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Indica à Mesa Diretora do Poder Legislativo, através do Presidente, 
vereador Paulo Pereira a antecipação de devolução de recurso da 
Câmara, para repasse ao Hospital de Caridade Dr. Victor Lang, para 
ampliação de leitos Covid. 

Senhor Presidente, 
Senhores (as) Vereadores (as): 

O Vereador abaixo firmado membro efetivo desta Colenda Casa das Leis, após tramitação, em 
conformidade com o que determina o Regimento Interno, indica à Mesa Diretora do Poder Legislativo, 
através do Presidente, vereador Paulo Pereira a antecipação de devolução de recurso da Câmara de 
vereadores, para repasse ao Hospital de Caridade Dr. 'Jictor Lang para ampliação de leitos Covid. 

JUSTIFICATIVA: Justifica a presente matéria, conforme relatos do diretor do Hospital de 
Caridade Dr, Victor Lang, Antonio Borges, em reunião com a Comissão de Saúde da Câmara, informou 
que atualmente o Hospital está com lotação máximo de leitos, ou seja, a instituição está no seu limite de 
capacidade, precisando de toda a ajuda possível para a ampliação urgente de leitos. 

Na oportunidade na referida reunião o diretor relatou também que , no final do mês de março 
deste ano, encaminhou ofício ao Presidente da Câmara, solicitando a análise da possibilidade de 
antecipação de recurso, mas que até a presente data o Hospital não obteve retorno por escrito 'e ou 
verbalmente. 

Como é sabida no final do mês de março de 2020, a Câmara de vereadores antecipou a 
devolução do seu orçamento em R$ 80 mil reais para a compra de equipamentos para o combate a 
Pandemia. 

Diante deste momento mais crítico da Pandemia, que atingimos o pico. de casos ativos de Covid 
-19, que essa Casa Legislativa siga o exemplo do ano passado, e continue auxiliando na preservação das 
vidas dos Caçapavanos. 

Diante de todo o exposto, entendemos que a melhor maneira de ajudar efetivamente nesse 
momento, será com certeza a antecipação do recurso o mais rápido possível, para que o hospital possa 
seguir prestando juntamente com seus colaboradores, o valoroso e imprescindível trabalho de salvar vidas. 

A apreciação dos Nobres Vereadores. 

SALA DAS SESSÕES GENERAL JOÃO MANOEL DE LIMA E SILVA, 22 DE JUNHO DE 2021. 

CÂMARA MUNICIPAL 
CAÇAPAVADO SUL .Rs 

Ver. Mariano Teixeira 
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A CÂMARA C A1UNIC(PAL DE VEREIDO 

CAÇAPAVI iO SUL-RS: 

Na oportunidade em que a saúdo, sirvo-mo do pro&cnte para solicitar 

c onút6c da poIbffldado do antecLpaçlO da dovoIUgo anual de verta9 

-lêdcsb Podr LcjtiVC aü ExecutIvo Municipal, bom como sua dest1naço 

para ciic rc 113teLQ e muiutonçao do funcionamento do Hospital ck 

Cat .dc Cr. :r afl.i, irr cr, .iopIta1 de Caçapava do Sul. 

r 	e passam os hospitais em todo o Brasil sao 

saçao diversa. Com  a pandemia do COVID 19, 

a - ar-'aram s'znrícattvamente e as receitas reduziram de forrra 

ui hr fnanceiro do hospital. Dessa forma, é de toøo 

	

t.. n 	co Pcdr FLco para a própria manutençào da entidade, para 

- . lu no te!1c n3toa pacientes e no cumprimento de obrigaç53 
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a o e.posto 	votos deevada estima e consideraço. 
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