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            Aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove (13/06/2019), 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  36ª  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); Marquinhos (PSB); Cleber (PP); Dra. Imilia
(PTB); Adão (PT); Caco (MDB); Ventania (PRB); Gervásio (PP); Raquel (PT), Jorge (PSD)
e Maninho (MDB). 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:  Mensagem nº 21/2019; Emenda Modificativa – Ao
Projeto de Lei Executivo Encaminhado pela Mensagem nº 15/2019 – Origem do Vereador
Adão (PT);  Emenda Modificativa – Ao Projeto de Lei Executivo Encaminhado pela Mensagem
nº 15/2019 – Origem do Vereador Marco Antônio da Rosa (Marquinhos) (PSB); Recurso ao
Plenário ao Processo 21086/2019 – Origem da Vereadora Dra. Imilia e Indicação nº 085/2019
– Origem da Vereadora Raquel; Votação das Ata nº 10.292; aprovada por unanimidade, sem
retificação nem alteração. Passou-se ao ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE: Votação da
Indicação nº 085 – Origem da Vereadora Raquel – Ao Prefeito,  solicitando o capeamento
asfáltico da Rua Pero Lopes de Souza, Bairro Capão da Cruz. Aprovada por unanimidade.
Requerimentos Verbais:  Vereador Gervásio –  01)  À CORSAN, solicitando o conserto  de
vazamento de água na Rua Alfredo Juliano, em frente ao nº 145; e também na Rua Taquara –
Bairro Walderes, em frente ao Restaurante Copacabana ao lado do Rissul e também no final
da  referida  rua  onde  há  pelo  menos  90  dias  o  vazamento  está  aberto.  Aprovado  por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Caco, Nelson, Ventania, Maninho, Adão e
Marquinhos.  Vereador Adão – 01)  Ao Prefeito, solicitando, através da SMO, o conserto de
erosão na  calçada,  localizada na  Rua Otacílio  da  Cunha,  nº  245,  Bairro  João de  Barro.
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Caco, Ventania e Gervásio.
02) Ao Prefeito, solicitando, através da SMO, o desentupimento e hidrojateamento nas bocas
de  lobo  na  Rua  Fortaleza,  Bairro  Nova  Sapucaia.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a
associação do Vereador Jorge.  Vereador Jorge – 01)  Ao Prefeito,  solicitando, através da
SMO, que seja feita avaliação imediatamente da galeria que passa embaixo da Avenida 25 de
Julho, em frente ao número 1091, Bairro Vargas, pois a mesma está rompendo causando
risco  para  quem  passa  pelo  local.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos
Vereadores  Caco,  Ventania,  Dra.  Imilia,  Nelson  e  Maninho.  02)  Ao  Prefeito,  solicitando,
através da SMSMU, a instalação de rede de iluminação pública na Rua General Luz, próximo
aos números 97 e 117, pois foi feita a troca de dois postes e não foram religadas a iluminação
pública. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber, Gervásio, Dra.
Imilia, Ventania, Marquinhos e Nelson. Ainda, falou sobre a situação do esgoto da Escola
Santos Dumont, que hoje a Secretaria está trabalhando no local. Vereadora Dra. Imilia – 01)
Ao Prefeito,  justifica  que através  de  Gabinete  Itinerante  obteve  reclamação por  parte  de
moradores da Rua Justino Camboim, esquina com a Rua Américo Vespúcio, mais conhecida
como  “Boqueirão”.  Segundo  relatos  e  fotografias  anexas,  esse  buraco  foi  aberto  há
aproximadamente 02 meses, a Secretaria de Obras mexeu no local por 03 vezes e como se
pode  observar  em vez  de  consertar  está  cada  dia  pior.  Nos  dias  de  chuvas  a  rua  fica
intransitável.  Desta  forma,  com  o  apoio  dos  Vereadores  que  a  secundaram,  requer
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providência urgente por parte da Secretaria Municipal de Obras, para que seja resolvida a
situação. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Cleber, Caco,
Gervásio e Adão. 02) Ao Prefeito e Comissão de Educação da Casa, justificando que através
de Gabinete Itinerante, vem recebendo várias reclamações com relação a falta de materiais
nas EMEFs e EMEIs de nosso Município. Os funcionários de algumas escolas estão levando
de casa até papel higiênico, não tem materiais de higiene e até de escritório no administrativo,
tanto para os funcionários quanto para atender os próprios alunos. Diante do exposto, requer
que a  Comissão de  Educação e  Cultura,  verifique  a situação e após  pressione o Poder
Executivo para que informe quais  os motivos para tanta  falta de materiais.  Aprovado por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Caco, Maninho, Gervásio e Cleber.
