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                    Aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete (16.03.2017), às
dezenove horas, na Sala Tiradentes, Plenário da Câmara de Vereadores de Sapucaia do Sul, reuniram-se
os  Vereadores  do  Município  para  trabalhos  relativos  à  9ª  Sessão  Plenária  Ordinária,  na  1ª  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: MARQUINHOS (PSB);
Dra.  IMILIA (PTB);  GERVÁSIO  (PP);  CLEBER  ALEMÃO  (PP);  JORGE  (PSD);  ADÃO  (PT);  CACO
(PMDB); VENTANIA (PRB); RAQUEL (PT); NELSON (SD); MANINHO (PMDB). Após constatar o quorum
necessário à realização da Sessão, o Vereador Nelson – Presidente da Casa, invocou a proteção de Deus,
deu por aberta a mesma e solicitou ao Vereador Maninho – Secretário, a leitura do trecho bíblico. Passou-se
ao  ESPAÇO  DO  PEQUENO  EXPEDIENTE:  O  Vereador  Maninho  –  Secretário,  fez  a  leitura  dos
expedientes recebidos: Ofício Circular nº 048/2017, do Comdica – informando o dia, hora e local da Reunião
Extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente; Indicações de nºs 74 e 76 de
2017, de origem do Vereador Marco Antonio da Rosa;  Indicações nºs 71, 72, 73 e 75 de 2017, de origem do
Vereador Lorecy Flores; Indicação nº 78/17, de origem da Vereadora Imilia de Souza; Indicação nº 77/17, de
origem  da  Vereadora  Raquel  Moraes;  Moção  de  Apoio  nº  02/17,  de  origem  do  Vereador  Cleber.  As
Indicações dos Vereadores Lorecy,  Raquel,  Imilia e  Marquinhos foram aprovadas por  unanimidade,  em
única votação. Os Vereadores debateram o tema da Moção de Apoio nº 02 que foi retirada pelo autor,
Vereador Cleber, para adequações. Passou-se ao ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE:  Requerimentos
Verbais -  Vereadora RAQUEL – 01) Ao Prefeito, solicitando a colocação de lixeiras no Calçadão. Aprovado
por  unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Marquinhos,  Ventania  e  Jorge.  02)  Ao  Prefeito,
solicitando o conserto da quadra de esportes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Réus.
Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Marquinhos  e  Dra.  Imilia.  Vereador
MARQUINHOS – 01) A SMST,  solicitando que seja  sinalizado e colocado quebra  molas na Rua 7 de
Setembro, próximo à escola. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Cleber, Raquel,
Dra. Imilia e Nelson.  02) Ao Prefeito c/c à SMST, solicitando o conserto urgente de uma cratera que se
formou na Av. João Pereira de Vargas, em frente ao Ministério Público. Aprovado por unanimidade, com
associação dos Vereadores Gervásio, Dra. Imilia, Adão, Cleber e Jorge. 03) À SMST, solicitando sinalização
e redutor de velocidade, quebra molas, na Rua Coronel Genuíno, Bairro Primor. Aprovado por unanimidade,
com associação da Vereadora Raquel.  Vereadora IMILIA – 01) Ao Prefeito com cópia à SMS, solicitando
que os moradores do Loteamento Colina Verde sejam encaminhados para outras Unidades Básicas de
Saúde no Município. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Cleber, Jorge, Gervásio,
Caco, Marquinhos, Ventania, Maninho e Raquel. 02) Ao Prefeito com cópia à SMSMU, solicitando que seja
aparada a grama do canteiro central da Rua Jorge Assum, em especial no entorno da Escola Julio Stroher.
Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge e Ventania. 03) Ao Prefeito com cópia à
SMPU, solicitando informações referentes à reforma da EMEF Rosane Amaral Dias, pois o recurso está
disponível há mais de um ano. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Marquinhos,
Caco,  Cleber  e  Nelson.  Vereador  GERVÁSIO –  01) À  SMMU,  solicitando  a pintura  das  passarelas  e
viadutos sobre os trilhos do Trensurb. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge,
Dra.  Imilia,  Marquinhos  e  Cleber.  02) À  SMMA,  solicitando  que  sejam colocadas  placas  orientadoras,
proibindo o descarte irregular de lixo na Av. Mauá, em frente ao Nº 25. Aprovado por unanimidade, com
associação  dos  Vereadores  Jorge  e  Nelson.  03)  Aos  Doutores  Jorge,  Joana,  Adriana,  enfermeiros  e
funcionários do Hospital Getúlio Vargas, enviando os votos de gratidão pelo excelente atendimento de sua
mãe,  Maria  José  Santana  Freitas,  que  ficou  33  dias  hospitalizada  e  teve  um atendimento  altamente
qualificado  por  parte  da  equipe  de  profissionais.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos
Vereadores Marquinhos,  Adão, Caco, Ventania e Nelson.  Vereador CLEBER – 01) À SMO, solicitando
reparo  da  tampa  do  bueiro  localizado  na   Av.  Theodomiro  Porto  da  Fonseca,  nº  2435.  Aprovado  por
unanimidade, com associação dos Vereadores Dra. Imilia, Gervásio, Marquinhos, Jorge, Adão, Ventania e
Raquel.  02) À SMO, solicitando reparo do pavimento asfáltico na Rua Edgar Gehrke, nº 43. Aprovado por
unanimidade. Vereador JORGE – 01) Ao Prefeito, com cópia à SMSMU, solicitando que seja feita a limpeza
na Rua da Ponte, Bairro Garimpo. Aprovado por unanimidade, com associação do Vereador Cleber. 02) Ao
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Prefeito com cópia à SMSMU, solicitando que seja feito o conserto de 4 lâmpadas em sequência na Rua
Eliandro Matias de Souza, a partir  do nº 434,  Bairro  Jardim América.  Aprovado por unanimidade,  com
associação  dos  Vereadores  Raquel,  Caco e Gervásio. Vereador VENTANIA – 01) À  SMO, solicitando
limpeza  e  jateamento  na  Rua  Alfredo  Scharlau, em  frente  ao  nº  04,  Bairro  Cohab.  Aprovado  por
unanimidade. 02)  À SMO, solicitando a restauração do asfalto na Rua São Lazaro, em frente ao nº 335,
pois tem um buraco feito pela SMO. Aprovado por unanimidade com associação dos Vereadores Caco,
Jorge, Gervásio e Raquel. 03) À SMST, solicitando que seja feita a pintura da  faixa de pedestre na Av. Luiz
Pasteur, em frente ao nº 3516, Bairro Capão da Cruz. Aprovado por unanimidade, com associação dos
Vereadores Jorge  e Caco.  Vereador  MANINHO –  1) À  SMO e  à Pavicon,  solicitando a  colocação de
lombada,  quebra molas,  na Av.  José Joaquim,  trecho entre  a Av.  Copacabana e a  Travessa Almirante
Barroso.  Aprovado por  unanimidade,  com associação dos Vereadores  Cleber  e  Gervásio.  02)  À SMO,
solicitando  o  conserto  da  calçada  localizada  na  Rua Farroupilha,  nº  100,  Bairro  Piratini.  Aprovado por
unanimidade, com associação do Vereador Ventania.  03)   À SMO, solicitando a limpeza do Arroio José
Joaquim. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Cleber,  Jorge,  Ventania,  Raquel,
Marquinhos e Gervásio. Neste instante o Vereador Nelson passou a Presidência para a Vereadora Raquel,
para fazer seus requerimentos. Vereador NELSON – 01) Ao Prefeito com cópia à SME, solicitando que seja
instalada uma cobertura simples no Colégio Tiradentes. Aprovado por unanimidade, com associação dos
Vereadores  Jorge,  Adão,  Ventania,  Cleber,  Gervásio,  Imilia,  Raquel,  Caco  e  Maninho.  02) Ao  Prefeito,
solicitando a compra de um caminhão, o mesmo usado pela empresa Mercúrio, para que a manutenção e o
conserto  de  lâmpadas seja  realizada  pela  Prefeitura.  Aprovado  por  unanimidade,  com associação  dos
Vereadores  Adão,  Jorge,  Raquel,  Gervásio  e  Marquinhos.  3) À  SMMA e  SMPU,  solicitando  que  seja
notificado e multado o morador que largou pela terceira vez entulho na rua, próximo à Av. João Pereira de
Vargas, perto do posto Ipiranga.  Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Dra. Imilia,
Marquinhos, Cleber e Raquel. Retomou a Presidência o Vereador Nelson.  Passou-se ao  ESPAÇO DAS
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Neste Momento o Vereador Caco passou seu tempo ao Vereador Marquinhos
e se retirou. O Presidente Nelson passou a presidência para a Vereadora Raquel e se Retirou.  Vereador
CLEBER – (06min.) – Cumprimentou a todos. Iniciou dizendo que o assunto será educação, pois as aulas
já iniciaram e tem muitas crianças que não possuem vagas nas escolas, pede maior sensibilidade e atenção
para a questão de vagas nas escolas. Diz ser bastante demandado pela população com relação aos pés de
Jambolão,  pois sujam a cidade e é muito difícil  se fazer  tal  controle.  Agradeceu e encerrou.  Vereador
Gervásio – (06min.) – Cumprimentou a todos. Iniciou fazendo uma reflexão, questionando a todos se estão
fazendo sua parte, pois tantas reclamações estimulam  indagações com relação à gentileza e respeito no
tocante à limpeza da cidade, ao trânsito e no dia a dia de cada cidadão, pois pequenas ações somadas vão
longe. Lembrou que todos precisam fazer a sua parte, pois a cidade é de todos e não somente do Prefeito,
do Vereador ou do Agente Público. Sugeriu que cada um faça sua parte, começando pela frente de sua
casa.  Em  a  parte,  o  Vereador  Cleber  acrescentou  que  a  sinaleira  da  BR116  já  está  funcionando  e
parabeniza  a  Secretaria  de  Trânsito  por  ter  atendido  a  solicitação  da  Casa.  Agradeceu  e  encerrou.
