
 

REQUERIMENTO Nº 032/2021 

 
Súmula: 

Requer à Mesa Diretora promover homenagem por meio de 

Moção de Aplauso aos médicos que atuam na linha de frente 

contra o COVID-19 na UTI (COVID) do Hospital Pró-Vida e no 

Hospital de Campanha, no município de Dois Vizinhos. 

 

Senhor Presidente 

Mesa Diretora da Câmara de Vereadores 

 

No exercício das competências legais e regimentais, especialmente com 

amparo nos Artigos 173, 174, 212, 213 e 214 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores. 

 

REQUEREMOS junto à Mesa Diretora 

 
 Manifestar homenagem por meio de Moção de Aplauso aos médicos Dr. 

Edson Ezequiel Ferreira Scotini (Cirurgião Geral), Dr. Marcelo Bailon Vieira (Cirurgião 

Geral), Dr.Fabiano Steinemann Santiago (Cardiologista), Dr. Rodrigo Carvalho Paulino 

Costa ( Anestesista), Dr. Rodrigo Sckayer ( Intensivista), que atuam na linha de frente da 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI) COVID-19 do Hospital Pró Vida, e ao Dr. Julio Dias 

(Pediatra) que esteve na Direção Clínica do Primeiro Hospital de Campanha COVID-19 do 

Sudoeste em Dois Vizinhos, profissionais esses que vem até a Casa de Leis, para receber essa 

singela e justa homenagem, representando a todos os demais heróis da Saúde Pública, que 

não mediram esforços no atendimento aos pacientes acometidos pelo COVID-19 em nosso 

município. 

  

 

JUSTIFICATIVA: 
 

Durante a pandemia provocada pela Covid-19, centenas de médicos e 

profissionais da saúde, travaram uma luta diária para salvar centenas de vidas. Vários deles 

foram contaminados atuando na linha de frente contra o novo coronavírus e infelizmente, 

muitos perderam suas vidas. 

Atrás das máscaras e dos equipamentos de proteção, existem filhos, filhas, 

mães, pais, maridos, esposas, irmãos e irmãs que abriram muitas vezes mão de suas famílias 

para conseguirem salvar mais uma vida. Sabemos também que atrás das máscaras existem mais 

do que grandes médicos, existem pessoas de um coração tão enorme quanto sua vontade de 

ajudar!  

Por meio desta homenagem, a Câmara de Vereadores busca transmitir em 

nome dos munícipes a eterna gratidão e reconhecimento a todos os médicos e profissionais da 

saúde do município de Dois Vizinhos pelo empenho, dedicação, coragem e principalmente pela 

solidariedade que nos emanam neste momento tão difícil.  



(HOSPITAL DE CAMPANHA) A eterna gratidão ao Dr. Júlio Dias, por ter 

deixado sua família, seu lar, seus compromissos, no município de Pato Branco qual reside, para 

se unir ao nosso povo Duovizinhense, para coordenar a implantação do Hospital de Campanha, 

fazendo com que uma  grande ideia do Prefeito Municipal Carlinhos Turatto, fosse colocada 

em prática, graças aos esforços da Secretaria de Saúde Claudete Meurer e de todos os 

funcionários de diversas Secretarias, em poucos dias tivemos o Hospital de Campanha em 

funcionamento, para atender Dois Vizinhos e toda região sudoeste. 

(UTI PRÓ-VIDA) No mesmo momento de muita aflição, de famílias 

perdendo seus entes queridos, por essa praga tão letal, um seleto grupo de profissionais 

médicos já citado acima se colocaram à disposição para estar colocando em funcionamento a 

sonhada UTI, sendo que vários desses são intensivistas nas UTI´S do Hospital Regional de 

Francisco Beltrão e no Instituto São Rafael em Chopinzinho, somando com a vasta experiência 

do nosso filho da terra Dr. Fabiano S. Santiago, buscaram juntos a Secretaria de Saúde a 

Direção do Hospital Pró-Vida, através de seu Diretor Mauricio Ferraz, formar uma equipe 

altamente qualificada, para se empenhar em salvar vidas com a UTI aqui instalada, com os 

esforços do Prefeito Municipal Carlinhos e a força dos nossos representantes Estaduais e 

Federais, tornando esse sonho tão antigo da população Duovizinhense em realidade. 

Buscamos através desses médicos estar homenageando a todos os demais 

profissionais da área da saúde, heróis que de alguma forma diariamente salvam vidas em nosso 

município. 

Nossa eterna gratidão, muito obrigado! 

 

Plenário da Câmara de Vereadores, em 11 

de agosto de 2021. 

 

Vereadores proponentes: 

 

 

_____________________________   _____________________________ 

           Carlos Mangini                                                              Juarez Alberton     

      

 

    

 

_____________________________   _____________________________ 

Márcio da Silva     Deolino Benini Junior 
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       Irival Di Domênico (Kique)     

 


