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            Aos  dezesseis  dias  do  mês  de  agosto  do  ano  de  dois  mil  e  dezoito
(16/08/2018),  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 49ª
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: Imilia – PTB; Nelson – SD; Ventania
– PRB; Adão – PT; Raquel – PT; Cleber  – PP;  Jorge – PSD; Maninho – MDB; Caco –
MDB;  Gervásio  –  PP  e  Marquinhos  –  PSB.  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  de  nºs  277/2018,  278/2018,  279/2018,  280/2018,  281/2018  e
282/2018, de origem do Vereador Maninho; aprovadas por unanimidade; Indicações de nºs
271/2018,  272/2018,  273/2018,  274/2018,  275/2018  e  276/2018,  de  origem  do  Vereador
Marquinhos, aprovadas por unanimidade; Projeto de Emenda à Resolução que instaura CPI;
Ata nº 10.135, que foi aprovada por unanimidade, sem alterações nem retificações. Passou-
se ao ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE: Requerimentos Verbais:  Vereadora RAQUEL
– 01) Ao Prefeito, através da SMSMU, solicita limpeza e retirada de galhos e entulhos, na Rua
Farrapos, em frente ao nº 264, Bairro Vargas. Aprovado por unanimidade, com associação do
Vereador Jorge. 02) Ao Prefeito, através da SMO, solicita reparo de buraco, na Rua Sancho
de  Tovar,  esquina  com  a  Rua  Tenente  Timbaúva,  Bairro  Capão  da  Cruz.  Aprovado  por
unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge, Imilia e Marquinhos.  03) Ao Prefeito,
através da SMO, solicita reparo de buracos, em toda extensão da Avenida Theodomiro Porto
da Fonseca. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores  Jorge e Imilia.
Vereador  MARQUINHOS  –  01) Ao  Prefeito,  através  da  SMST,  solicita  a  repintura  na
sinalização asfaltica e colocação de uma faixa de segurança nos dois sentidos do cruzamento
das Ruas João de Souza Garcia e Benjamin Constant, Bairro Boa Vista, pois no local existem
duas paradas de ônibus em alta proximidade deste cruzamento, além de grande fluxo de
veículos  e  pedestres.  Aprovado por  unanimidade,  com associação dos Vereadores Caco,
Jorge, Raquel, Gervásio e Imilia.  02) Ao Prefeito, através da SMS, solicita providências do
Executivo  junto  ao  PAD  –  Programa  de  Atenção  Domiciliar,  onde  segundo  informações
estamos  com  falta  de  profissionais  nas  áreas  de  nutrição,  fonoaudiologia  e  fisioterapia,
pedindo urgência nestas reposições devido a ser um serviço de extrema importância que
atende especialmente pessoas em condições debilitadas. Aprovado por unanimidade, com
associação dos Vereadores Jorge, Adão, Maninho, Raquel e Nelson. 03) Ao Prefeito, através
da SMO e à RGE Sul, solicita vistoria e posterior conserto nos postes da Rua Tropeiros, em
frente aos nºs 685, 675, 682, Bairro Pasqualini, pois segundo moradores já existe protocolo
aberto e diversas reclamações feitas, no sentido que não procedam apenas a substituição das
lâmpadas  e  sim  o  exame  do  conjunto.  Aprovado  por  unanimidade,  com associação  dos
Vereadores Ventania, Imilia, Raquel e Maninho. Vereadora IMILIA – 01) Ao Prefeito, através
da SMSMU, solicita que seja verificado quem é o dono dos containers e após providenciado a
retirada dos mesmos da frente do Equipe de Saúde da Família – ESF, no Posto de Saúde do
Bairro  Boa  Vista,  na  Rua  Presidente  João  Goulart,  nº  397,  desobstruindo  assim o  local.
