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            Aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito (23/08/2018), 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 51ª 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: Ventania – PRB; Gervásio – PP; Dra. Imilia – PTB; Caco – MDB; Adão – PT; Cleber –
PP; Raquel – PT; Nelson – SD; Marquinhos – PSB; Maninho – MDB e Jorge – PSD.  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: Indicações – Origem dos Vereadores Marquinhos e Maninho;
Emenda ao Projeto de Lei Legislativo nº 20.660/193/2018 - Origem do Vereador Gervásio; Emenda
ao Projeto de Lei Legislativo nº 026/2018 -  Origem de Vereadora Dra. Imilia. Ata nº 10.136, que
foi aprovada por unanimidade, sem alterações nem retificações. Passou-se ao ESPAÇO DO
GRANDE  EXPEDIENTE:  Votação  das  Indicações:  Origem  do  Vereador  Marquinhos  –  Nº
289/2018 –  Ao  Prefeito,  solicitando  com urgência  estudos  visando  o  alargamento  da  Avenida
Rubem Berta  a  BR 116.  Nº 290/2018 –  Ao Prefeito,  no sentido  que  seja  “Proibido  o  uso de
canudinhos  e  copos  plásticos  nas  escolas  municipais,  estaduais  e  federais  do  Município  de
Sapucaia do Sul”. Nº 291/2018 – Ao Prefeito, no sentido que seja feita a pavimentação asfáltica na
Rua  Campo  Verde,  Residencial  Laranjeiras,  Bairro  Pasqualini,  em toda  extensão.  Origem do
Vereador Maninho – Nº 292/2018 –  Ao Prefeito, “Dispõe sobre a colocação de academia ao ar
livre no Bairro Cohab”. Nº 293/2018 – Ao Prefeito, “Dispõe sobre a colocação de academia ao ar
livre na Praça do Bowl”.  Nº 294/2018 – Ao Prefeito, “Dispõe sobre a colocação de pavimentação
com blocos de concreto PAVS na Rua Jerônimo Pires, nesta cidade”. Nº 295/2018 – Ao Prefeito,
“Dispõe sobre a colocação de pavimentação com blocos de concreto PAVS na Rua Tercílio João
Alves”.  Nº 296/2018 – Ao Prefeito, “Dispõe sobre a colocação de pavimentação com blocos de
concreto PAVS na Rua Waldemar Boa Vista”. Todas aprovadas por unanimidade. Passou-se aos
Requerimentos Verbais. Vereadora Raquel – 01) Ao Prefeito, solicitando através da SMSMU, a
troca  de  lâmpadas  em  02  (dois)  postes  localizados  na  Rua  Antônio  Prado,  em  frente  ao
Condomínio 25, Loteamento Colina Verde. Aprovado por unanimidade. 02) Ao Prefeito, solicitando
através da SMSMU, a troca de lâmpadas dos postes localizados na Rua Tropeiros, em frente aos
nºs  675,  682  e  685,  Bairro  Pasqualini.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos
Vereadores  Caco e Marquinhos.  03)  Ao Prefeito,  solicitando através da SMSMU, o  reparo da
cobertura da parada de ônibus localizada na Av. Sapucaia, nº 95, em frente a revenda de carros,
próximo  a  passarela  da  Catedral,  no  sentido  Sapucaia/Esteio,  Bairro  Centro.  Aprovado  por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge e Maninho. Vereador Marquinhos – 01) Ao
Prefeito,  solicitando  através  das  SMO  e  SMSMU,  o  patrolamento  e  ensaibramento  na  Rua
Dorcelina Falador, Bairro Vargas. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores
Raquel, Dra. Imilia, Gervásio, Jorge e Adão. 02) Ao Prefeito, solicitando através da SMST, a pintura
de faixas de sinalização para redução de velocidade na Av. Assis Brasil, cruzamento com a Rua
São Luiz. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Raquel e Caco.  03)  Ao
DAER e Prefeito,  solicitando através da SMST, providências  no que tange ao acesso da Rua
Quintino Bocaiúva à ERS 118, Bairro Boa Vista. Aprovado por unanimidade, com a associação dos
Vereadores Ventania, Gervásio e Caco. Vereadora Dra. Imilia – Ao Prefeito, requer a notificação
do estabelecimento Sinos Park, na Rua Coronel João Correa, próximo ao nº 113, Centro, em razão
da calçada estar totalmente irregular. Aprovado por unanimidade, com a associação do Vereador
Marquinhos. 02) À CORSAN, solicitando conserto do asfalto da Rua Nair da Silva Rufino,  próximo
aos números 284 e 456, Bairro Jardim Europa. Aprovado por unanimidade, com a associação dos
Vereadores Caco, Jorge, Gervásio, Raquel e Marquinhos. 03) Ao Prefeito, solicitando através das
SMO e  SMSMU,  providências  sobre  a  situação que vem ocorrendo  na  Rua João  Correa,  no
