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SESSÃO 2.624 – EXTRAORDINÁRIA 

22 de março de 2021 

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

sessão plenária extraordinária desse dia 22 de março de 2021, às 19h20min. Esta sessão 

extraordinária foi convocada em atendimento ao ofício 050/2021, 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 à  

ORDEM DO DIA 

Em pauta, o Projeto de Lei nº 021/2021, que “Autoriza o Executivo Municipal a contratar por 

prazo determinado, servidores para exercerem as funções de Médico – Clínico Geral, Enfermeiro 

e Técnico de Enfermagem, visando atender necessidade temporária de excepcional interesse 

público”. 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 021/2021 está em discussão. 

VEREADORA SILVANA DE CARLI: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, a Secretária 

da Saúde que nos acompanha aqui, a todos que estão em casa pelo Facebook. A importância 

desse projeto que estamos votando hoje é devido à pandemia, que está cada vez mais grave, né, 

estamos vivendo aí um pico, e os nossos profissionais da saúde também estão cansados, muitos 

também acabam às vezes se afastando por ser contaminarem e o quadro de funcionários da 

Prefeitura ele precisa ser reforçado. Então o Prefeito está pedindo nossa autorização para 

contratar três médicos clínico geral de 20 horas semanais, quatro enfermeiros, dois técnicos de 

enfermagem. Não necessariamente serão chamados todos os enfermeiros e técnicos, vai de 

acordo com a demanda, agora, da Secretária. Mas a gente precisa realmente dos médicos, né, foi, 

nós aprovamos recentemente também um outro contrato emergencial, onde não tivemos médicos 

aí que se habilitaram, somente uma médica e, agora, nós temos mais um médico que irá se 

aposentar, então a importância desse projeto para que a nossa população fique assistida aí na 

nossa, na saúde. Era isso, Senhor Presidente, e pedimos o apoio então dos Colegas Vereadores.   

VEREADOR DIEGO TONET: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, público que nos 

acompanha, a Secretária Jane. Assim como a Colega Silvana relatou, né, estamos cientes das 

nossas dificuldades que enfrentamos no momento devido à pandemia, uma sobrecarga nos 

profissionais da saúde que já vem um ano trabalhando intensivamente no combate, na, tratando 

das pessoas doentes, né, nos nossos hospitais. E tendo em vista também então que um médico ele 

solicitou a aposentadoria e que temos dificuldades de repor enfermeiros e técnicos de 

enfermagem em virtude de questões burocráticas também impostas pelas leis, é indiscutível a 

necessidade de contratar esses profissionais da saúde por prazo determinado, a fim de atender as 

necessidades da nossa comunidade. Neste momento então delicado, que tenhamos assim, que 

podemos assim dar continuidade aos nossos serviços, sem prejudicar as pessoas da nossa 

comunidade e no nosso município. Desta forma, eu sou favorável a esse projeto. 

PRESIDENTE CLODOMIR JOSÉ RIGO: Projeto de Lei nº 021/2021 está em votação. Os 

Vereadores favoráveis digitem sim e os contrários digitem não. (Processo de votação eletrônica). 

Projeto de Lei nº 021/2021 aprovado por unanimidade.  
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Encerrada a Ordem do Dia, eu agradeço a presença de todos e a proteção de Deus e declaro 

encerrada a sessão extraordinária desse dia 22 de março de 2021, às 19h25min. Muito obrigado e 

uma boa noite a todos! 

  

 

Vereador Clodomir José Rigo  

Presidente 
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