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            Aos nove dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove  (09/04/2019), 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  15ª  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:  Nelson – SD; Cleber – PP; Dra. Imilia – PTB; Jorge –
PSD; Adão – PT; Caco – MDB; Ventania – PRB; Gervásio – PP; Marquinhos – PSB;
Maninho  –  MDB e  Raquel  –  PT.  Após  constatar  o  quórum necessário  à  realização  da
Sessão, a Vereadora Raquel do Posto – 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: Votação da Ata nº 10.234,
aprovada por  unanimidade,  sem retificações nem alterações.  Passou-se ao  ESPAÇO DO
GRANDE  EXPEDIENTE: Requerimentos  Verbais:  Vereadora  Raquel  –  01)  Ao  Prefeito,
solicitando,  através  da  SMS,  providências  quanto  a  forma de  distribuição  de  fichas  para
consultas  na  UBS do Bairro  Fortuna.  Aprovado por  unanimidade,  com a  associação dos
Vereadores  Cleber,  Caco,  Dra.  Imilia,  Nelson,  Gervásio,  Jorge,  Ventania  e  Adão.  02) À
CORSAN, solicitando reparo de um vazamento de água que está ocorrendo na Rua Padre
Réus,  em  frente  ao  nº  544,  Bairro  Capão  da  Cruz.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a
associação dos Vereadores Cleber, Caco, Adão, Gervásio, Nelson, Jorge, Ventania e Cleber.
03) Ao Prefeito, solicitando, através da SMO, o reparo de um vazamento de esgoto que está
escorrendo a céu aberto, na Rua Dr. Lisboa com a Rua Padre Réus, Bairro Capão da Cruz.
Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos  Vereadores  Caco,  Adão,  Gervásio,
Maninho,  Cleber e Ventania. 04) (Fazer em Nome da Casa)  – Reiterando Requerimento
Verbal, realizado no dia 04 de março de 2019, o qual solicita, através da SMSMU a limpeza e
retirada de lixos e entulhos, na calçada da EMEF Justino Camboim, na Rua Porto Alegre, nº
102, Bairro Camboim. Aprovado. Vereador Gervásio – 01) Ao Prefeito, justifica que o mês de
abril é tradicionalmente conhecido como “Abril Marrom”, onde ocorre uma campanha mundial
de conscientização quanto a importância do cuidado com os olhos. Em virtude disso e devido
a grande demanda reprimida de consultas e cirurgias oftalmológicas, inclusive de criança em
idade escolar,  solicita  através da SMS uma força tarefa para a realização de mutirão de
compra de consultas  e  cirurgias  oftalmológicas,  em clínicas especializadas.  Aprovado por
unanimidade,  com  a  associação  dos  Vereadores  Jorge,  Caco,  Maninho,  Marquinhos,
Ventania, Cleber e Adão.  02)  Ao Prefeito, solicitando, através da SMSMU e Trensurb, que
sejam revitalizadas as passarelas localizadas sobre a linha do trem, uma delas localizadas na
Av. Mauá, em frente a Rua Santa Maria e a outra na Av. Sapucaia ao lado da Rua Manoel
Athanazio Dias. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Adão, Caco,
Jorge, Dra. Imilia, Marquinhos, Maninho, Cleber, Ventania e Nelson. Vereador Ventania – 01)
Ao Prefeito, solicitando, através da SMO, a troca de tampa de bueiro e conserto de erosão ao
lado da caixa de esgoto, localizada na Rua Pedro Porfírio de Souza, esquina com a Rua
Justino Camboim, em frente ao número 309, Bairro Pasqualini. Aprovado por unanimidade,
com a associação dos Vereadores Caco, Maninho e Marquinhos. 02) Ao Prefeito, solicitando,
através da SMST, colocação de parada de ônibus com cobertura ou sinalizar o local como
ponto de ônibus na Rua Tenente Timbaúva, em frente ao nº 189, Vila Santo Agostinho, Bairro
Capão da Cruz. Aprovado por unanimidade.  Vereador Caco – 01)  Ao Prefeito, solicitando,
através da SMSMU, o recolhimento de material da parada de ônibus que queimou na BR 116,
em frente a Empresa Lansul. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores
