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             Aos vinte e um dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove  
(21/02/2019), 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 2ª 
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: Marquinhos – PSB; Nelson – SD, 
Cleber – PP, Dra. Imilia – PTB, Jorge – PSD, Adão – PT, Caco – MDB, Ventania – PRB, 
Raquel do Posto – 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, 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: Projetos de Lei Legislativo nºs 12/2019 e 
13/2019, Projeto de Resolução nº 01/2019; Indicações nºs 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 
20 todas de 2019. Passou-se ao ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE: Votação das 
Indicações: Indicação nº 11/2019 - Origem da Vereadora Dra. Imilia – Ao Prefeito, para a 
colocação de lixeiras com containers subterrâneos em pontos específicos pela cidade para a 
coleta de lixo, com a finalidade dividir secos e orgânicos e de acabar com os focos de lixos 
espalhados no Município de Sapucaia do Sul. Indicação nº 12/2019 – Origem do Vereador 
Gervásio – Ao Prefeito, solicitando a inclusão de vagas de estacionamento destinadas a 
gestantes, bem como a criação do cartão de estacionamento para gestante no Município de 
Sapucaia do Sul. Indicação nº 13/2019 – Origem do Vereador Maninho – Ao Prefeito, que 
“Dispõe sobre a colocação de rampa de acesso para pessoa com deficiência (PCD) na base 
do viaduto do Bairro Vargas, no sentido Bairro-Centro”. Indicação nº 14/2019 – Origem do 
Vereador Maninho – Ao Prefeito, que “Dispõe sobre a colocação de piso tátil no centro do 
Município, para auxiliar as pessoas com deficiências visuais na locomoção diária”. Indicação 
nº 15/2019 – Ao Prefeito, solicitando a colocação de um quebra-molas na Rua Teixeirinha em 
frente ao número 145, localizado no Bairro Jardim América. Indicação nº 16/2019 – Origem 
do Vereador Ventania – Ao Prefeito, solicitando asfalto na Rua Dionísio de Moraes, em toda 
sua extensão, Bairro Ipiranga. Indicação nº 17/2019 – Ao Prefeito, solicitando um quebra-
molas na Rua Pestalozzi, em frente ao número 68, localizado no Bairro Camboim. Indicação 
nº 18/2019 – Origem do Vereador Marquinhos – Ao Prefeito, que “Versa sobre a adição de 
pessoas com doença terminais a lista de contribuintes com direito a isenção de IPTU no 
Município de Sapucaia do Sul”. Indicação nº 19/2019 – Origem do Vereador Marquinhos – Ao 
Prefeito, “Versa sobre a colocação de placas indicativas com referidos nomes das ruas no 
Bairro Cohab Blocos”. Indicação nº 20/2019 – Origem do Vereador Marquinhos – Ao Prefeito, 
no sentido de que determine, com urgência, o recapeamento asfáltico da Rua Dois Amigos, 
Bairro Primor, Sapucaia do Sul. Todas as Indicações foram aprovadas por unanimidade. 
Questão de Ordem – Vereador Marquinhos, disse: “Na sessão passada foi aprovada uma 
Indicação de recapeamento asfáltico na Rua Acre, na qual constava como autoria do 
Vereador Marquinhos”, porém é de autoria dos Vereadores Marquinhos e Ventania”. Passou-
se aos Requerimentos Verbais: Vereador Maninho – 01) Ao Prefeito, solicitando através da 
SMST, instalação de placa de parada com sinalização para estacionamento de no máximo 30 
minutos, na Rua João Cândido, em frente ao nº 162, Bairro Piratini. Aprovado por 
unanimidade, com a associação dos Vereadores Caco e Nelson. 02) Ao Prefeito, solicitando 
através da SMSMU, a roçada e revitalização da praça localizada na Rua Nair da Silva Rufino, 
próximo ao nº 69, Bairro Jardim América. Aprovado por unanimidade, com a associação dos 
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Vereadores Dra. Imilia, Raquel, Ventania, Nelson, Gervásio, Marquinhos e Jorge. 03) (Nome 
da Casa) – Parabenizando a Associação de Moradores do Loteamento Jardim Anchieta, pela 
mobilização e ação para revitalizar a praça daquele bairro. Aprovado por unanimidade. 