Aprovado por unanimidade, com associação do Vereador Jorge.  02) Ao Prefeito, através da
SMO, solicita que seja providenciado a recolocação de um novo portão no Equipe de Saúde
da Família – ESF, no Posto de Saúde do Bairro Boa Vista, na Rua Presidente João Goulart, nº
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397,  para a própria segurança dos usuários, funcionários e do patrimônio público. Aprovado
por unanimidade, com associação do Vereador Cleber.  03) À Comissão de Saúde da Casa,
solicita que verifique qual  a melhor forma de pressionar o Poder Executivo para que nos
informe quais os motivos para tanta falta de materiais nas ESFs – Equipes de Saúde da
Família  –  Postos  de  Saúde  do  Município,  visto  que  através  de  Gabinete  Itinerante  a
Vereadora  recebeu  várias  reclamações  com relação a falta  de  materiais  para  coleta  de
exames e até mesmo materiais essenciais nas Equipes de Saúde da Família – ESF – Postos
de Saúde por  toda a cidade,  a  falta  é  geral  e  não um privilégio  de um ou outro  posto.
Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Jorge,  Cleber  e  Gervásio.
Vereador GERVÁSIO – 01) Ao Prefeito, através da SMO, solicita operação tapa buracos da
Avenida Luiz Pasteur, do nº 5558 até proximidade da EMEF Guerreiro Lima, Bairro Walderez.
Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Raquel, Cleber e Jorge. 02) Ao
Prefeito, através da SMST, solicita conserto de dois semáforos de pedestres localizados na
Rua Nossa Senhora da Conceição, esquina com a Rua Capitão Camboim (em frente a Loja
Colombo) e na Avenida João Pereira de Vargas (em frente ao Mercado Nacional),  Bairro
Centro. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge, Adão, Cleber e
Raquel.  Vereador CLEBER – 01)  Ao Prefeito, através da SMSMU e à RGE Sul, solicita a
troca de lâmpada do poste e o conserto dos fios elétricos que estão expostos, na Rua União
da Vitória, nº 41, Bairro Sete, o que contribuirá com a segurança dos moradores do local.
Aprovado  por  unanimidade,  com associação dos  Vereadores  Raquel,  Maninho,  Ventania,
Caco, Adão, Jorge, Gervásio, Imilia e Marquinhos. 02) Ao Prefeito, solicitando o cancelamento
do contrato com a empresa que está fazendo o serviço de tapa buracos em nosso Município,
devido ao péssimo serviço realizado ou então que a referida empresa passe a fazer  um
trabalho  de  qualidade.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  do  Vereador  Jorge.
Vereador JORGE – 01) Ao Prefeito, através da SMS, solicita que tenham mais atenção e até
bom senso, quanto a demora para realização de exames, uma avaliação se faz necessária
para os pacientes conseguirem prosseguir com seus tratamentos. Aprovado por unanimidade,
com associação do Vereador Cleber.  02) Ao Prefeito, através da SMO, solicita que sejam
tomadas providências  urgentes  quanto ao péssimo trabalho que está  sendo realizado na
operação tapa buracos, que sejam solucionados estes problemas. Aprovado por unanimidade,
com associação dos Vereadores Cleber e Imilia.  Vereador CACO – 01) Ao Prefeito, através
da SMMA, solicita a criação de uma tabela mais justa para os tele entulhos,  conforme o
tamanho dos seus containers. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores
Maninho,  Marquinhos,  Imilia,  Cleber,  Jorge.  02) Ao  Prefeito,  através  da  SMST,  solicita  a
pintura de faixa de segurança na Avenida Borges de Medeiros em frente ao Mercado Sonho
Meu. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge, Maninho, Raquel,
Cleber, Ventania e Gervásio.  03) Ao Prefeito, através da SMST, solicita pintura de faixas de
segurança em frente as Escolas Hugo Gerdau e Otaviano Silveira, Bairro Fortuna. Aprovado
por  unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Ventania,  Jorge  e  Adão.  Vereador
VENTANIA – 01) Ao Prefeito,  através da SMST, solicita a colocação de quebra-molas na
Avenida Lúcio Bitencourt em frente ao muro dos Bombeiros, sentido Bairro Centro, em frente
ao Ginásio Kurashiki.  Aprovado por  unanimidade,  com associação dos Vereadores Jorge,
Adão, Caco, Maninho e Raquel. Vereador MANINHO – 01)  Ao Prefeito, através da SMSMU e
SMO, solicita limpeza e colocação de meio-fio, na Rua Osmar Pedro Fauth, nº 11, Bairro
Jardim América, pois o local se transformou em um foco de lixo. Aprovado por unanimidade,
com associação dos Vereadores Imilia, Raquel e Adão. 02) Ao Prefeito, através da  SMSMU e
SMO, solicita a limpeza da Praça localizada na Rua Jaci Fagundes da Fontoura, no Horto
Florestal, bem como, a colocação de brinquedos na mesma. Aprovado por unanimidade, com
associação dos Vereadores Adão, Cleber e Gervásio. Vereador NELSON – 01) Ao Prefeito,
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solicitando que retome os serviços de limpeza no Município em troca de sacolas econômicas.
Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge, Adão, Caco e Cleber. 02)
À Real Rodovias, solicitando informações, se procede ou não o fato de estarem sendo tirados
a maioria dos cobradores, ficando apenas os motoristas sozinhos para cobrar as passagens.
Aprovado por unanimidade.  Vereador CLEBER – 03)  Ao Prefeito, através da Empresa que
realiza o serviço de tapa buracos, solicita informações sobre o que é feito com os restos do
asfalto,  após  a  realização  do  serviço  de  tapa  buracos.  Aprovado  por  unanimidade,  o
Requerimento será em Nome do Poder Legislativo. PROC. 20.820/353/2018 – Origem da
Mesa Diretora – PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 053/2018 – “Altera os artigos 17 e 18 da
Lei nº 3.463/2013 – Consolida o Plano de Cargos, Vencimentos, Carreira e Avaliações de
Desempenho por objetivos, dos Servidores Efetivos do Poder Legislativo Municipal”.  Nesta
data discutiu o Projeto o Vereador Marquinhos, em votação o Projeto foi aprovado por
unanimidade,  em 1ª  discussão  e  votação. O  Vereador  Nelson  solicitou  a  inclusão  da
Emenda para votação, o pedido foi aprovado por unanimidade. Em votação a Emenda ao
Projeto  de  Resolução  que  instaura  CPI:  Nesta  data  encaminharam  a  votação  os
Vereadores Gervásio (favorável),  Adão (contrário)  e Jorge (favorável);  em votação a
Emenda foi aprovada com 08 (oito) votos favoráveis (Jorge, Caco, Cleber, Gervásio,
Imilia, Marquinhos, Maninho e Raquel) e 02 (dois) votos contrários (Adão e Ventania);
em única votação. PROC. nº 20.810/343/2018 – Origem da Mesa Diretora – PROJETO DE
RESOLUÇÃO  nº  03/2018  –  "Constituí  Comissão  Parlamentar  de  Inquérito  (CPI)  com  a
finalidade de apuração dos fatos aqui elencados". Em 14.08.2018, foi aprovado com 09 (nove)
votos favoráveis  (Jorge,  Adão,  Caco,  Ventania,  Maninho,  Raquel,  Marquinhos,  Gervásio e
Cleber) e 01 (um) voto contrário (Dra. Imilia). Nesta data houve a inclusão da Emenda; em
votação o Projeto  de  Resolução com a  Emenda  foi  aprovado com 09 (nove)  votos
favoráveis  (Jorge,  Caco,  Ventania,  Maninho,  Raquel,  Marquinhos,  Imilia,  Gervásio  e
Cleber)  e  01  (um)  voto  contrário  (Adão),  em  2ª  votação. 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 cinquenta 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, 16 de agosto de
2018.
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