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Jorge, Gervásio e Dra. Imilia. 02) (Fazer em Nome da Casa) Ao Prefeito e SMS, solicitando,
que seja realizada uma reunião e sugerido aos atendentes de postos de saúde, para serem
mais educados e atender os usuários com boa vontade, pois está havendo muita reclamação
sobre atendimentos. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge,
Cleber,  Dra.  Imilia,  Gervásio  e  Ventania.  03)  Ao Prefeito,  solicitando,  através da SMO, o
recapeamento  asfáltico  na Av.  Mauá e que seja  fiscalizado para ser  feito  um serviço de
qualidade. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Gervásio,
Cleber, Nelson e Maninho. Vereador Jorge – 01) Ao Prefeito, solicitando, através da SMSMU,
a substituição das lâmpadas na extensão da Rua Adão Carvalho, até a esquina com a Rua
das Palmas no Bairro Colonial. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores
Cleber, Maninho, Ventania e Gervásio.  02)  Ao Prefeito, solicitando, através da SMSMU, a
substituição  das  lâmpadas  na  extensão da  Rua General  Luz,  a  partir  da esquina com a
Avenida  Mauá,  até  a  esquina  com  a  Rua  25  de  Julho,  Bairro  Vargas.  Aprovado  por
unanimidade,  com  a  associação  dos  Vereadores  Cleber  e  Gervásio. 03)  Ao  Prefeito,
solicitando,  através da SMS, orientação aos atendentes da UBS Boa Vista,  para atender
melhor a população pois está havendo muitas reclamações. Aprovado por unanimidade, com
a associação dos Vereadores Adão, Caco e Dra. Imilia. Vereadora Dra. Imilia – 01)(Fazer em
Nome da Casa) À Presidente desta Casa, justificando que através de denúncias e demandas,
no que se refere aos vazamentos de água ocorridos por toda a cidade, se faz necessário que
esta  Casa  Legislativa  chame  o  representante  da  CORSAN para  que  venha  em  Sessão
esclarecer os reais motivos de tantos vazamentos existentes e que providências estão sendo
tomadas.  Também há  necessidade  de  ser  chamado  o  Excelentíssimo  Prefeito,  para  que
esclareça sobre outro problema gravíssimo iluminação pública. Necessitam saber qual foi a
empresa contratada para esse serviço e quais as medidas que estão sendo tomadas até
resolverem essa situação.  Desta forma, requer que esta Casa Legislativa,  solicite que os
representantes da CORSAN e Poder Executivo venham prestar esclarecimentos sobre os
problemas e cópia do contrato com a empresa que deve prestar iluminação pública. Aprovado
por unanimidade. 02) Ao Prefeito, solicitando através da SMMA, a notificação do proprietário
do terreno localizado na Rua Nair da Silva Rufino, nº 124, na subida para o Bairro Jardim
Europa,  para  que faça  a  manutenção  no  mesmo ou  que  o  Poder  Público  providencie  a
desobstrução e limpeza. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Caco
e Cleber.  03)  Ao Prefeito, solicitando, através da SMO e SMSMU, justifica que através de
Gabinete Itinerante, receberam pedido de ajuda de uma moradora do Beco na Av. Mauá, Rua
Bela Vista, nº 35, área chamada “Invasão Garimpo”, pois em dia de chuva a moradora fica
ilhada, toda a água que desce da Avenida passa pelo beco e entra pra dentro de sua casa,
então se faz necessário que seja aberta uma valeta para que a  água escorra naturalmente,
fotografias  anexas,  diante  das  proximidades  dos  dias  de  chuva,  se  faz  necessária  uma
medida urgente. Requer ainda, a troca de lâmpada nos postes de iluminação do local, pois a
meses estão em completa escuridão. Aprovado por unanimidade.  Vereador Cleber – 01)  À
Brigada Militar de Sapucaia do Sul, solicitando monitoramento nas passarelas da BR 116,
devido ao fluxo indevido de motocicletas. Aprovado por unanimidade, com a associação dos
Vereadores Marquinhos e Dra. Imilia. 02) Ao Prefeito, solicitando, através da SMS, que seja
disponibilizado  um  médico  para  atender  os  pacientes  na  ESF  Itapemirim,  Vila  Trensurb.