Vereador Nelson – 01) Ao Prefeito, solicitando através da Procuradoria Geral do Município, 
que entre com uma ação na Justiça,  uma vez que está sendo discutido sobre o terreno do 
SESI, foi aprovada uma Lei nesta Casa, que retoma o terreno para o Município. Aprovado por 
unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Caco, Maninho e Marquinhos. 02) Ao 
Prefeito, solicitando que seja enviado a esta Casa, relatório com balanço dos últimos dois 
anos de trabalho da Secretaria Municipal de Trânsito. Aprovado por unanimidade. Vereador 
Marquinhos – 01) À RGE Sul, reiterando o requerimento feito em 02 de agosto de 2018, 
cobrando esclarecimentos quanto ao atendimento de sua unidade na Av. Sapucaia, nº 2138. 
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Caco, Maninho, Dra. Imilia, 
Nelson, Cleber, Adão, Ventania e Gervásio. 02) Ao Prefeito, solicitando através da GM e 
Brigada Militar, providências referentes à perturbação do sossego alheio, art. 42 da Lei de 
Contravenções Penais, que vem ocorrendo na Rua Goiás, nº 39, Bairro Paraíso, onde está 
localizado um Centro Religioso. Aprovado por unanimidade. 03) Ao Prefeito, solicitando 
através da GM e Brigada Militar, policiamento ostensivo no Loteamento Recanto dos Jardins, 
pois são constantes as ocorrências de assaltos de “motoqueiros”, atentando principalmente 
contra mulheres. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber e 
Adão. Vereador Cleber – 01) Ao Prefeito, solicitando através da SMPU, estudo de viabilidade 
para a implementação de lâmpada (LED) nas ruas de nossa cidade. Aprovado por 
unanimidade, com a associação dos Vereadores Dra. Imilia, Marquinhos, Ventania e Caco. 
02) À RGE Sul, solicitando com urgência a substituição do poste localizado na Rua Vitor 
Hugo, esquina com a Rua das Hortênsias, Bairro Novo Horizonte. Aprovado por unanimidade, 
com a associação dos Vereadores Raquel, Jorge, Ventania, Maninho, Dra. Imilia, Gervásio e 
Adão. 03) (Nome da Casa) – Convidando o responsável pela RGE Sul, para vir a esta Casa 
em Sessão Plenária, responder a questionamentos dos Vereadores, sobre fios e postes 
caídos pela cidade. Aprovado por unanimidade. Vereadora Dra. Imilia – 01) Ao Prefeito, 
requer informação do Poder Executivo acerca dos imóveis locados pelo Município de 
Sapucaia do Sul para a instalação de possíveis repartições da administração direta e ou de 
possíveis serviços auxiliares. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores 
Jorge, Gervásio e Cleber. 02) Ao Prefeito, requer informações do Poder Executivo acerca do 
quantitativo de imóveis componentes do patrimônio do Município de Sapucaia do Sul. 
