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Aos dezesseis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove (16.04.2019), às onze horas, 
na Sala Tiradentes, Plenário da Câmara de Vereadores de Sapucaia do Sul, reuniram-se os 
Vereadores do Município, para trabalhos relativos à 17ª Sessão Plenária Ordinária, na 3ª Sessão 
Legislativa, da 14ª Legislatura, devidamente convocada para a data e horário acima descritos. 
Estiveram presentes os Vereadores que assinaram o Livro de Presenças na ordem que segue: 
MARQUINHOS –  (PSB); RAQUEL – PT; IMILIA – (PTB); CLEBER – (PP); GERVÁSIO – (PP); 
JORGE – (PSD); ADÃO – (PT); CACO – (MDB); NELSON – (SD); VENTANIA – (PRB); e 
MANINHO – (MDB). Após constatar o quórum necessário à realização da Sessão, a Vereadora 
Raquel – Presidente da Casa, invocou a proteção de Deus, deu por aberta a mesma e solicitou ao 
Vereador Gervásio – Secretário, a leitura de um trecho bíblico. Passou-se ao ESPAÇO DO 
PEQUENO EXPEDIENTE: Ata nº 10.245, que foi aprovada por unanimidade, sem alterações 
nem retificações. A Vereadora Raquel – Presidente da Casa solicitou que fossem dispensados 
os Requerimentos Verbais e as votações fossem adiadas em virtude da utilização da Tribuna 
Popular por parte da FHGV. Todos os Vereadores concordaram com esta solicitação. Passou-se a 
leitura dos Processos que aguardam pareceres, contestação, recursos e adiamento de votação. 
Foi aberto o prazo recursal para o seguinte Projeto: PROC. nº 21.011/014/2019 – Origem do 
Vereador Marco Antônio da Rosa (Marquinhos) – PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 004/2019 – 
“Estabelece o Plano Municipal de Descentralização Urbana do Município de Sapucaia do Sul”. Os 
Vereadores Autores retiraram de tramitação os seguintes Projetos: PROC. nº 21.008/011/2019 – 
Origem do Vereador Gervásio – PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 001/2019 – “Cria o programa 
"Dia D" para recolhimento mensal de lixo eletrônico”. PROC. nº 21.034/037/2019 – Origem do 
Vereador Adão da Silva (Adão do Calçado) – PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 013/2019 - 
“Institui o selo “Empresa Inclusiva”, de reconhecimento às iniciativas empresariais que favoreçam 
à integração das pessoas com deficiência, no Município de Sapucaia do Sul”. PROC. nº 
21.044/047/2019 – Origem do Vereador Gervásio – Emenda Modificativa nº 01 ao Processo nº 
20.963/496/2018 de origem do Vereador Marquinhos. ESPAÇO DA TRIBUNA POPULAR: 
Compareceu para falar da situação da FHGV o Diretor Geral  Gilberto Barichello. Cumprimentou a 

todos. Começou falando da atual situação do SUS e da FHGV. Falou da dívida da FGHV e como 
ela está sendo administrada. Comentou dos esforços da FHGV para continuar atendendo a 
população. Explicou que a FHGV tem créditos para receber do Governo Estadual e as 
negociações feitas com o Governo Municipal. Após mais algumas argumentações, foi aberto para 
o debate com os Vereadores, que foram devidamente respondidos. Agradeceu e 
encerrou.Passou-se ao ESPAÇO DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS: Os Vereadores inscritos 
transferiram seus tempos para a próxima Sessão Plenária. Nada mais havendo a ser tratado, a 
Vereadora Raquel – Presidente da Casa, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a 
Sessão Planária, às doze horas e vinte minutos. Determinou a lavratura desta Ata, que será pela 
mesma assinada e pelo Vereador Gervásio – Secretário. Para constar, esta Ata foi devidamente 
lavrada pelo Serviço de Elaboração e Revisão de Anais e Atas da Diretoria de Processos 
Legislativo. Sala Tiradentes, Sapucaia do Sul, 16 de abril de 2019. 
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