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SESSÃO 2.584 – EXTRAORDINÁRIA 

20 de julho de 2020 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Invocando a proteção do Pai 

Celestial, declaro aberta a sessão plenária extraordinária desse dia 20 de julho de 2020, às 

19h31min. Atendendo à solicitação do Senhor Prefeito Municipal, através do ofício nº 074/2020, 

estamos realizando esta sessão extraordinária, para apreciação e votação do Projeto de Lei nº 

040/2020. Conforme acordado com todos os Colegas Vereadores, ficam suprimidos desta sessão 

o Pequeno Expediente, o Grande Expediente e as Explicações Pessoais, além do intervalo. 

Portanto, passamos à 

ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei nº 040/2020, que “Autoriza a transferência de recursos financeiros ao Hospital 

Beneficente Nossa Senhora de Fátima e autoriza a abertura de um Crédito Adicional 

Suplementar de R$235.200,00”. Solicito ao Secretário que faça a leitura do resultado dos 

pareceres das comissões em que este projeto tramitou.  

VEREADOR SECRETÁRIO ADEMIR ANTONIO BARP: 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 JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Obrigado, Secretário. A palavra 

está à disposição dos Colegas Vereadores.  

VEREADOR MOACIR ASCARI: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, agora sim, aquele 

projeto que eu falava anteriormente, né, mas estamos repassando então, aprovando esse repasse 

ao hospital Nossa Senhora de Fátima R$235.200,00 (duzentos e trinta e cinco mil e duzentos 

reais). Isso é pra pagamento daquele médico que fica lá, o plantonista, né, esperando pra ver se 

tem casos, né, tem que estar lá 24 horas. Então me perguntava o ex-vereador Jatir, primeiro, por 

que o Município? O Município tem que custear isso porque o hospital, hoje, possui o número de 

leitos ou pacientes no hospital que não cobre sequer os gastos fixos mensalmente do hospital. 

Nós repassamos a semana passada, né, recursos de mais de um milhão e duzentos, hoje estamos 

repassando isso, que é pra custeio desse médico, os médicos, né, porque 24 horas que acabam 

ficando no hospital então pra eventual pessoa que chega com, contaminada, né, com o vírus da 

Covid, então que seja dado o atendimento necessário. Então nada mais justo! O Município tem 

que fazer a sua parte e a sua parte é colocar dinheiro. Estamos tirando da, do transporte dos 

estudantes universitário, que não foi utilizado, tem uma rubrica aberta, então sai dinheiro da 

Educação que vai pro caixa único. Hoje pode-se fazer isso, momento de pandemia, e estamos 

repassando então pra pagamento desse médico plantonista no hospital Nossa Senhora de Fátima 

esse montante de R$235.200,00 (duzentos e trinta e cinco mil e duzentos reais). Sou amplamente 

favorável, porque nós precisamos desse profissional. Era isso.  

VEREADORA CLAUDETE GAIO CONTE: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, 

senhoras e senhores. Como todos já acompanharam, né, a justificativa do Vereador Moacir 

Ascari, é um valor significativo, né, que é passado ao hospital Nossa Senhora de Fátima, e não é 

a primeira vez e talvez não seja também a última vez que a Câmara de Vereadores vai aprovar 

projeto semelhante, porque nós não sabemos até quando, né, vamos enfrentar esta pandemia. E 

então, como bem o Vereador colocou, é um valor que faz frente aí as despesas aos médicos 

plantonistas, né, que nós temos médicos que ficam à disposição da população 24 horas no 

hospital Nossa Senhora de Fátima. E esses médicos, além de, do recebimento do paciente, né, se 

necessário, eles estão preparados para entubar o paciente. Então fazem todo um trabalho, né, 

especializado para enfrentamento à Covid-19, por isso também o custo mais elevado. Nós somos 

favoráveis, Senhor Presidente.  
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VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Senhor Presidente, então é mais um projeto que nós 

estamos recebendo do Executivo. Hoje nós já aprovamos dois projetos aqui, com emendas de, do 

Governo Federal, repassando o dinheiro para o Município, e o Município exercendo a sua 

atribuição, que é executando obras, mas com emendas federais. Então tudo que vem em 

benefício do município será bem aceito. E esse projeto de lei que nós estamos aprovando agora, 

esse repasse para o hospital Nossa Senhora de Fátima, na verdade são quatro médicos 

plantonistas, que eles trabalham de seis em seis horas, é um recurso que foi, está sendo tirado do 

transporte escolar. Até inclusive na última sexta-feira, estivemos reunidos com cinco empresas 

de transporte, junto ao Prefeito Municipal, que eles também estão reivindicando que o Município 

faça o mesmo trabalho que foi feito com as escolinhas particulares, que também as empresas de 

transportes estão paradas hoje, não tem recursos, não tem rendimentos e elas estão padecendo 

com essa crise, né? Então fomos junto ao Prefeito pra ver se consegue algum auxílio pra essas 

empresas também. Eu só pediria aqui, ao Líder de Governo, que talvez nos próximos projetos 

que vem pra repasse de verbas para a Secretaria de Saúde, nós precisamos que venha junto a, 

sempre que matérias e projetos às vezes encaminhados pelo Executivo se refiram alterações e 

recursos da Secretaria da Saúde, é necessário que a ata de aprovação do Conselho Municipal de 

