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            Aos  dezoito  dias  do  mês  de  outubro  do  ano  de  dois  mil  e  dezoito
(18/10/2018), 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 67ª
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: Marquinhos – PSB; Imilia – PTB;
Gervásio – PP; Cleber – PP; Jorge – PSD; Adão  – PT; Caco  – MDB; Ventania – PRB;
Raquel – PT; Maninho – MDB; Nelson – SD.  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: Projs. de Lei Legs. nºs 075/2018, 076/2018 e 077/2018, de origem
do Vereador Marquinhos; Indicações de nºs 329/2018 e 330/2018, de origem do Vereador
Marquinhos, que foram aprovadas por unanimidade, em única votação; Atas nºs 10.159 e
10.164, que foram aprovadas por unanimidade, sem retificações, nem alterações. Neste
instante, às onze horas e quinze minutos, foi  suspensa a Sessão, para Comissão de
Finanças e Orçamento da Casa se reunir, a fim de apresentar PARECER ao Projeto da
LDO para o ano de 2019. Retomada a Sessão às onze horas e trinta minutos. Passou-se
ao  ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE: Requerimentos Verbais: Vereadora RAQUEL
– 01)  Ao Prefeito,  solicitando atenção à futura construção e instalação de uma Casa
Prisional em nosso Município, que veja a possibilidade  e legalidade de ser firmado um
termo de compromisso com a construtora do mesmo para que se priorize a mão de obra
local, essa iniciativa visa atender questões pontuais importantes para os munícipes como
geração  de  emprego,  fomento  da  economia  e  desenvolvimento  local.  Aprovado  por
unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Cleber,  Adão,  Marquinhos,  Gervásio,
Caco, Jorge e Ventania. 02) Ao Prefeito, através da SMO, solicitando colocação de tampa
de bueiro, localizado na Rua Leopoldo Johann, esquina com  a Rua Campo Verde, Bairro
Pasqualini,  podendo  causar  um  grave  acidente.  Aprovado  por  unanimidade,  com
associação  dos  Vereadores  Cleber,  Gervásio,  Marquinhos,  Jorge,  Adão  e  Ventania.
Vereador  MARQUINHOS  –  01) Ao  Prefeito,  através  da  SMO  e  SMSMU,  solicitando
providências quanto a mudança do ponto de ônibus, que era em frente ao Hospital Getúlio
Vargas na Rua Pinheiro  Machado, Bairro Dihel e foi transferido para uma quadra a baixo,
onde segundo relatos uma paciente idosa teve dificuldade no deslocamento até este novo
ponto.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Jorge,  Adão,
Ventania,  Raquel,  Gervásio,  Cleber  e  Maninho.  02)  Ao  Prefeito,  através  da   SMO,
solicitando limpeza e revitalização das passarelas de pedestres, em toda extensão da
Avenida Sapucaia, a situação tem gerado reclamações, além da sujeira e mal cheiro, o
risco de acúmulo de água e consequentemente a proliferação do mosquito da dengue.
Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Raquel, Gervásio, Cleber,
Jorge e Adão.  Vereadora IMILIA – 01) Ao Prefeito,  através da SMO, pois através do
Gabinete Itinerante, obteve reclamação de moradores da Rua Leopoldo Johann, Bairro
Pasqualini,  os  mesmos reclamam que  há  anos  foi  feito,  um calçamento  com pedras
somente por um pedaço da rua, deixaram pela metade o serviço, hoje a situação está
crítica  no  local,  pois  estão  com muitos  desníveis  e  buracos,  conforme fotos  anexas.
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Diante do exposto, requer que seja novamente retomado o calçamento do local,  com
conserto no que está desnivelado e a conclusão da rua para que a população possa
transitar  pela  mesma.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores
Marquinhos, Cleber, Gervásio, Jorge, Adão, Caco, Ventania e Maninho.  02) Ao Prefeito,
através da SMO e SMSMU, pois através de gabinete Itinerante obteve reclamação de
moradores do Beco na Avenida Mauá, nº 5.150, área chamada de “invasão Garimpo”, o
local não possui esgoto encanado e nem calçamento estando em completo abandono e
precário, conforme fotos anexas. Cabe ressaltar que o local não pode ser considerado
como uma invasão, pois as autoridades da cidade, permitiram que os ocupantes hoje
instalados já há anos, se apropriassem e ocupassem o território sem nenhuma medida na
época, sendo assim essas pessoas hoje possuem no mínimo saneamento básico na área.
Diante do exposto, requer que seja verificada pelas Secretarias competentes a situação
do local para a regularização do esgoto e calçamento no local. Aprovado, com associação
dos Vereadores Cleber,  Gervásio e Jorge e o voto contrário do Vereador Marquinhos.
Vereador GERVÁSIO – 01) Ao Prefeito, através da SMSMU, solicitando recolhimento de
entulhos  na  Rua  São  Vicente,  próximo  ao  nº  64,  Bairro   São  José.  Aprovado  por
unanimidade, com associação dos Vereadores Maninho, Raquel, Jorge e Raquel. 02)  Ao
Prefeito, através da SMO, solicitando colocação de telas em bueiros na  Rua Marciano C.
