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             Aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove 
(29/08/2019), 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 53ª 
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); 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 do Posto – Presidente da Casa, invocou a 
proteção de Deus e deu por aberta a mesma e solicitou ao Vereador Gervásio - Secretário, a 
leitura de um trecho bíblico. Passou-se ao ESPAÇO DO PEQUENO EXPEDIENTE: A 
Presidente, cumprimentou a Secretária Municipal de Saúde e Guarda Municipal; o Vereador 
Nelson, cumprimentou o Funcionário da Assembleia Legislativa Senhor Sérgio Luiz Lopes, 
que está presente. Leitura dos Expedientes Recebidos: Ofício nº 315/2019 – Fundação 
Hospitalar Getúlio Vargas; Ofício nº 004/2019/PROCON (Resposta ao Ofício nº 1028/2019); 
Ofício nº 00072/2019/DRSP/RGE; Comunicação da Vereadora Raquel – Justificando ausência 
no dia 05/09/2019; Ofício nº 1148/2019 (Solicitando a retirada da Mensagem nº 29/2019); 
Indicações nºs 120/2019 e 121/2019 – Origem do Vereador Gervásio Santana. Atas nºs 
10.329 e 10.331, que foram aprovadas por unanimidade, sem retificações nem 
alterações. Passou-se ao ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE: Votação das Indicações Nº 
121/2019 – À Mesa Diretora da Casa, sugerindo a realização de Sessão Solene alusiva a 
Semana Farroupilha no mês de setembro, para a entrega da Comenda Bento Gonçalves, 
instituída pela Lei nº 3091/2009. Nº 120/2019 – Ao Poder Executivo Municipal, solicitando a 
construção de uma escadaria de alvenaria para ligar a Rua Canísio, Bairro Sete, com a Rua 
Lagoa Vermelha, Parque Joel. Aprovadas por unanimidade. Neste instante foi cedido Espaço 
de 10 minutos: Secretária Municipal de Saúde Senhora Roberta. Disse que solicitaram este 
espaço para responder um ofício desta Casa, que refere-se a reforma do Centro Obstétrico, 
pois a estrutura é antiga e precisam fazer algumas adequações, atendendo a Vigilância 
Sanitária e Rede Cegonha, conseguiram recurso mas resolveram aguardar o inicio das obras, 
devido ao inverno que é época crítica e estavam com superlotação, então a previsão de inicio 
das obras é 09 de setembro, tinham previsto um tempo maior para conclusão da obra, mas 
conseguiram reduzir; só que tiveram que fazer uma adequação interna no Hospital, tendo em 
vista que a média de partos é alta, não conseguiriam negociar com outro Município para 
absorver nossa demanda, na pediatria a demanda é menor e tem cerca de nove leitos de 
internação. Conseguiram com o Município de Esteio, para atender a demanda de Sapucaia, 
vão oferecer uma retaguarda, vão deslocar um pediatra e três técnicos de enfermagem, mas o 
atendimento pediátrico continua sendo na UPA, que sempre atendeu crianças e vai continuar 
atendendo, para Esteio irá apenas os casos graves ou internações, também está garantido o 
transporte para o deslocamento, quando necessário. É necessário esclarecer que não será 
fechado o atendimento pediátrico, porém tiveram que fazer algumas adequações, pois o 
Hospital terá um grande beneficio com a reforma de Centro Obstétrico. Passou-se aos 
Questionamentos: O Vereador Caco, solicitou mais médicos para atendimento na UPA, que 
atualmente as pessoas esperam até cinco horas por atendimento. A Secretária, disse 
pensaram em conversar com o Município de Esteio ver o que conseguem ofertar, já que vão 
dar uma retaguarda de porta de entrada da UPA, mas vale lembrar que tiveram um período 
atípico. Vereador Caco, disse que quando a população busca atendimento no Hospital, são 
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encaminhados à UPA e a UPA encaminha aos Postos de Bairro, por isso, acredita que a UPA 
deveria ter mais médicos. A Secretária disse que no período de inverno deslocaram mais um 
médico à UPA. O Vereador Nelson, disse que o tempo de espera de atendimento na UPA é em 
