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Reunião da Comissâo de Saúde. Nleio ,{mbiente.
Ilem-Estat' Animâl e Âssistência Social, Presidente -
Vereador Luís Augüsto tsittencourt, Relatora -
Vercadora Eva Teixeira §fesa Prates e Revisorâ -
Vereâdorâ Rosâne (lostâ

Aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às I I
horas, na Sala Severino Silveira da Câmara de Vereadores, os Senhores Vereadores
integrantes da Comissão de Saúde, Meio Ambiente Bem-Estd Animal e Assistência
Soeial, Verearjor'Luis Àutsusío Bitterrcouri - P.€ridejrig, Veieadola Eva Teixeira §ícsa
Prates - Reiatora, VereadoÉ Rosane Costa Revisora, para análise e emissão de
Parecer ao Projeto de Lei n" 4312020 que "Autoriza contratação em carâter emergencial
de 03 (três) técnicos(âs) em enfermagem e 03(três) serviÇos gerais para a Fundaçâo
Médico Hospitalar Dr. Honor T. da Costa." O presente Projeto de LeijustifiÇa-se pela
nê.ê.crrl..lÂ ,la mrn',rpn.àn Án" c>-,inn. Á.-.i",-l^. -. FÀ/i Lll-l la /lê )l L^'." ,li;,;..

fechando a escala de enfermagem e assim diminuindo as horas extraordinána. JüstiÍicou
o Presidente da FMHIITC, seÍthor Santo Carlos Halabi, que devido a pandemia estax se
estendendo, e não ter sido possivel conceder férias aos servidores técnicos em
eofermagem e aos serviços gerais, é de extrema úecessidade dar inicio as concessões de
férias sem diminuir o quadro de servidores em atividade. para que assim seja mantido
un atendimento de qualidade aos munícipes. Ressaltou tambem o pedido de dernissào
de servidora do quadro de seniços gerais- A Comissão ü Constituiçâo Justiça
aprosentou em seu Parqcer emgnda supressiva no aú. 1o e emenda redacional no aat. 5o,

as quais há concordância desta Comissão. Após analisar as razõês apresentadas, as quars
manifestam interesse público esta Comissão apresenta Parccer pcla tramitação do
presente pÍojeto de lei. Nada mais havendo a tratar, o Presidente enceÍrcu a presente
reuniâo, sendo lavrada esta ata que segue assinada pelos Vereadores integÍantes da
Comissão.

Sala Seyeíino Silveira- em l7 de dezembro de 2020.
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