Questão de Ordem o Vereador Nelson,  disse seguido se vê reclamação sobre a falta de
materiais nas EMEFs e EMEIs,  gostaria que a Comissão de Educação da Casa, se reunisse
com o Secretário Municipal de Educação, ver o que realmente está acontecendo. Questão de
Ordem o Vereador Marquinhos. Solicitou ao Presidente da Comissão de Educação da Casa,
que faça uma investigação a respeito  da doutrinação ideológica ocorrida na Escola  Júlio
Stroher; e ao Presidente da Comissão de Saúde, que faça uma investigação no CAPS II da
Saúde Mental, também sobre doutrinação ideológica, incentivo a greve etc. Vereador Cleber
– 01)  Ao Prefeito, para que seja feito estudo sobre a duplicação da Av. Justino Camboim.
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge,  Gervásio,  Ventania,
Dra. Imilia e Marquinhos.  Vereador Marquinhos – 01)  Ao Prefeito, solicitando, através da
SMST, estudo de viabilidade para a colocação de uma rótula no cruzamento da Av. Américo
Vespúcio, com a Rua João de Souza Garcia. Aprovado por unanimidade, com a associação
do Vereador Ventania.  02)  Ao Prefeito, solicitando, através da SMO, a troca de lâmpadas
queimadas  na  Rua  Luiz  Gama,  próximo  ao  nº  461.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a
associação do Vereador Gervásio.  03) Ao Prefeito, solicitando, através da SMST, estudo de
viabilidade para a colocação de um quebra-molas na Rua Leopoldo Johann, próximo a Escola
Professora  Rosane  Amaral  Dias.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos
Vereadores  Caco,  Ventania  e  Gervásio.  Vereador  Nelson –  01)  Ao Prefeito,  solicitando,
através  da  SMF,  esclarecimentos  sobre  a  Lei  de  Isenção  de  IPTU  para  aposentados  e
pensionistas. Aprovado por unanimidade. 02)  Ao Prefeito e Empresa PAVICON, solicitando
esclarecimentos de quando será construída novamente a ponte sobre o Arroio José Joaquim,
na Rua Maurício Cardoso. Aprovado por unanimidade. 03) Ao Prefeito, solicitando, através da
SMST, a colocação de placa de carga e descarga em frente ao Hospital, pois sem a placa os
veículos de descarga de oxigênio e coleta seletiva, acabam sendo multados pela Guarda
Municipal. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber, Ventania,
Maninho e Gervásio. 04) (Fazer em Nome da Casa)  Agradecendo a Dra. Larissa – setor de
oncologia da Fundação Hospitalar Getúlio Vargas, pela atenção ao paciente Paulo Orlei, que
antes mesmo de chegar a ordem judicial para conseguir vaga em Porto Alegre, a doutora que
também atende no Hospital Conceição, já havia conseguido a vaga para transferir o paciente.
Aprovado. Questão de Ordem a Vereadora Raquel, disse que a própria central de leitos do
Município entra em contato com a Secretaria do Estado, via médicos, para solicitar a vaga.
