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SESSÃO 2.574 – EXTRAORDINÁRIA 

08 de junho de 2020 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: Invocando a proteção do Pai 

Celestial, declaro aberta a sessão plenária extraordinária desse dia 08 de junho de 2020, às 

19h38min. Atendendo a solicitação do Prefeito Municipal, através do ofício nº 051/2020, 

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

027/2020. Conforme acordado com os Colegas Vereadores, ficam suprimidos desta sessão o 

Pequeno Expediente, o Grande Expediente, as Explicações Pessoais e o intervalo. Desta forma, 

passamos à 

ORDEM DO DIA 

Projeto de Lei nº 027/2020, que “Autoriza o repasse de recursos financeiros ao Hospital 

Beneficente Nossa Senhora de Fátima e autoriza, também, abertura de um Crédito Adicional 

Especial no valor de R$1.065.214,00”. 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: A palavra está à disposição dos 

Colegas Vereadores. 

VEREADOR MOACIR ASCARI: Senhor Presidente, Colegas Vereadores. Na verdade, é mais 

um montante significativo, né, de recursos do..., do Governo Federal que estamos repassando, 

com rubrica carimbada já, temos que fazer isso através da Câmara de Veradores, de todos os 

municípios do Brasil que têm hospitais, né, que esses recursos vêm pra serem destinados então 

pra combater e auxiliar os hospitais nos seus custos diários, custos fixos que têm os hospitais. 

Nós aqui temos a felicidade de estarmos com o hospital praticamente vazio, mas os custos eles 

não são simplesmente os mesmos que tinham antes da pandemia. Eles são multiplicados, porque 

tinha que ter pessoas a mais. Em caso da pessoa adoecer, tinham que ter médicos sobressalentes 

pra, se acontecesse a pandemia, tinha que ter espaços reservados, tinha que ter muitos 

equipamentos a mais do que se fosse a normalidade. Então, certamente, estamos repassando isso 

pra custeio do hospital, né? Assim como já repassamos muitos, muitos repasses já fizemos, né, 

em semanas anteriores então pra cobrir. Cobrir o..., as despesas que vem acontecendo. O 

hospital, na semana passada, já tomou, por precaução, já fez redução de jornada de trabalho, 

redução de salários dos seus funcionários, né, também pra encontrar alternativas pra diminuir 

seus custos. Porque, até então, o Município vem arcando, agora com esse repasse do Governo 

Federal, porque nós não sabemos até quando, né? E que bom! Estamos lá coma tenda na frente 

do posto de saúde, que agora foi renegociado um valor pra tentar baixar, pra manter, porque, se 

tira e precisa, como tivemos aí na semana passada, tivemos quatro, cinco casos, tem que ter a 

necessidade então de fazer essa triagem pra não levar pra dentro do hospital. Assim como o 

hospital tem a ala que faz a triagem, né? Então tem que ter os custos a maior. E nada mais justo 

então que nós repassarmos esse valor, na sua integralidade, um milhão e sessenta e cinco mil 

reais com duzentos e catorze, um milhão e sessenta e cinco mil com duzentos e catorze reais 

então para o hospital, para custeio, né, da máquina pública lá da..., da administração do hospital. 

Então sou totalmente favorável. 

VEREADOR ÉVERTON SCARMIN: Senhor Presidente, Colegas Vereadores. Endossando as 

palavras do Colega Vereador Fera, né, são..., são valores..., é mais um repasse, né, um valor bem 

significativo, né, mais de um milhão de reais, né? Sabemos aqui, que o hospital esteve nesta 

Casa, fazendo uma prestação de contas, né? Somos sabedores que também o hospital tem a sua 

despesa fixa, né? Está tomando já medidas por não haver serviço, não haver trabalho. O trabalho 
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no hospital são..., é fazer exames, atendimentos, pequenos procedimentos, cirurgias e não está 

acontecendo. As pessoas não estão procurando o hospital Nossa Senhora de Fátima, né, em 

virtude da pandemia que nós estamos passando. Até as pessoas que estão com problemas 

crônicos não acabam fazendo suas revisões. E tudo isso impacta financeiramente o hospital. 

Então esse valor ele é oriundo do Ministério da Saúde, né? São recursos que na cartilha que 

acompanha o projeto está lá: preferencialmente, esses valores devem ser investidos no combate 

ao Covid-19. Então, preferencialmente, no combate. Gostaríamos muito que esse valor sobrasse 

e que o hospital poderia fazer algum..., fazer melhorias, adquirir novos equipamentos, mas a 

gente sabe que não vai conseguir, porque esse valor é a despesa fixa que o hospital tem num 

mês, né? Então, felizmente, nós temos esses recursos e, graças a Deus, o hospital poderá respirar 

um pouquinho mais aliviado para os próximos dias, quem sabe, meses, né? Então muito já foi 

repassado por esta Casa e, com certeza, virão novas..., novos auxílios por parte do Executivo 

para o hospital Nossa Senhora de Fátima. Então somos totalmente favorável, Senhor Presidente. 

PRESIDENTE JOÃO PAULO TONIN CARPEGGIANI: O projeto está em votação. Os 

Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. 

(Nenhuma manifestação). Projeto de Lei nº 027/2020 aprovado por unanimidade. 

Agradecendo a proteção do Pai Celestial, a presença dos Colegas, servidores e população, 

declaro encerrada esta sessão extraordinária desse dia 08 de junho de 2020, às 19h45min. 

Tenham todos uma excelente noite e uma ótima semana. Muito obrigado! 

 

 

Vereador João Paulo Tonin Carpeggiani  Vereador Ademir Antonio Barp 

Presidente 1º Secretário 

 