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge e Cleber. 03) Ao 
Prefeito, requer junto a esta Casa Legislativa, reiterar ao Poder Executivo, para que o mesmo 
abra um processo administrativo para apurar e fiscalizar as devidas causas da falta de 
abastecimento de água nos bairros da cidade. Aprovado por unanimidade, com a associação 
do Vereador Gervásio. 04) Ao Prefeito, segundo a autora, em novembro de 2018, fez um 
Requerimento através desta Casa Legislativa, aprovado por unanimidade, Ofício nº 
2029/2018, questionando as medidas adotadas na operação “Tapa-Buracos”. Aprovado por 
unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Gervásio e Cleber. Vereador Jorge – 
01) Ao Prefeito, solicitando informações sobre a operação “Tapa-Buracos”, efetuada, 
principalmente no ano de 2018. Aprovado por unanimidade, com a associação dos 
Vereadores Gervásio, Dra. Imilia e Cleber. 02) Parabenizando o Gerente da CORSAN em 
Sapucaia do Sul, pois ultimamente todos os pedidos com relação aos PAVS, foram 
prontamente atendidos. Aprovado por unanimidade. Vereador Adão – 01) Ao Prefeito, 
solicitando através da SMO, o conserto de erosão na calçada, localizada na Rua Mariano do 
Canto, em frente ao nº 893, Bairro Jardim. Aprovado por unanimidade, com a associação dos 
Vereadores Gervásio e Ventania. 02) Ao Prefeito, solicitando através da SMSMU, a retirada 
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de galhos, entulhos e limpeza no final da Rua Hugo Cardoso, Bairro Fortuna. Aprovado por 
unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge e Ventania. 03) (Nome da Casa), 
condolências à Família de Tim Maia, pelo falecimento do mesmo. Aprovado. Vereador Caco 
– 01) Ao Prefeito, solicitando através da SMST, a demarcação do trânsito e pintura de faixa de 
segurança, em frente a Escola Júlio Stroher. Aprovado por unanimidade, com a associação 
dos Vereadores Jorge, Ventania, Raquel, Dra. Imilia, Maninho, Nelson, Adão e Gervásio. 02) 
Ao Prefeito, solicitando através da SMST, a pintura de faixas de seguranças em frente de 
todas as escolas no Município. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores 
Cleber, Jorge, Nelson, Gervásio, Marquinhos, Adão, Ventania e Maninho. 03) Ao Presidente 
da República Jair Bolsonaro, solicitando que seja revisto o Projeto de Lei da Previdência 
Social. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Nelson, Raquel, Adão e 
Maninho. Vereador Ventania – 01) Ao Prefeito, solicitando através da SMO, conserto de um 
buraco na Rua Teixeirinha, em frente ao nº 145, Bairro Jardim América. Aprovado por 
unanimidade, com a associação dos Vereadores Adão e Cleber. 02) Ao Prefeito, solicitando 
através da SMO, conserto de um buraco na Av. Assis Brasil, esquina com a Rua São Luis, 
Bairro Jardim. Aprovado por unanimidade. Vereador Gervásio – 01) Ao Prefeito, solicitando 
através da SMSMU, limpeza de galhos e entulhos na Rua Rouxinol, Loteamento Colina 
Verde, Bairro Vargas. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Dra. 
Imilia, Jorge, Maninho e Ventania. 02) Ao Prefeito, solicitando através da SMST e SMO, 
estudo de viabilidade técnica para a instalação de redutor de velocidade na Av. Luiz Pasteur 
esquina com a Rua Brasil, Bairro Capão da Cruz. Aprovado por unanimidade, com a 
associação dos Vereadores Adão, Jorge, Ventania e Nelson. Vereadora Raquel – 01) À RGE 
Sul, reiterando requerimentos realizados nos dias 22 de maio e 13 de novembro de 2018, o 
qual solicita à RGE Sul, a troca de poste localizado na Travessa Saudade, esquina com a Rua 
Dois Amigos, Bairro Primor. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores 
Caco, Adão, Marquinhos, Cleber, Ventania, Dra. Imilia, Jorge e Gervásio. 02) Ao Prefeito, 
reiterando requerimentos realizados nos dias 04 de setembro e 22 de novembro de 2018, o 
qual solicita através da SMO, o hidrojateamento na rede de esgoto da Rua Tropeiros, a partir 
da Rua Danilo Strapazzon, até a esquina da Av. Theodomiro Porto da Fonseca, Bairro 
Pasqualini. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Dra. Imilia, 
Ventania, Jorge, Adão e Nelson. 03) Ao Prefeito, solicitando através da SMO, o recapeamento 
asfáltico em toda extensão da Rua Dois Amigos. Aprovado por unanimidade, com a 
associação dos Vereadores Adão e Ventania. Questão de Ordem o Vereador Marquinhos 
disse que havia feito o mesmo pedido através de Indicação nº 020/2019; então sugeriu que 
fosse incluído o nome da Vereadora Raquel na autoria. Foi aprovado por unanimidade. Não 
havendo mais Requerimentos Verbais, passou-se a leitura dos Processos que aguardam 
pareceres, documentação complementar e adiamento de votação. O Vereador Cleber, retirou 
o Processo nº 20.017/020/2019, para adequações. Passou-se ao ESPAÇO DAS 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Neste instante a Vereadora Raquel, se retirou, assumiu a 
presidência dos trabalhos o Vereador Maninho – Vice-Presidente. Vereador Cleber – 05 min. 