da Silveira, Bairro Nova Sapucaia, para evitar a entrada de lixo e sujeira,  bem como,
solicita a colocação de cinco blocos de cordão nesta mesma rua, esquina com a Rua
Acre.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Maninho,  Cleber,
Marquinhos, Ventania, Jorge e Adão. Vereador CLEBER – 01) À Empresa Real Rodovias
e ao Prefeito, solicitando  que disponibilize aos passageiros uma maior quantidade de
lotação no Bairro Fortuna, nas linhas  1 e 2 Carioca-Antena e nas linhas 1 e 2 Antena-
Carioca, em razão da super lotação nos horários existentes, causando transtornos a todos
usuários  do  transporte  público.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos
Vereadores Gervásio, Marquinhos, Maninho, Nelson, Jorge, Ventania e Raquel. Vereador
JORGE – 01)   Ao Prefeito, através da SMSMU, solicitando a retirada de galhos, lixos e
entulhos, na Rua São Gabriel,  antigo Arroio das Pedras, no local existem até animais
mortos,  necessitando  urgente   de  limpeza  no  local.  Aprovado  por  unanimidade,  com
associação  dos  Vereadores  Cleber,  Gervásio,  Imilia,  Marquinhos,  Ventania,  Raquel  e
Nelson. 02) Ao Prefeito, através da SMSMU, solicitando melhorias na iluminação pública
no  Município,  que  o  material  utilizado  seja  de  melhor  qualidade.  Aprovado  por
unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Cleber,  Gervásio,  Imilia  e  Maninho.
Vereador ADÃO – 01) Ao Prefeito,  através da SMO, solicitando conserto  de  buraco,
localizado na Rua Oscar Burzlati, em frente ao nº 104, Bairro Nova Sapucaia. Aprovado
por unanimidade, com associação dos Vereadores Maninho, Raquel, Marquinhos, Jorge e
Ventania.  02) Ao Prefeito, através da SMO, solicitando limpeza e desobstrução de uma
boca de lobo, localizada na Rua Vereador Paulo Antonio Fraga, nº 102, esquina com a
Rua Elizeu  Terto da Silva, Bairro Camboim. Aprovado por unanimidade, com associação
dos Vereadores Gervásio, Raquel e Jorge. Vereador CACO – 01) Ao Prefeito, através da
SMSMU, solicitando novamente  que o trabalho de troca de lâmpadas seja efetuado à
noite.  Aprovado  por  unanimidade,  com associação  dos  Vereadores  Cleber,  Gervásio,
Imilia, Marquinhos, Jorge, Adão, Ventania, Maninho e Nelson. 02) Ao Prefeito, solicitando
que  coloque  guardas  nos  cemitérios  do  município.  Aprovado  por  unanimidade,  com
associação  dos  Vereadores  Cleber,  Gervásio,  Marquinhos,  Jorge,  Adão,  Ventania  e
Raquel.  Vereador MANINHO – 01)  Ao Prefeito,  através da SMO, solicitando troca da
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tampa de bueiro na esquina da Rua João Cândido, esquina com a Rua Silvio Sanson.
Aprovado por  unanimidade,  com associação dos Vereadores  Adão,  Gervásio,  Jorge,
Cleber e Raquel. 02) Ao Prefeito, através da SMST, solicitando estudo de viabilidade de
estudos  por  parte  do  engenheiro  de  trânsito,  para  que  sejam  tomadas  providências
quanto a sinalização na Rua Jorge Assum, em frente ao Açougue vinte e quatro horas, a
revitalização da faixa de segurança no local. Aprovado por unanimidade, com associação
dos Vereadores Cleber, Gervásio, Raquel, Jorge, Adão, Caco e Ventania.       Vereador
NELSON – 01) À Brigada Militar e à Guarda Municipal, solicitando maior patrulhamento
em frente a Escola Vanessa Ceconet, devido aos inúmeros assaltos ocorridos no local.
Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Maninho, Raquel, Ventania,
Caco, Adão, Jorge, Cleber, Gervásio e Marquinhos. 02) Ao Prefeito, solicitando medidas
urgentes quanto a situação da Praça Central do Município, devido a péssima situação em
que a  mesma  se  encontra,  como sugestão  poderiam serem feitas  parcerias  público-
privadas para solucionar o problema. Aprovado por unanimidade, com associação Jorge,
Caco, Ventania, Cleber e Gervásio.  Vereador GERVÁSIO – 01) Ao Prefeito, através da
SME,  solicitando  que  seja  averiguado  a  situação  das  abelhas  na  Escola  Vanessa
Ceconet, pois há informações de que o problema permanece. Aprovado por unanimidade,
o Requerimento será em Nome do Poder Legislativo. Foi  solicitado pelo Vereador
Caco, a inclusão do Projeto da LDO, para votação, solicitação aprovada por unanimidade.
Passou-se a votação do seguinte Projeto:  PROC. nº 20.890/423/2018 – Origem do Poder
Executivo – Mensagem nº 026/2018 – PROJETO DE LEI EXECUTIVO nº 025/2018 –
“Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2019”.  NESTA
DATA,   encaminhou  a  votação  o  Vereador  Gervásio;  em  votação  o  Projeto  foi
aprovado  por  unanimidade,  em  1ª  discussão  e  votação.  O  Vereador  Marquinhos
retirou Projeto de sua autoria, a saber, PROC. nº 20.872/405/2018 – PROJETO DE LEI
LEGISLATIVO  nº  064/2018  –  “Sugere  a  instalação  de  equipamento  de  rastreamento
automotivo em todos os veículos funcionais do Município de Sapucaia do Sul”,  por 01
(uma) Sessão. O Espaço das Considerações Finais foi  dispensado pelos Vereadores
inscritos. Estavam presentes na Casa os Senhores Vilmar Lourenço, eleito Deputado
Estadual  e  Luis  Carlos  Heinze,  eleito  Senador,  pronunciaram-se  para
agradecimentos. 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 doze
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, 18 de outubro de 2018.
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