
CAMARA DE VEREADORES DE SAPUCAIA DO SUL
Av. Assis Brasil, 51 – Centro – CEP: 93.220.050 -Sapucaia do Sul – RS

Fones: 51.3474.1887 / 3474.1226 – Fax: 51.3474.1081

ATA
10.116

                        
            Aos  vinte  e  um  dias  do  mês  de  junho  do  ano  de  dois  mil  e  dezoito
(21/06/2018), 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 37ª
Sessão Plenária  Ordinária,  na 2ª 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: Maninho – PMDB; Imilia – PTB;
Adão – PT; Nelson  – SD; Raquel – PT; Gervásio  – PP; Ventania – PRB; Caco –
PMDB; Jorge  – PSD; Marquinhos – PSB e Cleber – PP.  Após constatar o quórum
necessário à realização da Sessão, o Vereador Nelson – Presidente da Casa, invocou a
proteção de Deus, deu por aberta a mesma e solicitou ao Vereador Maninho – Secretário,
a leitura de um trecho bíblico.  Passou-se ao  ESPAÇO DO PEQUENO EXPEDIENTE:
Leitura dos Expedientes Recebidos: Ata nº 10.113, que foi aprovada por unanimidade,
sem alterações nem retificações.  Passou- se aos Requerimentos Verbais:   Vereadora
RAQUEL – 01)  Ao Prefeito,  através da SMST, solicitando a revitalização da faixa de
segurança, na Avenida Justino Camboim, nº 925, Bairro Camboim, em frente ao Shopping
Colonial.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Gervásio,
Marquinhos  e  Maninho.  02)  Ao  Prefeito,  através  da  SMO,  reitera  requerimento  já
realizado em vinte  de março de 2018, onde solicita o reparo no bueiro localizado na
Travessa Independência (Chico Mendes), em frente ao nº 147, Bairro Jardim. Aprovado
por  unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Maninho,  Imilia  e  Cleber.  03) Ao
Prefeito, através da SMSMU e SMO, solicitando a limpeza do bueiro e a retirada de lixo e
entulhos, localizados na Rua Vicenti Tessadri, em frente ao nº 343, Bairro Sete. Aprovado
por unanimidade com associação dos Vereadores Adão, Gervásio e Maninho. Vereador
MARQUINHOS – 01) Ao Prefeito, através da SMST, solicitando a repintura das faixas de
segurança,  localizadas  na  Rua  Nordeste  com  a  Rua  Tropeiros,  Bairro  Pasqualini,
conforme solicitação dos moradores.  Aprovado por  unanimidade,  com associação dos
Vereadores Maninho, Raquel e Gervásio. 02)  Aos familiares do Senhor Antonio Carlos da
Silva,  condolências  pelo  falecimento  do  mesmo.  Aprovado  por  unanimidade,  com
associação  dos  Vereadores  Nelson,  Maninho  e  Gervásio.  03) À  Empresa  SOGAL –
Sociedade de Ônibus Gaúcha, informando à direção da empresa, que no dia vinte de
junho, por volta das vinte e uma horas, o motorista da empresa trafegando com o ônibus
de numeral 020, nas proximidades do Canoas Park Shopping, sem necessidade aparente,
ao avistar   o  Vereador  e seu filho andando de bicicleta,  tirou o denominado “fininho”
colocando em risco as suas vidas, desrespeitando a regra normativa do CTB, que exige à
distância de um metro e meio dos ciclistas, pede portanto, que os responsáveis que o
advirtam da desnecessidades de atitudes como esta, para que não ocorra com outros
ciclistas, evitando assim, uma provável tragédia, bem como, pede também a não punição
deste cidadão, pois é um trabalhador e o pai do Vereador autor foi  motorista da Real
Rodovias,  portanto  sabe  do  stress  da  profissão,  mas  não  justifica  atitudes  como  a
relatada.  Aprovado por unanimidade.  Vereadora IMILIA – 01)  Ao Prefeito, através da
SMO, solicitando os devidos reparos nas ruas do Loteamento Europa, pois conforme fotos
anexas  ao  ofício  nº  119/2017,  protocolado  junto  a  Prefeitura  com cópia  a  SMO,  em