Saúde acompanhe os respectivos projetos. Então nos últimos projetos de repasse para o hospital 

para, através da Secretaria de Saúde, não está vindo esta ata do Conselho Municipal de Saúde, na 

Conselho Municipal de Saúde, isto, então se faz necessário que ele acompanhe os projetos 

quando que ele vem pra esta Casa. Então hoje, nós estamos aprovando esse aqui em urgência, 

mas nos próximos então, se fosse possível, que se fosse encaminhado junto então a ata do 

Conselho Municipal. Mas eu sou favorável a esse projeto mesmo assim. 

VEREADOR ÉVERTON SCARMIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores, mais, mais 

recursos para o nosso hospital Nossa Senhora de Fátima. Toda semana, já falei nesta Casa, 

desde, desde, do dia 16 de março, nós só não votamos recursos em duas sessões, além das 

sessões extraordinárias que foram realizadas até em outras datas. Mas conforme já acordado e 

prometido pelo próprio Prefeito Municipal, não faltará recursos para a saúde, né, nem só durante 

a pandemia, mas, né, durante o ano, o ano todo. E novamente estamos transferindo 

R$235.200,00 (duzentos e trinta e cinco mil e duzentos reais) para manutenção desses médicos 

que lá fazem plantão e fazem o acompanhamento da, junto à infectologista, junto a todos os 

enfermeiros do hospital Nossa Senhora de Fátima. Com relação à fala do Colega Vereador 

Clodo, acredito que o Conselho, Clodo, né, pode ser conversado com o Conselho, mas mediante 

ao, ao decreto de calamidade pública, né, e não está, não tem essa necessidade neste momento, 

né? Mas com certeza o Conselho deve estar acompanhando, né, até porque o Presidente do 

Conselho é servidor do município e acompanha e auxilia na Secretaria da Fazenda nessas, nesses 

projetos de lei que são de transferência de recursos para o hospital Nossa Senhora de Fátima. 

Então somos totalmente favoráveis, né? Já me manifestei na sessão, na sessão passada outros 

vereadores também já se manifestaram, que acredito estar na hora de já do hospital fazer uma 

breve prestação de contas novamente, né, pois a comunidade nos cobra, né, todo dia. Hoje, na 

transmissão, por exemplo, que agora o PSD faz aí por, pela, pelas redes sociais, a gente sabe que 

a comunidade está comentando e precisa ver esses números também. E o dinheiro ele é público, 

o hospital ele não é público, mas o dinheiro é público, então o hospital precisa prestar contas 

novamente desses recursos. A gente sabe que a, o peso do hospital, da folha de pagamento ela é 

muito grande, são mais de 120 funcionários, né, e as despesas chegam, o final do mês chega e o 

hospital preciso do dinheiro para manter os servidores e manter os serviços essenciais. Então 

somos amplamente favorável, Senhor Presidente.  

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Está aberta a votação. Os 

Vereadores que forem favoráveis votem sim, os contrários que votem não.  

VEREADOR CLODOMIR JOSÉ RIGO: Para Declaração de Voto. (Assentimento da 

Presidência). Só pra complementar, só pra complementar, então eu, eu falei com relação a essa 
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ata, porque hoje de tarde, como eu faço parte da Comissão de Finanças, hoje à tarde fui falar com 

o Presidente do Conselho, Seu Alcides Fontana, e o mesmo não estava sabendo nem deste 

projeto e nem daquele que nós aprovamos a semana passada, de um milhão e cento e poucos 

reais, ele não foi consultado também. Então por isso que me estranhou a, Vereador Éverton falou 

que ele trabalha no mesmo setor, mas daqui a pouco eles não estão conversando, né? Então se 

faz necessário sim que o Conselho fique sabendo desses repasses, pra que tudo corra da melhor 

maneira possível, né? Nada, não é nenhuma crítica nada, é só que nos próximos projetos pode ser 

feito isso sem problema algum. Meu voto é favorável.    

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Projeto está em votação. Os 

Vereadores favoráveis votem sim, os contrários votem não. Por gentileza, confirmem seu voto. 

(Processo de votação eletrônica). Projeto de Lei nº 040/2020 aprovado por unanimidade.  

Agradecendo a proteção do Pai Celestial, a presença dos Colegas, servidores, do público 

presente e a todos que nos acompanham em casa, declaro encerrada esta sessão extraordinária 

nesse dia 20 de julho de 2020, às 19h42min. Muito obrigado a todos e tenham uma excelente 

semana! Obrigado!  
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