Vereador Jorge disse que imprensa foi muito importante, inclusive, ontem teve um despacho
da Juíza, que se não houvesse a vaga, deveriam comprar.  Vereador Maninho disse que a
Comissão de Saúde, foi até o Hospital conversar sobre esta situação. A Fundação colocou em
nota oficial que o paciente estava internado desde o dia 18/05/2019, necessitando de onco,
sendo hemato de alta complexidade. Recebeu ordem judicial em 05/06/2019, imediatamente
foi inserida no sistema como intimação direta para o Estado do Rio Grande do Sul. Paciente
sendo atualizado diariamente com estado de piora progressiva. A Direção da Casa de Saúde
e núcleo interno de regulação está empenhada todos os dias na transferência da solução
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definitiva tendo em vista a complexidade do caso. A explicação foi que o paciente tem um tipo
de  câncer  específico  e  mais  algumas  patologias  que  correm em segredo  médico  e  que
precisa de um leito específico que só tem no Hospital Conceição e não adiantaria comprar
leito em outro Hospital  que ele receberia o mesmo tratamento que no Getúlio Vargas; no
entanto, a posição do Hospital Conceição para a Justiça é que não poderia retirar um paciente
para colocar outro; mas havia prioridade e como foi liberado o paciente Paulo Orlei, está com
a transferência  prevista  para  hoje  pela  manhã.  Falou  ainda,  que  segundo  a  Funcionária
Loredi, para que os Vereadores tomem conhecimento que o Hospital está superlotado, assim
como  outros  hospitais  da  região,  inclusive  há  10  pessoas  sendo  medicadas  na  sala  de
espera, o que não é indicado. Inclusive, será feita uma reunião com a Secretaria da Saúde,
para  que  essa  informação  seja  divulgada  também  através  do  setor  de  comunicação  da
Prefeitura, clamando para que a população se dirija à UPA e Postos de Saúde, pois está
havendo  no  Hospital  atendimento  de  baixa  complexidade  e  havendo  alguns  transtornos,
porque as pessoas que chegam ao hospital e são acolhidas pela equipe de enfermagem e
dependendo da situação são encaminhadas à UPA e não está havendo compreensão por
parte da população, mas estão se empenhando ao máximo. Ainda, será solicitado na reunião
a abertura de 3º turno em outros postos do Município,  para desafogar o Hospital  e UPA.
Vereador  Maninho –  01)  À CORSAN,  solicitando reparo  na  Rua Rio  de  Janeiro  com a
Trindade, Bairro Nova Sapucaia, devido as obras da Corsan a rua está cheia de buracos e
com vazamento de água.  Aprovado por  unanimidade,  com a associação dos  Vereadores
Jorge, Dra. Imilia, Caco, Adão, Nelson e Ventania. 02) À CORSAN, solicitando o conserto de
um cano que está vazando a três meses na Av.  Mauá,  nº  3790 – Centro.  Aprovado por
unanimidade, com a associação dos Vereadores Gervásio, Cleber, Dra. Imilia, Marquinhos e
Ventania.  Vereadora  Raquel.  Primeiramente  disse  que  ontem  esteve  na  Assembleia
Legislativa, para falar sobre a questão da regulação no Município, pois há muitas reclamações
de pessoas que aguardam dois ou três anos, inclusive, tem uma senhora com câncer na boca
e nariz que é gravíssimo e está aguardando três meses, para ser chamada na oncologia de
São  Leopoldo  e  o  Estado  vai  trancando,  precisa  ser  em  São  Leopoldo,  mas  se  não
conseguem  tem  que  mandar  para  Porto  Alegre,  mas  nada  é  resolvido.  Disse  que  será
marcada  uma reunião  com  a  Secretária  Estadual  de  Saúde,  para  discutir  a  questão  da
regulação no Município.  Requerimento Verbal  – 01)  Ao Prefeito,  solicitando,  através da
SMSMU, o patrolamento e saibramento da Av. Américo Vespúcio, Loteamento Santa Luzia,
Bairro  Vargas.  Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos  Vereadores  Gervásio,
Cleber,  Jorge, Dra. Imilia,  Marquinhos, Maninho, Adão, Ventania e Jorge.  02)  Ao Prefeito,
solicitando, através da SMSMU, o recolhimento de galhos na calçada da Rua Pestallozzi, nº
257, Bairro Nova Sapucaia. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores
Cleber,  Gervásio,  Ventania  e  Marquinhos.  03)  À CORSAN,  solicitando o  conserto  de um
vazamento de  água na Rua Estácio  de  Sá,  em frente  ao nº  128,  Bairro  Getúlio  Vargas.