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número 113, Centro, pois meio-fio da calçada, hoje está pintado de amarelo devido a uma clínica
fisioterápica que tinha no local,  porém a clínica não existe mais,  sendo assim, necessita nova
pintura neste meio-fio, de branco, liberando assim o local para a população estacionar sem correr
risco  de  sofrer  penalidades  de  trânsito.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos
Vereadores Marquinhos e Gervásio. Vereador Gervásio – 01) Ao Prefeito, solicitando através da
SMSMU, a limpeza da passarela localizada sobre os trilhos do Trensurb, a qual liga a Av. Mauá
com a  Av.  Açoriana,  Bairro  Jardim/Centro.  Aprovado  por  unanimidade,  com a  associação  dos
Vereadores Raquel, Maninho, Marquinhos , Dra. Imilia, Ventania, Cleber e Jorge. 02) Ao Prefeito,
solicitando através da SMO, recalcetagem na Rua União da Vitória,  Bairro Sete. Aprovado por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Dra. Imilia, Maninho, Cleber, Adão, Ventania e
Caco. 03) Ao Prefeito, c/c à RGE Sul, solicitando a implantação de iluminação pública na Av. José
Joaquim, no trecho entre a Av. Copacabana até a Rua São Leopoldo, Bairro Piratini. Aprovado por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Raquel, Maninho, Caco, Jorge, Ventania e Cleber.
Vereador Cleber – 01) Ao Prefeito, solicitando através da SMST, repintura da faixa de segurança,
na Av. Justino Camboim, nº 230, Bairro Camboim, esquina com a Rua Pedro Porfírio de Souza.
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Maninho, Adão, Caco e Dra.
Imilia. 02) Ao Prefeito, solicitando através da SMO, reparo de uma tampa de bueiro, na Rua Nair da
Silva Rufino, esquina com a Rua Irmã Edviges, Bairro Jardim  América. Aprovado por unanimidade,
com a associação dos Vereadores Jorge, Adão, Gervásio, Caco e Ventania. Vereador Jorge – 01)
Ao Prefeito, solicitando através da SMSMU, a retirada da terra da Rua Nair da Silva Rufino, haja
vista, que a terra foi retirada do “valo que fica atrás da praça e provavelmente está contaminada,
pois o esgoto corre a céu aberto”. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores
Dra. Imilia, Marquinhos, Cleber, Gervásio, Caco e Ventania. 02) Ao Prefeito, solicitando através da
SMSMU, providências com relação a iluminação pública na Rua Vitória Fernandes, Cooperativa
Vida Nova, Bairro Vargas. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Caco,
Gervásio, Cleber, Maninho e Dra.Imilia.  Vereador Caco – 01)  Ao Prefeito, solicitando através da
SMST, solicitando a instalação de guard rail, no lado direito da Rua Sebastião Faut, após a ponte
do Bairro Fortuna, pois já houve acidente no local. Aprovado por unanimidade, com associação dos
Vereadores Dra. Imilia, Jorge, Adão, Cleber, Gervásio e Raquel. 02) Ao Prefeito, solicitando através
da SMSMU, que seja deslocada a parada de ônibus da Rua Sebastião Faut, após a ponte, tendo
em vista  que  da  maneira  que  está  o  ônibus  não  está  mais  parando  no  local.  Aprovado  por
unanimidade,  com a  associação  dos  Vereadores  Dra.  Imilia,  Jorge,  Adão,  Cleber,  Gervásio  e
Raquel. Vereador Maninho – 01) Ao Prefeito, solicitando através da SMST, a colocação de redutor
de velocidade, pintura de faixa de segurança ou placa de sinalização, em frente aos Condomínios
Porto  de  Alexandria  e  Napoles  na  Av.  Lúcio  Bitencourt.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a
associação dos Vereadores Caco, Adão, Raquel,  Cleber,  Gervásio,  Jorge e Dra. Imilia.  02)  Ao
Prefeito, solicitando através da SMO, conserto de uma boca de lobo, que está quebrada e entupida
na Rua Independência, esquina com a Rua Santana, nº 711. Aprovado por unanimidade, com a
associação dos Vereadores Raquel e Caco. Vereador Nelson – 01) Ao Chefe de Polícia do Estado
do Rio  Grande do Sul,  solicitando informações  se  já  foram chamados  os  novos policiais  que
prestaram concurso recentemente, haja visto que, em reunião com os Vereadores foi prometido
que assim que viessem os novos policiais viria 05 ou 06 para este Município e seria aberto os
plantões  nas  Delegacias.  Questiona  qual  a  possibilidade  desta  boa  notícia  para  o  Município.
