
SANTA CASA RECEBE R$ 1 MI PARA AMPLIAR UTI

  Barba, Newton e Fermiano destinam R$ 1 milhão para ampliar UTI da Santa Casa
  
O prefeito Oswaldo Barba, o presidente da Câmara, Edson Fermiano, o deputado Federal
Newton Lima, juntos, destinaram nesta quarta-feira (28) R$ 1 milhão para a Santa Casa,
instituição filantrópica de São Carlos existente há 120 anos. Esse valor é referente a R$ 700 mil
devolvido pela Câmara Municipal à Prefeitura e R$ 300 mil destinados por emenda do
deputado Federal Newton Lima.

A devolução total da Câmara Municipal à Prefeitura neste ano, referente ao duodécimo, é de
cerca de R$ 1,2 milhão. Os R$ 500 mil restantes serão aplicados em projetos já em andamento
da administração municipal, e que são prioridades para São Carlos.

O anúncio do repasse foi feito no Gabinete do prefeito no Paço Municipal e contou com a
presença do deputado Newton Lima, do presidente da Câmara, Edson Fermiano, do provedor
da Santa Casa de Misericórdia, Antonio Valério Morillas Junior (“Bezinho”). Também
compareceram o secretário de Saúde, Marcus Vinícius Bizzarro, o secretário de Planejamento
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e Gestão, Rosoé Donato, o secretário de Governo, João Pedrazzani, o secretário de Fazenda,
Paulo Almeida, diretor-presidente da Prohab, João Muller.

Para o prefeito Barba, o repasse foi feito em comum acordo e será fundamental, pois a Santa
Casa é o hospital responsável pelas cirurgias de alta complexidade de São Carlos e região.
“Para nós é motivo de muita alegria poder ajudar São Carlos, ajudar a Santa Casa. Esse
hospital é um parceiro importante e tinha a necessidade de ampliar o número de UTIs para
melhorar o atendimento à cidade e região. 

Barba também destacou a iniciativa do presidente da Câmara, Edson Fermiano em destinar os
recursos que “sobraram” do orçamento deste ano. “O doutor Edson já vem há alguns anos
destinando o dinheiro que sobra do que foi recebido no início do ano pela Prefeitura e destina
para a Santa Casa. Melhorando a Santa Casa melhoramos a saúde de São Carlos como um
todo, beneficiando a população”, ressaltou Barba.

O deputado Federal Newton Lima relatou que, quando foi prefeito, por dois anos consecutivos
recebeu essa verba, destinando-a da mesma maneira para a Santa Casa. “Quero parabenizar
a Câmara, na pessoa do Dr. Edson, por ter economizado recursos, pela austeridade na gestão,
esse dinheiro é do povo de São Carlos. Essa verba retorna para a prefeitura e o prefeito acolhe
pela sua sensibilidade para que R$ 700 mil do que será entregue sejam destinados para a
Santa Casa”, disse o deputado. 

O presidente Edson Fermiano agradeceu a todos os vereadores e funcionários da Câmara que
se empenharam em economizar. “Já fizemos isso em outros anos e, este ano, pela terceira vez
que estou presidindo a Câmara, pedi ao prefeito Barba que destinasse R$ 700 mil do valor total
para a Santa Casa. Estamos fechando nosso balanço ainda, mas já pedi isso ao prefeito e
esse era um pedido também do deputado Newton Lima. Essa economia é muito importante,
pois a população merece todo esse empenho para que haja melhorias na saúde, representado
pela Santa Casa”, afirmou o presidente da Câmara.

O provedor da Santa Casa de Misericórdia, Antonio Valério Morillas Junior agradeceu o
empenho de todos em beneficiar a Santa Casa e consequentemente a população. “Esse valor
é referente a cerca de 1/3 do que é necessário para ampliar e equipar a nossa UTI. Mas, como
isso irá ocorrer no início de 2012 já pretendemos começar as obras de ampliação que vai trazer
mais tranquilidade para São Carlos e região, pois a Santa Casa é um hospital regional. E
graças ao apoio da Câmara de Vereadores, do deputado Newton e do prefeito Barba, que não
vem medindo esforços, contribuímos cada vez mais para melhorar a saúde pública do nosso
município”, salientou.

Para o secretário de Saúde, Marcus Vinícius Bizzarro, esta foi uma atitude muito acertada da
Câmara, visto que a Santa Casa é uma instituição centenária e crucial para a saúde do nosso
município. “Quero agradecer à Câmara, na pessoa do Dr. Edson, e dizer da importância da
Santa Casa, que traz cerca de R$ 14 milhões anuais em serviços credenciados no SUS
(Sistema Único de Saúde)”, informou. O secretário explica que essa verba é direcionada ao
município para que ele execute serviços credenciados do Ministério da Saúde e que consegue,
por mérito da própria instituição, e também graças à parceria do seu corpo clínico, sua mesa
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administrativa e a secretaria de Saúde, que cumpre a regulamentação técnica desse serviço
junto a órgãos de credenciamento, instâncias superiores do SUS. “Através dessa união temos
esse hospital que presta relevantes serviços na área de alta complexidade”, finalizou.

(28/12/2011)  
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