Aprovado  por  unanimidade,  com  a  associação  dos  Vereadores  Maninho,  Adão,  Caco,
Ventania, Jorge, Marquinhos, Nelson e Gervásio.  Questão de Ordem o Vereador Cleber,
agradeceu o Vereador Adão, Presidente da Comissão de Educação, pela atenção a situação
do Senhor que gostaria de oferecer palestras de robótica nas Escolas do Município.  Não
havendo  mais  Requerimentos  Verbais,  foram lidos  os  Projetos  que aguardam pareceres,
documentação  e  informações  complementares,  contestação,  aguarda  abertura  de  prazo
recursal, aguardando adiamento de votação. Neste momento a Vereador Dra. Imilia, solicitou
a retirada de tramitação do Processo n°  21.104/107/2019 – de sua autoria. Passou-se a
votação dos Projetos: PROC. nº 21.138/141/2019 – Origem do Vereador Gervásio Santana –
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 028/2019 – “Altera a redação do inciso II do Art. 2º da Lei
nº 2.388/2001 que determina que as agências bancárias ofereçam pessoal suficiente, no setor
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de caixas, para que o atendimento seja efetuado em tempo razoável, ou seja, 30 minutos”.
Nesta data, discutiram o Projeto os Vereadores Gervásio e Nelson, sendo aprovado por
unanimidade em 1ª discussão e votação. PROC. nº 21.132/135/2019 – Origem do Poder
Executivo  –  Mensagem nº  15/2019 – PROJETO DE LEI  EXECUTIVO nº  017/2019 –
“Altera a Lei Municipal nº 2565, de 25.06.2003, que cria Gratificação por Desempenho no
Trânsito – GDT””. Em 11.06.2019, o Vereador Nelson solicitou que este Projeto fosse
incluído para votação, com a aquiescência do Plenário foi incluído na Pauta da Ordem do
Dia para votação. Encaminharam à votação os Vereadores Caco e Imília; em votação o
Projeto foi aprovado por unanimidade em 1ª discussão e votação. Nesta data, discutiram
o Projeto os Vereadores Marquinhos e Caco, que solicitou adiamento de votação por 02
(duas) Sessões, em votação o pedido de adiamento de votação, foi aprovado com 09
(nove)  votos  favoráveis  (Adão,  Caco,  Jorge,  Ventania,  Dra.  Imilia,  Cleber,  Gervásio,
Maninho  e  Nelson)  e  01  (um)  voto  contrário  (Marquinhos).  Devendo  retornar  em
27/06/2019.  PROC.  nº  21.140/143/2019  –  Origem  do  Poder  Executivo  –  Mensagem  nº
20/2019 – PROJETO DE LEI  EXECUTIVO nº 022/2019 – “Autoriza abertura de créditos
especiais no valor de R$ 21.500.000,00 (vinte e um milhões e quinhentos mil reais), criando
rubricas  no  Orçamento  de  2019  nas  Secretarias  Municipais:  Gestão  Pública;  Indústria,
Comércio, Agricultura e Abastecimento; Obras; Segurança e Trânsito; Serviços e Mobilidade
Urbana.  Em 11/06/2019,  o Vereador Nelson solicitou que este Projeto fosse incluído para
votação, com a aquiescência do Plenário foi incluído na Pauta da Ordem do Diapara votação.
Encaminharam à votação os Vereadores Gervásio, Imilia, Jorge e Maninho; em votação o
Projeto foi aprovado por 06 (seis) votos favoráveis (Maninho, Nelson, Marquinhos, Adão, Caco
e Ventania)  e  04  (quatro)  votos  contrários  (Gervásio,  Cleber,  Dra.  Imilia  e  Jorge),  em 1ª
discussão e votação.  Nesta data, foi aprovado por 06 (seis) votos contrários (Maninho,
Nelson,  Marquinhos,  Adão,  Caco  e  Ventania)  e  04  (quatro)  votos  contrários  dos
Vereadores (Gervásio, Cleber, Dra. Imilia e Jorge), 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 doze horas e quinze 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, 13 de junho de 2019.

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