Vereadora Dra. Imilia - (06min) – Cumprimentou a todos. Disse que devemos ter por hábito divulgar o que
temos de bom e o que acontece,  de fato,  na cidade, que muda e transforma. Informou que durante a
semana esteve em dois  locais,  sem marcar  hora,  para verificar  a situação do trabalho no Abrigo Meu
Refúgio  e  na  Escola  Rosane  Amaral  Dias.  Presenciou  a  verdadeira  situação  e  o  real  trabalho
desempenhado com as crianças que estão sob guarda judicial. Sugeriu que seus pares e o público em geral
façam mais visitas ao Abrigo Meu Refugio. Também ressaltou a visita que fez à Escola Rosane Amaral Dias,
pois nela é desenvolvido o trabalho da Horta Comunitária há 8 anos, onde as próprias crianças preparam a
terra e plantam voluntariamente, por acreditarem no que estão fazendo. E vendo essa atitude, devemos
acreditar e ter esperança, pois ainda tem gente que acredita e trabalha por uma cidade melhor. Em a parte,
a Vereadora Raquel parabenizou a Escola por conhecer e já ter vivenciado essa prática por meio de seus
filhos. A Vereadora Imilia agradeceu e encerrou.  Vereador JORGE – (6 Min.) -  Cumprimentou a todos.
Iniciou convidando a Comissão de Saúde e todos Vereadores para que, se possível,  na terça, possam
receber  a  comunidade  da  Minuano  para  escutá-los,  pois  esses  moradores  estão  sendo  retirados  do
cadastro do Postinho e sendo remanejados para outros Postos. O Vereador sugeriu que sejam relocados os
novos cadastrados. Em a parte, a Vereadora Raquel disse que ira se reunir com a Comissão de Saúde para
marcar uma data. O Vereador Jorge agradeceu e disse que o problema da Cidade é o crescimento indevido
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da população, visto que o Município não tem estrutura para receber tantas pessoas, pois é preciso planejar
mais. Em a parte, o Vereador Gervásio sugeriu que o Poder Público passe a olhar para o Plano Diretor para
uma melhor organização da cidade. O Vereador Jorge agradeceu e retomou dizendo que outro problema é
a iluminação pública, pois é pauta de todas sessões e necessita de uma atenção melhor, já que a falta dela
causa sérios prejuízos à população. Agradeceu e encerrou.  Vereadora RAQUEL – (1 min. cedido pelo
Vereador Marquinhos) –  Cumprimentou a todos.  Disse que gostaria  que fazer  2  agradecimentos:  em
primeiro lugar, a todos envolvidos para solucionar o problema do Hospital Getúlio Vargas. Em segundo, à
toda  população  sapucaiense  pela  presença,  no  dia  anterior  à  sessão,  no  Calçadão da  Cidade e  pela
participação  no  abaixo  assinado  contra  a  reforma  da  previdência.  Agradeceu  e  encerrou.  Vereador
MARQUINHOS – (5 min. cedidos pelo Vereador Caco) -  Cumprimentou a todos. Iniciou dizendo que
corrobora com a fala da Vereadora Raquel no que tange aos feitos pelo Hospital Getúlio Vargas. Elogiou a
atitude do atual prefeito, por não ter interditado o Hospital, pois tal atitude evitou muitas mortes. Sintetizou o
projeto do Vereador Cleber sobre Racionalização dos Recursos Públicos e o parabenizou pela  atitude.
Falou  sobre  seu  projeto  referente  a  fixação  da  foto  da  Ex-  Vereadora  Sibila  no  painel  do  plenário.
Parabenizou o trabalho realizado pelas Vereadoras mulheres da atual  legislatura,  Raquel  e Dra.  Imilia.
Agradeceu e encerrou. Em questão de ordem, o Vereador Gervásio faz 2 agradecimentos: o primeiro ao
apresentador Carlos Próspero, da Radio Web Líder do Vale, e em segundo, a sua assessoria pelos últimos
33 dias de trabalho interno realizado, pois não pode estar sempre presente.  Nada mais havendo a ser
tratado, a Vereadora Raquel – Vice Presidente da Casa, que presidia a sessão, agradeceu a presença de
todos e deu por encerrada a presente Sessão, às vinte horas e treze minutos. Determinou a lavratura desta
Ata, que será assinada pelo Vereador Nelson – Presidente, pela Vereadora Raquel – Vice Presidente, e pelo
Vereador Maninho – Secretário. Para constar, esta Ata foi devidamente lavrada pelo Serviço de Elaboração
e Revisão de Anais e Atas da Diretoria Legislativa. Sala Tiradentes, Sapucaia do Sul, 16 de março de 2017. 
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