média três horas e meia; de repente solicitar uma retaguarda do Esteio, até porque são 
atendidas muitas pessoas de Esteio. A Secretária disse que é uma possibilidade e tendo em 
vista a reclamações que chegam aos Vereadores, sugeriu que as reclamações chegassem a 
Ouvidoria do Município, só assim conseguirão analisar caso a caso. Vereador Maninho, 
questionou qual o número de atendimento mensal na UPA e no Hospital. A Secretária, disse 
que na UPA chegam a seis mil, e vale lembrar que a UPA e Hospital, embora com toda a crise, 
nunca fecharam as portas e o Município colocou muito dinheiro, até porque são 100% SUS, 
então tem esse compromisso. Vereador Gervásio, disse que torcem para que consigam 
realizar esta obra em seis meses, prazo menor do que foi estimado, mas ficam preocupados, 
porque a obra da emergência também tinha um período estimado, no entanto a obra já está 
fazendo aniversário. Outro ponto, preocupante é a comunicação do Executivo para com a 
população, que o atendimento está sendo realizado no Hospital São Camilo. Ainda, outro 
relato sobre a falta de equipamento para esterelizar materiais para atendimento odontológico 
no Posto de Saúde do Bairro Fortuna. A Secretária disse que a obra está acontecendo; 
tiveram de fato alguns problemas com a empresa e como é um recurso que vem da Caixa 
Econômica Federal, tem algumas questões burocráticas, porém a empresa que está fazendo 
a reforma no Centro Obstétrico não é a mesma, inclusive há interesse deles em concluir a 
obra com maior brevidade. O Vereador Marquinhos disse que tem uma critica constante, que o 
chama de piquinique das quatro nos postos de saúde, se reúnem para discutir as demandas 
do posto, mas as reclamações continuam sempre. Não seria a hora de rever esta questão? A 
Secretária disse que foi reduzido o tempo de reunião e é preconizado pelo Ministério da 
Saúde, que aconteçam essas reuniões, para tratar inclusive dos problemas que também 
chegam a esta Casa. Senhor Leandro – Diretor do Hospital. Falou sobre a obra do Hospital 
que ficou parada por algum tempo, pois é uma obra que envolve diretamente a Caixa 
Econômica Federal, que aprova projetos, sendo que o projeto original da reforma é de 2014, e 
não poderia ser diferente, houveram algumas alterações normativas, fazendo com que o 
projeto original também tivesse que ser alterado o que resultou em atrasos. Agradeceu e 
encerrou. Passou-se aos Requerimentos Verbais: Vereadora Raquel (Nome da Casa) – 01) 
Moção de Apoio ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-riograndense – 
IFSUL Campus Sapucaia do Sul, solicitando que não haja mais contingenciamento de 
recursos à Entidade. Aprovado. 02) Convidando o CONDICA, a organizar e mediar no dia 12 
de setembro, a partir das 19 horas, um evento nesta Casa Legislativa, para os candidatos(as) 
ao Conselho Tutelar. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Gervásio, 
Jorge, Dra. Imilia, Maninho, Cleber, Marquinhos e Ventania. 03) Ao Prefeito, solicitando, 
através da SMO, o reparo de uma cratera na calçada da Rua Jaime Oscar da Silveira, Bairro 
Recanto Jardins. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Dra. Imilia, 
Caco, Jorge, Ventania, Cleber, Nelson, Marquinhos e Caco. 04) Ao Prefeito, solicitando, 
através da SMSMU, o reparo de um buraco na Rua Pedro Porfírio de Souza, Bairro Jardim. 
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Ventania, Dra. Imilia e 
Cleber. Maninho – 01) À CORSAN, solicitando conserto de vazamento de água na Rua São 
Jorge, Bairro São José. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber 
e Dra. Imilia. 02) Ao Prefeito, solicitando providências com relação ao desnível do PAVS na 
Rua São Jorge, entre a Rua Santo Antônio e o Arroio José Joaquim. Aprovado por 
unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber, Gervásio, Ventania, Jorge e Adão. 