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge,  Nelson,  Gervásio e
Adão. 03) (Em Nome da Casa), Ao Prefeito, solicitando a implantação de um espaço de lazer,
no Bairro Bela Vista, (uma pracinha para as crianças e academia comunitária para adulto e
idosos). Aprovado.  Vereador Marquinhos – 01)  Ao Prefeito, parabenizando a Funcionária
Raiane,  da  equipe  de  atendimento  ao  cidadão,  da  Secretaria  Municipal  de  Planejamento
Urbano. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Adão, Caco, Ventania,
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Dra. Imilia, Raquel, Nelson, Maninho, Cleber e Gervásio. 02) Ao Prefeito, solicitando, através
da SMSMU, que seja feita a troca de lâmpadas queimadas na Rua Homero Motta Goulart,
Bairro Capão da Cruz. Aprovado por unanimidade. 03) Ao Prefeito e Secretaria Estadual de
Educação, solicitando providências e esclarecimentos sobre a situação da Escola Estadual
Guianuba que está sem professores em diversas áreas.  Aprovado por unanimidade, com a
associação do Vereador Gervásio. Vereador Nelson – 01) À Direção da Fundação Hospitalar
Getúlio Vargas, solicitando que seja agendada uma reunião com a Comissão de Saúde desta
Casa,  para  esclarecimentos  porque  anteriormente  eram  realizadas  pequenas  cirurgias  e
exames  de  colonoscopia,  no  Hospital  e  atualmente  tem  pacientes  que  aguardam  esses
exames a mais de um ano, segundo informações são realizados apenas em pacientes que
estão  internados  na  emergência.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos
Vereadores  Marquinhos,  Caco,  Jorge,  Maninho,  Gervásio  e  Cleber.  02)  Ao  Prefeito,
solicitando, através da SMS, que seja destinada uma verba de R$ 100.000,00 (cem mil reais),
para  pagar  exames,  sejam ecografias  e  oftamologica,  pois  há  muita  demanda  e  atraso.
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber, Gervásio, Jorge, Adão,
Caco e Ventania.  03)  Ao Prefeito, solicitando, através da SMSMU, que seja enviado a esta
Casa um Projeto, seja a criação de parceria público privada, para a instalação de no mínimo
100  paradas  de  ônibus  com  abrigo,  no  Município.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a
associação dos Vereadores Jorge, Marquinhos, Maninho e Ventania.  Vereador Maninho –
01) À RGE Sul, solicitando a manutenção e recolhimento de cabos caídos junto a calçada da
Escola  Cecília  Meirelles  na  Rua Manoel  Serafim esquina  com a  Rua Plácido  de  Castro.
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Adão, Nelson, Marquinhos e
Ventania. 02)  (Fazer  em Nome da Casa)  Ao Prefeito,  solicitando,  que seja  construída a
possibilidade  de  abrir  concorrência  na  licitação  a  se  realizar  referente  as  funerárias  que
prestam serviço junto ao Município. Aprovado.  03)  Ao Prefeito, solicitando através do setor
competente,  que  seja  feita  novamente  a  roçada  as  margens  do  Arroio  José  Joaquim.
Aprovado pro unanimidade, com a associação dos Vereadores Gervásio, Ventania e Cleber.
