

seja aí um alento aí às escolas de educação infantil, que estão sofrendo desde o ano passado sem, 

sem poder atender os alunos, né, os pais também sofrem em casa, por, por não poder mandar 

seus filhos pras escolinhas. Mas as instituições elas se preparam, tem, com professores, com..., 

com toda a didática pra passar pra esses, pros nossos alunos e, também, é um negócio, né, que 

precisa de renda pra se manter. Nós, nós enquanto Município, precisamos dessas vagas, então é 

importante dar esse auxílio que é permitido por lei federal, pras escolinhas, e tendo em vista de 

que elas oferecem um trabalho remoto, por videoconferência, enfim, e dessa forma, manter as 

instituições abertas para que, tão logo acabe a pandemia, a gente possa contar com essas vagas. 

Portanto eu sou amplamente favorável a esse repasse, Senhor Presidente.  

VEREADOR VITÓRIO FRANCISCO DALCERO: Senhor Presidente, também sou 

favorável à ajuda financeira para as escolas privadas de educação infantil de nosso município. 

Devemos ter clareza que essas escolas contam com os recursos da compra de vaga pelo 

Município. E a suspensão total dos pagamentos provocará queda nas receitas, inviabilizando a 

manutenção das atividades escolares, devido a gastos com pessoal e diversos. Na hipótese de 

uma escola fechar a demanda por vaga em nosso município aumentará e a nossa rede pública não 

dispõe de vaga para o atendimento dos nossos filhos na educação infantil. Se nós fecharmos uma 

escola, nós vamos ter um problema logo ali na frente em nosso ensino público, não comporta 

mais com novas vagas. Seria isso, Senhor Presidente.  

VEREADOR ADEMIR ANTONIO BARP: Senhor Presidente, o momento exige que a 

Prefeitura ajude essas escolinhas, essas instituições. Já o fizemos na gestão passada, porque o 

Município precisa dessas vagas. Então o meu, oferecendo esse serviço à distância, continuamos 

assim a educando, a educar nossas crianças. Então essas instituições elas precisam se manter e o 

Município tem que fazer o possível, como está fazendo, como foi feito também no ano passado, 
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e esta Casa dando a sua contribuição, dando o aval para que isso se torne realidade. Então sou 

favorável, Senhor Presidente.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Redação Final ao Projeto de Lei nº 017/2021 está 

em votação. Os Vereadores favoráveis votem sim e os contrários votem não. (Processo de 

votação eletrônica). Redação Final ao Projeto de Lei nº 017/2021 aprovada por unanimidade. 

Projeto de Lei nº 018/2021, que “Ratifica protocolo de intenções firmado entre Municípios 

brasileiros, com a finalidade de adquirir vacinas para combate à pandemia do coronavírus; 

medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde”. Solicito ao Secretário que faça a 

leitura do resultado dos pareceres das comissões em que o projeto tramitou. 

VEREADOR SECRETÁRIO ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Parecer da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final: Favorável. Parecer da Comissão de Finanças 

e Orçamento: Favorável. Parecer da Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Serviços 

Públicos e Direitos Humanos: Favorável.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto de Lei nº 018/2021 está em discussão. 

VEREADOR DIEGO TONET:  Senhor Presidente, Colegas Vereadores, o projeto de lei vem 

como uma medida de reforçar o Plano Nacional de Imunização. É evidente que precisamos o 

mais breve possível contribuir e permitir, por meios legais, que a vacinação em massa aconteça 

também em nosso município. Diante do exposto e para evitar que tenhamos mais mortes e, 

também, para que consigamos o mais breve possível retornar às atividades econômicas, geração 

de emprego e renda, sou favorável a este projeto.   

VEREADOR ANGELO ANTONINHO BOSCARI JUNIOR: Senhor Presidente, Colegas 

Vereadores, ratificando aqui então nesse, nesse projeto de lei a intenção do Município em 

adquirir as vacinas. Repito, o Município está se preparando, vai estar dentro da lei no que diz 

respeito à compra dessas vacinas, está preparado, está aí com tudo ok para a compra desse 

imunizante, né? Dependemos, agora então, do Ministério da Saúde e do SUS para que 

efetivamente possa ser comprado ou que se venha então através do recebimento pelo Ministério 

da Saúde. Mas deixando aqui, mais uma vez, claro que o Município se preparou e, e aqui, 

burocraticamente vai ficar tudo certo com a aprovação desse, desses projetos para que possa 

adquirir as vacinas, se necessário. Era isso, Presidente.  

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO:  Projeto de Lei nº 018/2021 está em votação. Os 

Vereadores favoráveis votem sim, os contrários votem não. (Processo de votação eletrônica). 

Projeto de Lei nº 018/2021 aprovado por unanimidade. 

Encerrada a Ordem do Dia, agradeço a presença de todos e a proteção de Deus e declaro 

encerrada a sessão extraordinária desse dia 15 de março de 2021, às 19h41min. Tenham todos 

uma boa noite e uma boa semana! 
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