Cumprimentou a todos. Disse que reassume seu compromisso para o ano de 2019, visando  
o bem estar de comunidade, sabe das dificuldades do Município, mas os Vereadores são 
cobrados, até porque o Executivo não responde à população. Falou ainda sobre a questão do 
desmatamento do Horto Florestal, começou o movimento da sociedade civil organizada, não 
é um movimento politico, porque não é área dos Municípios de Sapucaia ou São Leopoldo e 
sim do Estado e enquanto Legislativo devem ficarem atentos. Disse que esse debate precisa 
ser feito, não podem deixar que aconteça, alegam que serão criados empregos, mas será que 
haverá contrapartida. Em aparte, o Vereador Marquinhos disse que grande parte do Horto 
Florestal está no Município de Sapucaia do Sul, em frente o Zoológico, que está invadido, o 
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Estado se encarrega de retirar os invasores. O Vereador Cleber disse que é um debate que 
deve ser feito no Poder Legislativo, até porque tem a questão do Presídio e a mudança da 
Brigada Militar, sabe que o Município tem vários problemas, mas precisam fugir um pouco das 
demandas do dia e fazer grandes debates. Vereador Maninho disse que grande parte do 
horto florestal está no Município de Sapucaia, inclusive, quando a Senhora Ana Perini teve em 
reunião no Município, trouxe amostras de fauna e flora que não poderiam mexer e relatou que 
o Estado estava pressionado em liberar a área à Empresa Tecnosinos, o então Governador 
Sartori, solicitou impacto ambiental de 10 anos, mas agora foi liberado num “canetaço”. O 
Vereador Cleber, agradeceu o Vereador Maninho e também as pessoas que lhe procuram 
durante o recesso, nesses dias conseguiu resolver algumas demandas e no ano de 2019, 
continuará trabalhando principalmente na fiscalização. Agradeceu e encerrou. Vereador 
Gervásio – 06 min. Cumprimentou a todos. Disse ser uma grande alegria retomar mais um 
ano Legislativo, reiterando seu compromisso para o ano de 2019, continuar trabalhando para 
as demandas trazidas pela comunidade e andando pela cidade, espera fazer um grande 
trabalho e levar as respostas que a comunidade precisa, embora tenha coisa que não estão 
ao alcance do Vereador, mas as pessoas confundem trabalho de Legislador com executor.  
Falou ainda sobre o ano letivo que está iniciando, foi oportuna a visita do Secretário de 
Educação, nesta Casa, para esclarecer algumas coisas pontuais, sabem que tem coisas que 
estão funcionando, outras não estão bem e precisam melhorar, exemplo algumas faixas de 
seguranças próximas as escolas foram pintadas, outras não, ainda o mato não apenas dentro 
do pátio, como também ao redor nas calçadas. Falou também sobre o lixo, na frente a Escola 
João Freitas Filho, havia um foco de lixo, ano passado s Secretaria de Meio Ambiente limpou 
e plantou flores, hoje a flores estão embaixo do lixo e parte é culpa da população, mas o 
gestor tem que fiscalizar, aplicar multas e até efetuar prisão por crime ambiental. Questionou 
sobre as abelhas na Escola Vanessa Ceconet, será que a Secretaria de Educação tomou 
alguma providência, acredita que não. Ainda, agradeceu primeiramente a Deus a 
oportunidade que neste biênio 2019/2020, o Vereador Gervásio Santana é Secretário da 
Mesa Diretora, do mesmo modo que nos anos anteriores 2017/2018, como é formada uma 
Mesa Pluripartidária, o Progressista esteve representado pelo Vereador Cleber, como 
tesoureiro da Casa, neste momento  foi convidado pela Vereadora Raquel e assumiram o 
desafio mais pelo viés cristão, mas reiterando o compromisso com os eleitores do Vereador 
Gervásio, continua firme na oposição, não fez acordo de espécie alguma, pois Poder 
Legislativo é uma coisa Executivo é outra e aqui pretende ajudar administrar a Casa. 
