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            Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove  (30/04/2019), 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  21ª  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:  Jorge – PSD; Nelson – SD; Cleber – PP; Dra. Imilia –
PTB; 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: Leitura das Indicações nºs
74/2019,  75/2019 e 76/2019;  Votação da Ata nº  10.254,  aprovada por  unanimidade,  sem
retificações nem alterações. Passou-se ao  ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE: Votação
das Indicações:  Indicação nº 74/2019 – Origem do Vereador  Maninho – Ao Prefeito,  que
“Dispõe sobre parceira do Corpo de Bombeiro do Município com as escolas municipais, para
que elaborem treinamento e desenvolvimento de plano de evacuação em situação de risco”.
Indicação nº 75/2019 – Origem do Vereador Maninho – Ao Prefeito,  que “Dispõe sobre a
formação continuada de combate ao Bullyng,  através de órgãos municipais,  que visam a
promoção de saúde mental”.  Indicação nº  76/2019 – Origem do Vereador  Ventania  –  Ao
Prefeito,  solicitando asfalto  na  Rua Rio  Negro  em toda extensão,  Bairro  Nova Sapucaia.
Aprovadas por unanimidade. Passou-se aos Requerimentos Verbais:  Vereador Maninho –
01)  À Secretaria Estadual de Logística e Transportes e ao DAER, solicitando com urgência
melhor sinalização no trecho da RS 118 esquina com a Rua Rio de Janeiro. Aprovado por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Adão e Ventania. Vereador Nelson – 01) Ao
Prefeito, através da SMO e ao Governo do Estado, solicitando providências com relação a Av.
República, pois segundo informações foi feita a galeria e havia melhorado, porém com as
obras  da  ERS 118,  foi  trancada  e  com a  última  chuva  alagou  a  avenida.  Aprovado  por
unanimidade,  com a  associação dos  Vereadores  Imilia,  Gervásio,  Raquel,  Jorge,  Adão e
Ventania.  02) Ao Prefeito, solicitando através da SMMA e SMSMU, a poda das árvores nas
vias públicas do Bairro Novo Horizonte, pois a cada chuva e vento, encostam nos fios de
energia  elétrica  e  o  bairro  acaba  ficando  sem  luz,  por  até  dois  dias.  Aprovado  por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Adão, Ventania, Dra. Imilia e Marquinhos.
Vereador Marquinhos – 01) Ao Prefeito de Sapucaia do Sul  e Prefeito de Esteio, solicitando
que façam um trabalho de limpeza dos dutos escoadores de águas pluviais da BR 116, pois
iniciou-se a época de chuvas frequentes e a obstrução nesses dutos podem representar auto-
custo posterior em ambos os Municípios devido aos alagamentos. Aprovado por unanimidade,
com a associação dos Vereadores Cleber, Adão, Gervásio, Caco e Maninho. 02) Ao Prefeito,
solicitando através da SMST,  a instalação de uma sinaleira  no cruzamento das Avenidas
Américo Vespúcio e Cel. Theodomiro Porto da Fonseca. Aprovado por unanimidade, com a
associação dos Vereadores Dra. Imilia, Adão, Cleber, Ventania, Maninho, Gervásio e Jorge.
03) Ao Prefeito, reiterando através da SMSMU, a limpeza no cruzamento das Ruas Estácio de
Sá com a XV de novembro no Bairro Silva. Aprovado por unanimidade, com a associação dos
Vereadores Cleber, Dra.Imilia e Nelson.  Vereador Cleber (Nome da Casa),  convidando a
Defesa Civil do Município, para vir nesta Casa em Sessão Plenária, fazer uma prestação de
contas do trabalho dos últimos anos, a estrutura, condições de trabalho e parcerias, até para
os  Vereadores  conseguirem se  posicionar  junto  a  população.  Aprovado.  Vereadora  Dra.
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Imilia – 01)  À Comissão de Educação e Prefeito através da SME, justifica que através de
inúmeras  reclamações  de  munícipes  que  chegaram  ao  Gabinete,  quanto  a  falta  de
professores de apoio as crianças que possuem necessidades especiais nas diversas escolas
de  nossa  cidade.  Então,  requer  através  da  Comissão  de  Educação  da  Casa  que  vá  as
escolas e junto com a Secretaria de Educação encontre uma solução para que se resolva
essa questão  da  falta  de  professores  de  apoio  aos  alunos  com necessidades  especiais.