22.09.2017, visto que, as ruas deste Loteamento estão em situações precárias e em total
abandono pelo Poder Executivo Municipal, necessitando de consertos imediatos, diante
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do exposto, requer que seja realizado os devidos reparos ao Loteamento evitando assim
maiores  transtornos  a  população.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos
Vereadores Gervásio, Cleber e Marquinhos. 02) À CORSAN e à SMO, requer informações
no que se refere ao Ofício nº 01/2018, protocolado em 28.03.2018, com o objetivo de que
fosse  verificado  junto  ao  Bairro  Vargas,  os  problemas  que  os  moradores  vem tendo
quanto a rede de água e esgoto, com vazamentos, o problema ainda persiste mesmo
após uma manutenção realizada por parte da CORSAN, há meses atrás, se concentrando
mais precisamente na Rua Beira Campo, nº 366, os moradores relatam que os problemas
de  vazamento  estão  ocasionando  infiltrações,  ficando  perigoso  aos  pedestres  e  aos
veículos que circulam pelo local, diante do exposto, requer que seja informado por parte
do órgão competente se foi averiguada  a causa da infiltração e se alguma medida foi
tomada.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Raquel,  Jorge,
Ventania e Cleber. 03) Ao Prefeito, através da SMO, solicitando que seja averiguada a
situação do solo na Avenida República,  quanto a erosão,  com posterior conserto aos
buracos  existentes  no local,  visto  que,  através  do Gabinete  Itinerante  foi  obtido  uma
reclamação por parte de moradores quanto a existência de vários buracos, na referida
avenida,  no  Bairro  Nova  Sapucaia,  ressaltando  que  conforme  foto  anexa  trata-se  da
entrada da Avenida, havendo no local vários buracos e uma enorme cratera no meio da
Avenida, ocasionando vários acidentes e até mesmo infiltração no local. Aprovado por
unanimidade  com  associação  dos  Vereadores  Jorge,  Ventania,  Maninho,  Cleber  e
Gervásio.  Vereador  GERVÁSIO  –  01) Ao  Prefeito,  através  da  SMSMU,  solicitando
limpeza e recolhimento de galhos na Rua Mario de Paula, esquina com Avenida Américo
Vespúcio, Bairro Sete, visto que os moradores do local estão revitalizando um canteiro,
dando início ao plantio de flores, evitando que se torne foco de lixos  e entulhos na rua.
Aprovado por  unanimidade com a associação dos Vereadores  Maninho,  Marquinhos,
Cleber, Jorge e Raquel. 02)  Ao Prefeito, através da SMO, solicitando conserto de buraco
na Rua do Comércio,  próximo ao nº  59,  Bairro  Vargas,  os  moradores relatam que o
buraco causa transtornos aos motoristas e moradores. Aprovado por unanimidade com
associação dos Vereadores Imilia, Jorge e Cleber. Vereador CLEBER – 01)  Ao Prefeito,
através  da  SMST,  solicitando  informações  de  quanto  custa  para  fazer  uma  faixa  de
pedestres e um quebra-molas, a pedido de moradores. Aprovado por unanimidade, com
associação da Vereadora Imilia. Vereador JORGE – 01) Ao Prefeito, através da SMSMU,
solicitando a limpeza e retirada de galhos na beira do Arroio José Joaquim, no Bairro
Sete,  com  a  máxima  urgência,  para  que  os  galhos  não  caiam  dentro  do  Arroio,
ocasionando  maiores  problemas.  Aprovado  por  unanimidade  com  associação  dos
Vereadores Cleber,  Gervásio e Imilia.  Vereador  ADÃO – 01) Ao Prefeito,  através da
SMO, solicitando  conserto e restauração da calçada na Rua Dona Ecilda, esquina com a
Rua São Cristóvão, em frente a Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde,
a calçada encontra-se danificada por uma grande erosão junto a um poste de energia.
Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores  Jorge, Ventania, Cleber,
Gervásio,  Imilia e Marquinhos.  Vereador CACO – 01)  Ao Prefeito,  solicitando que a
caminhonete  que foi  doada à Brigada Militar  do  Município,  faça rondas na região  do
Morro,  como  era  feito  antigamente.  Aprovado  por  unanimidade,  com associação  dos
Vereadores Marquinhos e Nelson. 02) Ao DAER, solicitando a instalação de luminárias na
RS118, para maior segurança da via, bem como, solicita informações se procede a notícia
de que não haveria iluminação no local. Aprovado por unanimidade, com associação dos
Vereadores Cleber, Gervásio, Imilia, Maninho, Jorge e Ventania.  Vereador MANINHO –
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01) Ao  Prefeito,  através  da  SMO,  solicitando   o  desentupimento  das  bocas-de-lobo,
localizadas na Rua União da Vitória, próximo ao nº 38, Bairro Sete, visto que, as mesmas
estão  colocando  água  para  fora  não  dando  vazão  nos  dias  de  chuva.  Aprovado  por
unanimidade, com associação dos Vereadores Adão, Ventania, Cleber, Gervásio e Imilia.
02)  Ao  Prefeito,  através  da  SMST,  solicitando  a  repintura  da  faixa  de  segurança
localizada na Avenida Ruben Berta, próximo a Rua Júlio Casado, no Bairro Freitas, visto
que muitas crianças atravessam a avenida para acessar a Escola Marechal Bitencourt e a
via é bastante perigosa para os estudantes devido ao grande fluxo de veículos no local.
Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge, Cleber e Raquel. 03)
Ao Prefeito, através da SMO, solicitando a pavimentação da Rua Atílio Verardi,  Bairro
Piratini, visto que, a rua passou por diversas intervenções por parte da CORSAN e SMO,
assim os moradores sofrem com a irregularidade da via. Aprovado por unanimidade, com
associação dos Vereadores Adão, Imilia, Jorge, Cleber e Ventania.   Vereador NELSON –
01) Ao Prefeito, através da SMO, solicitando providências urgentes quanto ao péssimo
estado de conservação da Rua Juraci da Cruz, COOPERATIVA AMOBEM, Bairro Vargas,
visto que, na referida via passa ônibus. Aprovado por unanimidade com associação dos
Vereadores  Raquel,  Ventania,  Jorge,  Cleber  e  Gervásio.  02) Ao  Prefeito,  através  da
SMST, solicitando informações sobre a situação da sinaleira provisória na RS118, se o
DAER já encaminhou resposta sobre o assunto, visto que, está crítica a situação dos
alunos  e  moradores  que  atravessam  a  RS118.  Aprovado  por  unanimidade,  com
associação dos Vereadores Jorge, Ventania, Caco, Adão, Cleber e Maninho.  Vereador
GERVÁSIO – 03) Ao Prefeito, através da SMSMU, solicitando providências e melhorias
na Travessa João Saudade, visto que, é precária a situação na  referida via. Aprovado por
unanimidade,  com associação dos Vereadores Jorge,  Ventania,  Marquinhos,  Cleber  e
Imilia.  O  Vereador  Maninho  retirou  projeto  de  sua  autoria,  a  saber,  PROC.  nº
20.694/227/2018 – PROJETO DE LEI  LEGISLATIVO nº 036/2018 – “Autoriza o transporte
de  animais  domésticos  no  sistema  de  transporte  público  coletivo  do  Município  de
Sapucaia do Sul”.  A Comissão de Legislação e Justiça agendou reunião para terça-feira,
dia  26  de junho,  às   10:00 horas.  O  ESPAÇO DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS  foi
transferido para  a  próxima Sessão. Nada mais  havendo  a  ser  tratado,  o  Vereador
Nelson – Presidente da Casa, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a
presente Sessão, às onze horas e trinta minutos. Determinou a lavratura desta Ata, que
será pelo mesmo assinada e pelo Vereador Maninho – Secretário. Para constar, esta Ata
foi devidamente lavrada pelo Serviço de Elaboração e Revisão de Anais e Atas da Divisão
de Processos Legislativos. Sala Tiradentes, Sapucaia do Sul, 21 de junho de 2018.
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