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            Aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove (11/04/2019),
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  16ª  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:  Cleber – PP; Imilia – PTB; Nelson – SD;
Marquinhos – PSB; Jorge – PSD; Adão – PT; Caco – MDB; Ventania – PRB; Raquel –
PT; Maninho – MDB e Gervásio – PP.  Após constatar o quórum necessário à realização
da Sessão, a Vereadora Raquel – 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: Leitura dos Expedientes
Recebidos:  Mensagens.  Executivas  nºs  04/2019  e  05/2019;  Proj.  de  Lei  Legs.  nº
021/2019, de origem da Vereadora Imilia;  Indicações de nºs 065/2019 e 066/2019, de
origem  do  Vereador  Marquinhos;  Indicação  de  nº  067/2019,  de  origem  do  Vereador
Cleber;  Indicações  de  nºs  068/2019,  069/2019,  070/2019  e  071/2019,  de  origem  do
Vereador Gervásio, todas aprovadas por unanimidade em única votação; Atas nºs 10.237,
10.242 e 10.243, todas aprovadas por unanimidade, sem alterações, nem retificações.
Passou-se ao  ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE: Requerimentos Verbais: Vereador
MANINHO – 01) Ao Prefeito, através da SMO, solicitando a manutenção de uma tampa
de  bueiro,  em  frente  à  Escola  Júlio  Casado,  na  Rua  Djalma  Sassi.  Aprovado  por
unanimidade, com associação dos Vereadores Ventania e Adão. 02) Ao Prefeito, através
da SMDS, solicitando estudos quanto aos diversos pontos de acessibilidade em nosso
Município, onde tem e a forma que foram feitos, dificultando aos cadeirantes o uso dos
mesmos, sugerindo portanto que façam um levantamento de quantos cidadãos fazem uso
de cadeira de rodas ou motos elétricas, as pessoas que tem necessidades especiais e de
locomoção, até mesmo calçar as ruas onde tenham esses moradores, devido as grandes
dificuldades que essas pessoas passam diariamente. Aprovado por unanimidade,  com
associação dos Vereadores Jorge, Adão, Ventania, Nelson, Imília e Gervásio.  Vereador
NELSON  –  01)  Ao  Prefeito,  através  da  SMST,  solicitando  a  revisão  de  todos  os
semáforos do Município, visto que, já existem regras para o uso do “amarelo piscante”
depois da meia noite, mas somente alguns semáforos tem e a grande maioria não tem
este serviço, que é de grande importância para o trânsito. Aprovado por unanimidade,
com associação dos Vereadores  Imília, Ventania e Marquinhos. 02) Ao Prefeito, através
da SMO, solicitando o conserto de tampa de bueiro, na Rua Portão, Bairro Vargas, pois
está causando perigo a quem passa no local. Aprovado por unanimidade, com associação
dos Vereadores Jorge, Ventania, Gervásio e Cleber.   Vereador MARQUINHOS – 01) Ao
Prefeito, através da SMSMU, solicitando a retirada de entulhos residuais das remoções de
imóveis resultante da obra de ampliação da RS118,  que estão alocados em frente ao nº
1.896, pois o comércio do local está enfrentando dificuldades de operar devido a esta
obstrução.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Cleber  e
Gervásio. 02) Ao Prefeito, através da SMSMU, tendo como base as notícias veiculadas na
imprensa da região, sobre uma parceria firmada entre o Hospital Centenário e os militares
do 19º BIMtz que resultou em uma excelente operação de limpeza e zeladoria na região
externa do referido  Hospital,  vem por  meio  deste  instigar  que o Executivo  Municipal,
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busque em nossos valorosos militares do 18º  batalhão,  a  viabilidade de realizar  uma
parceria   semelhante, podendo realizar intervenção parecida em uma escola, posto de
saúde ou praça, reiterando que em situação de crise toda alternativa criativa é bem vinda.
Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores  Gervásio, Maninho, Jorge,
Adão,  Caco,  Ventania,  Imília,  Cleber  e  Nelson.  03)   Ao Prefeito,  através da SMSMU,
solicitando a remoção de uma árvore morta que está caída na calçada da Rua João
Rodrigues, em frente ao Comitê da Cidadania e ao lado da Escola Vila Prado, pedestres
em sua maioria alunos estão sendo forçados a transitar pela rua devido a obstrução da
calçada. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge, Adão, Cleber
e  Gervásio.  04)  Ao  Prefeito,  através  da  SMSMU,  solicitando  a  troca  de  lâmpadas
queimadas  na  Rua  João  Olímpio  da  Silveira,  próximo  ao  nº  240.  Aprovado  por
unanimidade, com associação dos Vereadores Ventania e Cleber.  Vereador CLEBER –
01)  Ao  Prefeito,  através  da  SMMA,  solicitando  que  os  responsáveis  do  “Bem  Estar
Animal”, venham até o Legislativo fazer uma prestação de contas do trabalho no ano de
2018. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Imília, Gervásio, Jorge
e Maninho. 02) Ao Prefeito, solicitando que disponibilize o curso preparatório para os pré
candidatos que irão concorrer a eleição do Conselho Tutelar. Aprovado por unanimidade,
o Requerimento será em Nome do Poder Legislativo.   Vereadora IMILIA – 01) Ao
Prefeito, através da SMMA e SMSMU, esclarece que em 04/2018 através de ofícios nºs
532/18 e 533/18, foi solicitado o corte ou poda de uma árvore, na Rua Nossa Senhora da
Conceição, nº 854, Centro, próximo a UBS Centro – Antigo Postão, a poda foi concedida,
porém a SMMA,  incube esse papel a Câmara  de Vereadores, ocorre que trata-se de
uma  árvore  localizada  em um passeio  público,  sendo  obrigação  do  Poder  Executivo
efetuar, a autorização tem validade até 29.07.2019 e somente foi tomado conhecimento
devido ao Assessor da Vereadora ter ido à Secretaria. Desta forma se faz necessário que
o  Poder  Público  haja  com urgência  nesta  situação,  que  a  Secretaria  correspondente
providencie a devida poda. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores
Gervásio e Cleber. 02) Ao Prefeito, através da SMO e SMSMU, solicitando a tomada de
medidas para que se resolva o problema causado pelo buraco existente na Rua Atálibio
Trindade Figueiredo e o problema da iluminação púbica do Bairro Paraíso e asfaltamento
da  Rua  Querino  de  Andrade  Neto.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  do
Vereador Caco. 03) Ao Prefeito de Sapucaia do Sul, à Secretaria Municipal de Saúde de
Canoas e à Coordenadoria Regional de Saúde, em Porto Alegre,  solicitando a notificação
da Secretaria Municipal de Saúde de Canoas e a Coordenadoria Regional de  Saúde de
Porto Alegre,  com o objetivo de que ambas esclareçam qual  o  real  motivo de nosso
município não estar recebendo as cotas de neuropediatria e se há previsão de retorno das
mesmas  ao Município de Sapucaia do Sul. Aprovado por unanimidade, com associação
dos Vereadores Cleber e Gervásio. Vereador JORGE – 01) Ao Prefeito, através da SMO,
SMSMU e SMPU, solicitando uma avaliação para revitalização  das ruas da Cooperativa
AMOBEM  e  Cooperativa  Vida  Nova,  ambas  no  Bairro  Vargas,  pois  encontram-se
intransitáveis.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Gervásio,
Cleber, Nelson, Caco e Ventania.  Vereador ADÃO – 01)  Ao Prefeito, através da SMO,
solicitando o desentupimento de boca de lobo, na Rua Nair da Silva Rufino, esquina com
a Rua Teixeirinha, Bairro Jardim América. Aprovado por unanimidade, com associação
dos Vereadores Gervásio, Maninho, Imília, Nelson, Jorge e Ventania.  Vereador CACO –
01) Ao Prefeito, através da SMSMU, solicitando substituição de lâmpadas queimadas na
Avenida  Jorge  Assun,  nas  proximidades  da  Escola  Júlio  Stroher  e  na  Rua  Lagoa
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Vermelha,  Bairro  Parque  Joel.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos
Vereadores Jorge, Gervásio, Cleber, Ventania e Nelson.  02)  À Comissão de Saúde da
Casa, solicitando com urgência agendamento de reuniões com a Secretaria Estadual de
Saúde, a respeito de verbas para a Fundação Hospitalar Getúlio Vargas. Aprovado por
unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Jorge,  Ventania,  Gervásio  e  Imilia.