Aprovado por unanimidade.   02) Ao Prefeito e SMS, justificando que através de rede social
chegam demandas e denúncias de munícipes que reivindicam melhorias em todas as áreas
de atendimento a população. No caso especifico moradores que utilizam o ESF Carioca, Rua
Isdralit,  nº  1560  –  Bairro  Carioca,  solicitam que  haja  uma visita  por  parte  da  Secretaria
Municipal  da  Saúde  ao  local  para  que  seja  verificada  as  condições  de  trabalho  e  dos
pacientes nos dias de calores excessivos, pois é insuportável para os pacientes e também
para os funcionários do local diante da falta de ventiladores. Aprovado por unanimidade, com
a  associação  dos  Vereadores  Cleber,  Gervásio,  Marquinhos,  Maninho  e  Nelson.  03)  Ao
Prefeito, solicitando através da SMO, notificação dos proprietários do ponto de comércio da
Rua Capitão Camboim esquina com a Rua Nossa Senhora da Conceição, na Loja Benoit ou
que o próprio Município faça o conserto da erosão e calçada, conforme fotos anexa. Aprovado
por unanimidade, com a associação do Vereador Caco.  Vereador Jorge – 01)  Ao Prefeito,
solicitando através da SMO, a retirada de entulhos na Rua Leopoldo Johan, em frente ao nº
507. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Caco, Ventania, Adão,
Cleber, Dra. Imilia e Nelson. 02) Ao Prefeito, solicitando através da SMO, a limpeza da rede
de esgoto na Rua Guerreiro Lima, em frente ao nº 577, Bairro Santa Catarina. Aprovado por
unanimidade, com a associação da Vereadora Dra. Imilia. 03) Ao Prefeito, solicitando através
da SMO, o conserto de um buraco na Rua Saíra, Loteamento Colina Verde/Bairro Vargas, em
frente ao nº 137. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Caco, Dra.
Imilia, Nelson, Ventania e Maninho. Vereador Adão – 01) Ao Prefeito, solicitando através da
SMO,  o  conserto  de  erosão  na  Rua  Campo  Verde,  nº  256,  pois  a  mesma  está  com
profundidade  e  largura  avançada.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos
Vereadores Caco, Jorge, Dra. Imilia e Nelson. Vereador Caco – 01) Ao Prefeito, solicitando
através da SME, providências em relação a tubulação de esgoto da EMEI Hugo Gerdau.
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber, Dra. Imilia, Jorge e
Nelson.  02)  Parabenizando a Diretora e Vice-Diretora da EMEI Hugo Gerdau, pelo trabalho
que vem realizando. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber,
Adão,  Dra.  Imilia,  Raquel,  Maninho,  Marquinhos,  Nelson  e  Ventania. 03)  Ao  Prefeito,
solicitando através da SMO, também ao Atacadão - localizado na BR 116, providências para a
construção de bacias para represar a água da chuva para não ir para os Blocos/COHAB.
Aprovado por  unanimidade,  com a associação dos Vereadores Dra.  Imilia,  Cleber,  Jorge,
Maninho e Ventania.   Vereador Ventania – 01)  Ao Prefeito,  solicitando através da SMO,
conserto de um buraco na Av. Sapucaia em frente ao nº 980, Bairro Centro. Aprovado por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Dra. Imilia e Marquinhos.  02) (Fazer em
Nome  da  Casa)  Externando  condolências  à  Família  da  Sra.  Brandina  Scheffer,  pelo
falecimento da mesma. Aprovado. Vereador Gervásio – 01) Ao Prefeito, solicitando através
da SMO, o conserto de canos quebrados na Av. Albano Francisco da Silva, em frente ao nº
469,  Bairro  Lomba  da  Palmeira.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos
Vereadores Caco, Dra. Imilia e Ventania. 02) Ao Prefeito, reiterando pedido feito através do
Ofício nº 163/2018 de 20 de novembro de 2018, onde solicitava através da SMO, o conserto
de um buraco na Rua Evaldo da Rosa no acesso a ponte de concreto, Bairro Sete. Aprovado
por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Maninho, Dra. Imilia e Ventania.