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Raquel, Marquinhos, Dra. Imilia,
Gervásio, Cleber, Jorge, Adão, Caco, Ventania e Maninho. Questão de Ordem o Vereador Jorge,
disse que,  há uma reclamação constante  que refere-se ao serviço de oncologia e mastologia.
Questionou a Vereadora Raquel – Presidente da Comissão de Saúde, se tem alguma informação
referente a empresa que presta o serviço no Hospital Centenário – São Leopoldo. A Vereadora
Raquel disse que o retorno foi dado semana passada, segundo o Secretário Municipal da Saúde,
estão tentando resolver a questão junto ao estado, para agilizar o setor de oncologia. Segundo o
Vereador Jorge a prestadora de serviço do setor de oncologia e mastologia, está 07 meses com
pagamento  em atraso,  fica  um jogo  de  empurra  e  quem sofre  é  população.  Vereador  Caco,
questionou de onde veio a informação. O Vereador Jorge disse que próprio funcionário, Diretor da
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Empresa. Ainda, disse que ontem ficou quatro horas buscando, ajudando para uma paciente que
necessita deste serviço e foi informado pela “Cris da Regulação”, que a mesma paciente já tinha
feito contato com outros colegas aqui da Câmara, citando o nome da Vereadora Raquel e outros,
mas infelizmente não houve retorno. Ontem a tarde retornaram dizendo que a paciente não fosse
mais atrás de São Leopoldo, que fizesse contato com a regulação do Município, no entanto, a
paciente estava esperando desde o dia 07 do mês passado.  A Vereadora Raquel disse que, por
isso é importante a participação de todos os Vereadores, quando tem alguma reunião, pois na
reunião  que  houve  recentemente,  foi  questionado  a  situação  desta  paciente.  E  não  tem
conhecimento  sobre  o  atraso  de  pagamento,  mas  vão  cobrar  novamente.  Não  havendo  mais
requerimentos verbais, passou-se a leitura dos processos que aguardam pareceres e contestação
dos autores:  Neste  momento  os autores  retiraram o  PROC.  nº  20.725/258/2018 –  Origem do
Vereador Ventania e PROC. Nº 20.486/019/2018 – Origem do Vereador Marquinhos; Processo em
votação:  Emenda  –  Origem  do  Vereador  Gervásio  Santana  –  que  acrescenta  paragrafo
único:  com a  seguinte  redação:  Parágrafo  único.  Nos  locais  onde  for  recuada  a  faixa  de
segurança, poderá a Secretaria de Segurança e Trânsito implantar na esquina “guard-rails” para
que os pedestres atravessem no local  correto,  isto é, sobre a faixa de segurança.  Nesta data,
discutiram  a Emenda os Vereadores Gervásio e Jorge;  encaminhou votação o Vereador
Marquinhos,  sendo  a  Emenda  aprovada  por  unanimidade.   PROC.  nº  20.660/193/2018 –
Origem do Vereador Marco Antonio da Rosa (Marquinhos) – PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº
031/2018 - “Todas as faixas de segurança para pedestres do Município de Sapucaia do Sul, sejam
recuadas para que veículos não precisem parar em cima  das faixas, para seguir em frente ou
contornar para a direita ou para a esquerda”. Prazo para contestação: 06.08.2018. Contestação
apresentada  em 06.08.2018.  Contestação  deferida  pela  Comissão  de  Legislação  e  Justiça  em
16.08.2018.  Em 21.08.2018,  discutiram  o  Projetos  os  Vereadores  Marquinhos  e  Gervásio;  em
votação  o  Projeto  foi  aprovado  por  unanimidade  em 1ª  discussão  e  votação.  Nesta  data,  foi
aprovado  por  unanimidade,  em  2ª  discussão  e  votação,  com  inclusão  da  Emenda. Não
havendo  mais  Processos  a  serem  votados,  passou-se  ao  ESPAÇO  DAS  CONSIDERAÇÕES
FINAIS: Os Vereadores inscritos transferiram os tempos 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 quarenta e cinco 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, 23 de agosto de 2018.

                                                                                                                     NELSON BRAMBILA
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