03) Ao Prefeito, solicitando, através da SMSMU, o recolhimento de galhos e entulhos na Rua 
São Jorge, próximo a Rua Pero Vaz de Caminha. Aprovado por unanimidade, com a 
associação dos Vereadores Cleber, Adão e Dra. Imilia. Vereador Nelson – 01) Ao Prefeito, 
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solicitando, através da SMO e SMST, a instalação de redutor de velocidade na Rua Otaviano 
Silveira, nº 744, próximo ao Campo do Sapucaiense. Aprovado por unanimidade, com a 
associação dos Vereadores Adão, Jorge, Maninho e Gervásio. 02) Ao Prefeito, solicitando, 
através da SMSMU, o recolhimento de galhos em todos os bairros da cidade. Aprovado por 
unanimidade, com a associação dos Vereadores Maninho, Marquinhos e Jorge. Vereador 
Marquinhos – 01) Ao Prefeito, solicitando atenção da SME, para o caso da aluna Júlia, 4º 
ano, da Escola Municipal Júlio Stroher, que está sem acompanhamento de auxiliar de inclusão 
a mais de mês. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Dra. Imilia, 
Caco, Jorge, Maninho e Ventania.  02) Ao Prefeito, solicitando, a SMSMU, a notificação do 
proprietário de terreno baldio ao lado do número 757, Rua Jorge Assum, Bairro Paraíso, 
exigindo a limpeza e o cercamento. Aprovado por unanimidade, com a associação dos 
Vereadores Ventania, Cleber, Gervásio, Dra. Imilia e Ventania. 03) Ao Prefeito, solicitando, 
através da Guarda Municipal e Secretaria de Segurança e Trânsito, Brigada Militar e Polícia 
Civil, providências urgentes à Perturbação do Sossego Alheio, art. 42 da Lei de 
Contravenções Penais, que vem ocorrendo na Rua Paulo César de Gusmão, nº 336, Bairro 
Jardim América. Aprovado por unanimidade, com a associação da Vereadora Dra. Imilia. 
Vereador Cleber – 01) Ao Prefeito, solicitando a convocação da Empresa RGE Sul, para que 
sejam tomadas providências com relação ao prejuízo gerado pela Empresa, no que refere-se 
aos canos que são quebrados quando acontece troca de postes. Aprovado por unanimidade, 
com a associação dos Vereadores Caco, Adão, Maninho, Dra. Imilia, Jorge, Gervásio e 
Ventania. 02) Solicitando que o Prefeito visite os cemitérios do Município, para verificar a 
situação em que se encontram. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores 
Jorge, Gervásio e Dra. Imilia. Vereadora Dra. Imilia – 01) Ao Prefeito, solicitando, através da 
SMPU e SMSMU, que seja feito estudo de um novo traçado para a Avenida Justino Camboim, 
no ponto de cruzamento com a Rua Tropeiros, antes de autorizar licença para construção de 
qualquer obra. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Nelson, 
Cleber, Caco e Gervásio. 02) Ao Prefeito, solicitando, através da SMPU e SMSMU, 
informações acerca da área citada no expediente administrativo 7341/2016, tendo que nela foi 
certificado que a área em tela (Bairro Floresta), é de domínio Estadual. Requer, manifestação 
se nesta ou administrações pretéritas foi incursionado junto aos órgãos competentes do 
Estado, atos visando a regularização fundiária e a consequente transmissão dos títulos aos 
posseiros de fato. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber, 
Jorge, Gervásio, Caco e Marquinhos. 03) (Nome da Casa) – Externando Moção de Apoio, ao 
Projeto de Lei Complementar nº 78/2019, da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, de 
autoria da Deputada Any Ortiz (PPS) o qual busca a extinção do Plano de Seguridade Social 
dos Parlamentares Estadual Gaúcho. Requer que levem a Plenário o PLC nº 78/2019, tendo 
em vista que este já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Aprovado. 