Vereador Gervásio – 03) Ao Prefeito, solicitando, através da SMSMU, a retirada de galhos e
entulhos na Rua Gilberto Ferraz, em frente ao nº 418, esquina com a Rua Teixeirinha, Bairro
Jardim  América.  Aprovado  por  unanimidade,  com a  associação  dos  Vereadores.  Nelson,
Jorge, Maninho, Marquinhos, Ventania e Cleber. Não havendo mais requerimentos verbais a
serem  feitos,  passou-se  a  leitura  dos  Processos  que  aguardam  pareceres,  contestação,
recursos  e  adiamento  de  votação.  Processo  em  2ª  discussão  e  votação:  PROC.  nº
20.870/403/2018 – Origem do Vereador Marco Antônio da Rosa (Marquinhos) – PROJETO
DE LEI LEGISLATIVO nº 062/2018 – “Institui  a semana de orientação vocacional  na rede
municipal de ensino de Sapucaia do Sul”. Recebida documentação solicitada. Em 04.04.2019
discutiram o  Projeto  os  Vereadores  Marquinhos  e  Maninho;  encaminharam à  votação os
Vereadores Gervásio e Imilia;  em votação o Projeto foi aprovado por unanimidade, em 1ª
discussão e votação.  NESTA DATA, foi aprovado por unanimidade, em 2ª discussão e
votação. PROC. n° 20.963/496/2018 – Origem do Vereador Marquinhos – PROJETO DE LEI
LEGISLATIVO nº 094/2018 -  “Proíbe a comercialização, utilização,  queima e a soltura de
fogos de estampidos, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito ruidoso no
Município  de  Sapucaia  do  Sul”.  Prazo  para  contestação:  14.12.2018.  Contestação
apresentada  em  11.12.2018.  Comissão  de  Legislação  e  Justiça:  Parecer  Contrário  à
Contestação  em  21.02.2019.  Em  28.02.2019  a  Presidente  abriu  prazo  de  10  dias  para
apresentação  de  recurso.  Prazo  para  recurso:  11.03.2019.  Recurso  protocolado  em
07.03.2019 e lido em 12.03.2019. Em 14.03.2019 o Vereador Nelson solicitou adiamento de
votação por 02 (duas) sessões. Aprovado por unanimidade. Portanto o projeto deverá retornar
para votação em 26.03.2019. Em 04.04.2019 discutiram o Projeto os Vereadores Nelson e
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Marquinhos;  encaminharam à votação os  Vereadores Imília,  Maninho,  Marquinhos,  Jorge,
Cléber e Nelson; em votação o Projeto foi rejeitado por 09 (nove) votos contrários (Caco,
Adão, Jorge, Imilia, Cleber, Ventania, Nelson, Gervásio e Maninho) e 01 (um) voto favorável
(Marquinhos), em 1ª discussão e votação.  NESTA DATA, foi rejeitado com 09 (nove) votos
contrários  (Nelson,  Dra.  Imilia,  Cleber,  Ventania,  Gervásio,  Maninho,  Caco,  Adão  e
Jorge) e 01 (um) voto favorável (Marquinhos), em 2ª discussão e votação. PROC. nº
21.033/036/2019 – Origem do Vereador Adão da Silva (Adão do Calçado) – PROJETO DE LEI
LEGISLATIVO nº 012/2019 - “Dispõe sobre o atendimento às pessoas com fibromialgia em
estabelecimentos públicos e privados nas vagas de estacionamento e filas preferenciais no
Município de Sapucaia do Sul”. Em 19/03/2019, discutiram o Projeto os Vereadores Adão,
Marquinhos e Gervásio, que solicitou adiamento de votação por 01 (uma) Sessão. Aprovado
por  unanimidade.  Portanto  o  projeto  deverá  retornar  para  votação  em  26.03.2019.  Em
04.04.2019 discutiram o Projeto os Vereadores Adão, Gervásio, Imilia, Marquinhos e Maninho;
encaminhou à votação o Vereador Jorge; em votação o Projeto foi aprovado por unanimidade,
em  1ª  discussão  e  votação.  NESTA  DATA,  foi  aprovado  por  unanimidade,  em  2ª
discussão  e  votação.  Passou-se  ao  ESPAÇO  DAS  CONSIDERAÇÕES  FINAIS:  Os
Vereadores inscritos transferiram seus tempos para a próxima Sessão. Nada mais havendo a
ser tratado, a Vereadora Raquel Moraes (Raquel do Posto) – 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
Gervásio Santana – 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, 09 de abril de 2019.

                                                                                                                     RAQUEL MORAES 
                                                                                                                      (Raquel do Posto) 
                                                                                                                    Vereadora Presidente
     
        GERVÁSIO SANTANA 
          Vereador Secretário
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