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PROCESSO Nº:                                               REGISTRO Nº 

 
Exma. Sra. Presidente 

Vereadora Mirian Raquel Moraes da Silva 

DD. Presidente da Câmara de Vereadores de 

SAPUCAIA DO SUL-RS 

 
 
Requerente: Vereadora IMILIA DE SOUZA 
        

 
Ref. Indicação de alocação de recursos financeiros oriundos da LC nº 173/2020 

 
Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19)  
 
Fundamento legal: art. 115 do Regimento Interno 
        

Excelentíssima Senhora Presidente: 
 
 Ao cumprimentá-la, venho à presença de Vossa Excelência, apresentar o presente 
PROJETO DE INDICAÇÃO, com fulcro no art. 115 do Regimento Interno deste 
Parlamento, para sugerir ao Excelentíssimo Senhor Prefeito a alocação de recursos 
provenientes do auxílio financeiro instituído pelo Programa Federativo de Enfrentamento 
ao Coronavírus SARS-COV-2 (Covid-19), oriundo da edição da Lei Complementar Federal 
nº 173/2020, para conclusão do sistema de informática do Hospital Municipal Getúlio 
Vargas e a construção de uma UPA, no Bairro Vargas.  
 
 O Programa de Enfrentamento à COVID-19 prevê que a União entregará, na forma 
de auxílio financeiro, ao Município de Sapucaia do Sul em 04 (quatro) parcelas mensais e 
iguais, no exercício de 2020, o valor R$ 18.300.000,00( dezoito milhões e trezentos mil 
reais) para aplicação, pelo Poder Executivo em ações de enfrentamento à Covid-19 e 
para mitigação de seus efeitos financeiros. 
 
 Cabe enfatizar que o art. 5º, inc. I, alínea “b” e §2º, da LC nº 173/2020 estatui que 
parte desses recursos deverá ser aplicada obrigatoriamente em ações de saúde e 
assistência social, inclusive podendo ser destinada a contratação e no pagamento de 
pessoal ligado ao Sistema Único de Saúde (SUS) e ao Sistema Único de Assistência 
Social (Suas). Por sua vez, o art. 5º, inc. II, alínea “b”, do referido diploma legal prevê que 
o restante do quinhão poderá ser destinado a outras áreas da administração, conforme 
definição da gestão local.  
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 Diante disso, a proponente sugere ao Prefeito que destine parcela dos valores 
repassados pela União a título de auxílio financeiro para informatização do sistema 
público de saúde do Município e a construção de uma UPA, no Bairro Vargas, levando em 
consideração os critérios de oportunidade e conveniência da administração, bem como do 
interesse público na realização desses investimentos. 
 
 Registra-se que esses investimentos na área da saúde pública municipal 
contribuirão para o enfrentamento à Covid-19, além de combate e tratamento de outras 
moléstias, vejamos: (i) a informatização do sistema público de saúde proporcionará aos 
profissionais acesso a todos os prontuários médicos dos cidadãos, que consultam no 
HMGV, na UPA e nas UBS, fator que oportunizará a agilidade e correção de diagnósticos, 
bem como a eficácia dos tratamentos, além de propiciar que os munícipes consultem em 
quaisquer unidades de saúde do Município; (ii) a construção de uma UPA no Bairro 
Vargas possibilitará a construção de um equipamento público de saúde no bairro mais 
populoso da cidade, facilitando acesso aos munícipes a atendimentos especializados sem 
a necessidade de se deslocarem até o nosocômio municipal. 

 
 

 Por tudo aqui exposto, é que apresento ao Colendo Plenário deste Parlamento o 
presente Projeto de Indicação, o qual se reveste do mais legítimo interesse público, e ao 
renovar aos nobres Pares minhas cordiais saudações, aproveito o ensejo para solicitar 
apoio em sua respectiva aprovação.  
 
 

Sapucaia do Sul, 03 de junho de 2020. 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