Agradeceu e encerrou. Vereadora Dra. Imilia – 06 min. Disse que iniciam um novo ano 
Legislativo e reafirma ser a mesma Vereadora que assumiu em 01/01/2017, e quando entrou 
na política assumiu um compromisso, provar que é possível fazer política de verdade, 
diferente, pois nesses dois anos com mais experiência e olhar mais preciso, tem a certeza da 
política feita com muita incompetência e hoje fala com propriedade que tudo na vida seja 
familiar, financeiro ou profissional, jamais terão sucesso se não houver organização e 
planejamento, o que não viu nesta Casa e nem no Poder Executivo, no entanto que acreditar 
e pelo que tem visto pelas atitudes tomadas pela Presidente, que será uma nova Casa. Disse 
que durante anos foi construída a imagem do Vereador, político como assistencialista que 
resolvia problemas individuais e não coletivo, então cabe aos Vereadores mudar esta história 
e mudar isso não é planejar a cidade para 2020, quem vai ser o próximo Prefeito e sim 
planejando o hoje, pois o nosso povo e a nossa cidade possivelmente não aguentará mais 
dois anos do desgoverno que tem aqui e certamente chamará calamidade pública. Disse ter 
lido: “Quem se prepara para viver num jardim sem espinhos, se privará do perfume das mais 
belas flores e terá pouco imunidade para suportar as tempestades sociais”. Maria a maior 
educadora da história. Aprendeu muito e para mudar a história política construída 
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erroneamente, terão que conviver com espinhos, para quem sabe uma nova geração consiga 
sentir o perfume, então durante esses dois anos se permitiu conviver com esses espinhos, se 
tornando mais imune e fortalecida para que sua sede de justiça não se acabe. Disse que 
embora não tenha poder de executar, continuará dia a dia, abrindo caminhos para aqueles 
que vierem lhe procurar, indo em busca de soluções, hoje tem a certeza que o povo não estão 
mais sozinho, mesmo que só consiga gritar e continuará a mostrar o que tentam esconder, 
tornando transparente as entrelinhas, aplaudirá e divulgará as coisas boas, mas jamais 
deixará que o povo seja enganado novamente Acredita que essa seja sua missão nesses 
quatro anos, que Deus lhe permitiu estar aqui, mostrando que é possível fazer uma política 
para o bem comum de todos, sem trocas, negociações ou classe social, organizada e 
planejada. Finalizou dizendo que o preço da omissão é tão caro quanto o erro, reafirmou que 
pode errar mas jamais vai se omitir. Agradeceu e encerrou. Nada mais havendo a ser tratado, 
o Vereador Maninho – Vice-Presidente, que presidia os trabalhos, agradeceu a presença de 
todos e deu por encerrada a presente Sessão, às doze horas e trinta 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, 21 de fevereiro de 2019. 
 
                                                                                                             RAQUEL MORAES 
                                                                                                              (Raquel do Posto) 
                                                                                                            Vereadora Presidente 
      
        GERVÁSIO SANTANA 
          Vereador Secretário 
                                                                                                  CARLOS EDUARDO SANTANA 
                                                                                                                    (Maninho) 
                                                                                                    Vereador Secretário finalizou                            
                                         de presidir os trabalhos 
                                                                                                                                
                                                           