03) Ao Prefeito, através de SMS e Fundação Hospitalar Getúlio Vargas, solicitando que seja
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verificado o atendimento prestado à Sra. Maria Cecília da Silva Machado, na Fundação, na
tarde do dia 29/04/2019. Segundo relato de um cidadão que levou sua avó de 90 anos, para
consultar devido a muita falta de ar, que passou pela triagem enquanto era feita o cadastro no
sistema, após ela foi encaminhada ao atendimento, porém, demorou muito a ser chamada,
em torno de 40 minutos, sendo que o Estatuto do Idoso garante pelo menos um atendimento
satisfatório nesta situação. Em razão do estado da paciente e demora, a família foi ver o que
estava acontecendo, simplesmente o nome da paciente não estava no sistema; mas isso não
foi  tudo,  alegam ainda que a médica Dra.  Simone,  foi  estúpida com a acompanhante da
paciente e também não solicitou nenhum exame, apenas prescreveu uma nebulização, sendo
que  em  razão  da  bronquite  todo  o  inverno  a  idosa  sofre  de  pneumonia.  Aprovado  por
unanimidade,  com  a  associação  dos  Vereadores  Dra.  Imilia,  Nelson,  Maninho,  Cleber  e
Marquinhos.  Vereadora  Raquel  –  01)  Ao  Prefeito,  solicitando  através  da  SMSMU,  o
patrolamento e ensaibramento na Rua Paraíba, nº 199, Bairro Santa Luzia. Aprovado por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Caco, Adão, Jorge, Maninho, Marquinhos,
Cleber, Ventania e Gervásio. 02) Ao Prefeito, solicitando através da SMO, o reparo e a troca
da tampa de bueiro  na Rua Pedro Porfírio  esquina com a Rua Justino Camboim,  Bairro
Jardim.  Aprovado  por  unanimidade,  com a  associação  dos  Vereadores  Cleber,  Gervásio,
Ventania, Dra. Imilia e Adão. 03) Ao Prefeito, solicitando através da SMSMU, o recolhimento
do lixo e entulhos na Rua José Felipe, nº 278, Bairro Primor. Aprovado por unanimidade, com
a associação dos Vereadores Caco, Dra. Imilia, Adão, Nelson e Ventania. Não havendo mais
Requerimentos Verbais,  a serem feitos.  Questão de Ordem o Vereador Jorge,  retirou o
Requerimento  sobre a  Rua Santa Luzia,  pois  o  serviço  já  está  sendo feito.  Questão de
Ordem o Vereador Adão, convocou a Comissão de Educação, para terça-feira as 09 horas e
30  minutos,  para  conversar  com  o  Secretário  sobre  a  situação  da  falta  de  professores.
Questão de Ordem o Vereador Caco, solicitou à Comissão de Saúde, informações sobre a
falta  de  fraldas  no  Município.  Vereador  Maninho,  informou  que  já  houve a  reunião  e  foi
explicado  que  está  em  processo  de  licitação.  Passou-se  a  leitura  dos  Processos  que
aguardam  pareceres,  contestação,  recursos  e  adiamento  de  votação.  Processo  em  2ª
votação:  PROC. nº  20.927/460/2018 –  Origem da Vereadora Imilia  de Souza (Dra.  Imilia)  –
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 083/2018 - “Obriga a manutenção de equipe de bombeiros
profissionais  civis  nos estabelecimentos  que especifica”.  Prazo para contestação:  10.12.2018.
Contestação apresentada em 04.12.2018. 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 08.03.2019 e
apresentado em Plenário  em 19.03.2019.  Em 21.03.2019 discutiram o Projeto os  Vereadores
Imilia,  Cleber, Marquinhos e Nelson; encaminharam a votação os Vereadores Jorge, Gervásio,
Nelson e Maninho;  em votação o Projeto foi  aprovado por unanimidade,  em 1ª  discussão  e
votação. Em 04.04.2019 a Vereadora Autora solicitou adiamento de votação por 2 (duas) sessões
para aguardar a tramitação e inclusão de emenda a este projeto. Aprovado por unanimidade.
Portanto o projeto deverá retornar para votação em 16.04.2019. NESTA DATA, a Vereadora Dra.
Imilia,  solicitou  adiamento  de  votação  por  02(duas)  Sessões,  foi  aprovado  por  unanimidade.
Devendo retornar em 30/04/2019.  Nesta data, a Vereadora Dra. Imilia, solicitou o adiamento
de votação por  03  (três)  Sessões.  Processo em 1ª  votação:PROC.  nº  21.011/014/2019 –
Origem do Vereador Marco Antônio da Rosa (Marquinhos) – PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº
004/2019 – “Estabelece o Plano Municipal de Descentralização Urbana do Município de Sapucaia
do Sul”. Prazo para contestação: 21.03.2019. Contestação protocolada em 21.03.2019. Comissão
de  Legislação  e  Justiça:  Parecer  Contrário  à  Contestação  em  11.04.2019.  Em  16.04.2019  a
Presidente abriu prazo de 10 dias para apresentação de recurso. Prazo para recurso: 25.04.2019.
Recurso protocolado em 23.04.2019.  Recurso lido  em 25.04.2019.  Nesta data,  discutiram o
Projeto os Vereadores Marquinhos e Dra. Imilia, em votação foi aprovado por unanimidade,
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em 1ª 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, 30 de abril de 2019.

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