Vereador Jorge – 01) Ao Prefeito, questionando à SMSMU, quando virá a esta Casa o 
responsável pelo setor de iluminação pública, esclarecer sobre a falta de iluminação por toda 
cidade. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Dra. Imilia, Gervásio e 
Ventania. 02) À CORSAN e ao Prefeito, solicitando através da SMO, providências sobre um 
vazamento na Avenida Mauá, no trecho entre o “Bananeiro” e Fábrica de Foguetes. Aprovado 
por unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber, Ventania, Caco, Maninho, 
Nelson, Dra. Imilia e Marquinhos. Vereador Adão – 01) Ao Prefeito, solicitando, através da 
SMO, que seja feita a limpeza e a remoção de animais mortos no Cemitério Pio XII. Aprovado 
por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Maninho, Ventania, Nelson, Cleber 
e Marquinhos. 02) Parabenizando o Senhor Willian – Gerente da CORSAN, pelo atendimento 
que tem prestado à comunidade sapucaiense. Aprovado por unanimidade, com a associação 
dos Vereadores Marquinhos, Maninho, Dra. Imilia, Cleber, Ventania, Raquel, Gervásio, Nelson, 
Jorge e Caco. Vereador Caco – 01) Ao Prefeito, solicitando, através da SMS a compra de 
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cintilográfia e ressonância, pois há pessoas que estão na espera a mais de dois anos. 
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Adão, Jorge, Cleber, Gervásio, 
Nelson, Ventania e Maninho. 02) Ao Prefeito, solicitando, através do setor de comunicação, 
que seja disponibilizado no Portal da Transparência do site da Prefeitura, a lista de espera, por 
ordem, dos interessados no espaço do Parque Jaime Caetano Braun. Aprovado por 
unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Marquinhos, Dra. Imilia, Ventania, 
Nelson, Adão, Gervásio, Maninho e Cleber. Vereador Gervásio – 01) À RGE Sul, solicitando 
revisão nos fios de energia elétrica na Rua Leopoldo Johann, da Rua Nordeste até o seu final, 
Loteamento Residencial Laranjeiras, Bairro Pasqualini. Aprovado por unanimidade, com a 
associação dos Vereadores Maninho, Dra. Imilia, Ventania, Cleber e Nelson. 02) Ao Prefeito, 
solicitando, através da SMSMU, revisão no reator do poste da Rua Igrejinha, em frente ao nº 
448, Bairro Vargas. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber, 
Dra. Imilia, Jorge, Adão e Ventania. 03) Ao Prefeito, solicitando, através da SMST, estudo de 
viabilidade técnica para a implantação de redutor de velocidade nas seguintes ruas: Victor 
Meirelles, próximo ao nº 110, Bairro Boa Vista; Ademar Caetano da Silveira, em frente ao nº 
135, Bairro Sete. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Nelson, 
Cleber, Ventania e Dra. Imilia. Não havendo mais Requerimentos Verbais, foram lidos os 
Projetos que aguardam pareceres, documentação e adiamento de votação. Passou-se a 
votação dos Projetos: PROC. nº 21.204/207/2019 – Origem da Vereadora Raquel – PROJETO DE 
LEI LEGISLATIVO nº 049/2019 – “Institui o mês de agosto como Agosto Dourado”. Nesta data, 
discutiram o Projeto as Vereadoras Raquel, Dra. Imilia e os Vereadores Marquinhos, Nelson,  
Adão, Gervásio, sendo o Projeto aprovado por unanimidade, em 1ª discussão e votação. 
PROC. nº 21.222/225/2019 – Origem do Poder Executivo – Mensagem nº 32/2019 – PROJETO 
DE LEI EXECUTIVO nº 32/2019 – “Altera a Lei Municipal nº 2565, de 25.06.2003, que cria 
gratificação por desempenho no trânsito – GDT”. Em 27.08.2019 o Vereador Nelson solicitou 
inclusão na Pauta da Ordem do Dia para votação, pedido aprovado por unanimidade. Em votação 
o Projeto foi aprovado por unanimidade, em 1ª 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 doze horas 
e quinze minutos. Determinou a lavratura desta Ata, que será pela mesma 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, 29 de agosto de 2019. 
 
                                                                                                                     RAQUEL MORAES 
                                                                                                                      (Raquel do Posto) 
                                                                                                                    Vereadora Presidente      
        GERVÁSIO SANTANA 
          Vereador Secretário 
                                                                                                                                
                                                           