Vereador VENTANIA – 01)  Ao Prefeito, através da SMO, solicitando troca da tampa de
boca de lobo, na Rua Venâncio Aires, nº 52, Bairro Nova Sapucaia, a mesma encontra-se
quebrada. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores  Adão, Gervásio e
Cleber.  Vereador GERVÁSIO – 01)   Ao Prefeito, através da SMO e SMST, solicitando
estudos de viabilidade técnica para instalação de um redutor de velocidade na Rua Nossa
Senhora da Conceição, próximo ao Mercado Dia %, Bairro Centro, os carros passam em
alta velocidade dificultando a travessia de pedestres no local, podendo ocorrer acidentes.
Aprovado por  unanimidade,  com associação dos Vereadores Maninho,  Imilia,  Jorge e
Adão. 02) Ao Prefeito, através da SMO, solicitando conserto de um buraco causado por
erosão no asfalto na Avenida Assis Brasil,  ao lado da calçada da Padaria MarSent,  a
erosão está afundando e pode ocasionar acidentes com pedestres ou veículos. Aprovado
por unanimidade, com associação do Vereador Cleber. 03) Ao Prefeito, através da SMO,
solicitando conserto de uma cratera na Rua Silvio Sanson, na esquina com a Avenida
Ruben Berta, Bairro Piratini,  o buraco toma conta de todo um lado da rua, obrigando
motoristas a desviarem pela contramão. Aprovado por unanimidade, com associação dos
Vereadores Imilia, Cleber e Maninho. Vereadora RAQUEL – 01) Ao Prefeito, através da
SMS, solicitando providências imediatas quanto a UBS Bela Vista, pois teriam diversos
relatos de fatos como por exemplo de uma mãe que levou o filho para vacinar, embora
tivesse levado todos os documentos, esqueceu o cartão do SUS, a funcionária respondeu
aos  gritos  que  não  iria  vacinar.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos
Vereadores Caco, Ventania, Imilia,  Marquinhos, Gervásio,  Cleber e Maninho.   02)   Ao
Prefeito, através da SMS, solicitando que seja divulgado melhores informações a respeito
da vacina da gripe, pois foi colocado que  era até “seis anos”, mas o correto é “cinco anos,
onze meses, vinte e nove dias”, mães estão levando seus filhos com seis anos completos
e  não  estão  recebendo  a  vacina.  Aprovado  por  unanimdade,  com  associação  dos
Vereadores Maninho, Imília, Cleber, Marquinhos, Jorge, Adão Caco e Ventania.  Vereador
NELSON – 03)  À Guarda Municipal, à Brigada Militar e à SMSMU, solicitando estudos
quanto aos inúmeros roubos de fios, fazendo com que dez por cento dos consertos na
iluminação seja por causa desses roubos, uma situação que merece atenção por parte do
Poder Público.  Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Maninho,
Caco  e  Ventania.  Vereador  CACO  –  03) Ao  Prefeito,  através  da  SMS,  solicitando
informações sobre casos de meningite, se há ou não  no Município esse fato. Aprovado
por unanimidade,  o Requerimento será em Nome do Poder Legislativo.  Vereador
JORGE – 02) Ao Prefeito, através da SMST, SMSMU, SMO, solicitando avaliação urgente
da  situação  na  entrada  do  Bairro  COHAB  Blocos,  no  pontilhão,  devido  a  inúmeros
acidentes  no  local.  Aprovado  por  unanimidade,  o Requerimento  será  em Nome do
Poder Legislativo.  O ESPAÇO DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS foi transferido para a
próxima Sessão. O Vereador Adão convocou a Comissão de Educação, para reunião na
terça-feira,  16.04.2018,  às  09:30hs.  Nada  mais  havendo  a  ser  tratado,  a  Vereadora
Raquel – 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 pela mesma assinada e pelo Vereador Gervásio – Secretário. Para constar, esta
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Ata foi devidamente lavrada pelo Serviço de Elaboração e Revisão de Anais e Atas da
Divisão de Processos Legislativos. Sala Tiradentes, Sapucaia do Sul, 11 de abril de 2019.

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