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10.237 
                         
             Aos vinte e um dias do mês março do ano de dois mil e dezenove 
(21.03.2019), 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 9ª 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: Imilia – 
PTB;  Nelson – SD; Marquinhos – PSB; Cleber  – PP; Jorge  – PSD; Adão – PT; 
Caco – MDB; Ventania – PRB; Maninho – MDB; Raquel – PT e Gervásio – PP.  
Após constatar o quórum necessário à realização da Sessão, a Vereadora Raquel – 
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: Projeto 
de Lei Legislativo nº 016/2019, de origem do Vereador Marquinhos; Ofc. nº 05/2019, 
do Deputado Vilmar Lourenço; Indicação de nº  059/2019, de origem do Vereador 
Cleber, aprovada por unanimidade em única votação; Atas de nºs 10.221 e 10.230, 
aprovadas por unanimidade, sem retificações, nem alterações. Passou-se ao  
ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE: Requerimentos Verbais: Vereadora RAQUEL 
– 01) Ao Prefeito, através da SMS, CREAS, CAPS, SMDS, reitera requerimento 
realizado em 07 de março, solicitando providências para retirada e acolhimento da 
senhora que estaria morando em uma parada de ônibus, na Rua Justino Camboim, 
pois a mesma apresenta transtornos mentais e estaria agredindo pessoas. Aprovado 
por unanimidade, o Requerimento será em Nome do Poder Legislativo. 02) Ao 
Deputado Federal Elvino Bohn Gass, agradecendo pela apresentação da Emenda 
Parlamentar destinando recursos na ordem de R$ 550.000,00 para custeio da 
Estruturação da rede de serviços de atenção básica de saúde, sendo que o Deputado 
desde o primeiro mandato vem se destacando por sua atuação como parlamentar, 
elaborando inúmeras proposituras, com o único objetivo de beneficiar a população 
gaúcha, sempre prestando uma atenção especial para nosso Município.  Aprovado por 
unanimidade, com associação dos Vereadores Marquinhos, Nelson, Jorge, Maninho e 
Adão. 03) À CORSAN, solicitando reparos na tubulação que está com vazamento de 
água, a mais de duas semanas, na Avenida Coronel Theodomiro Porto da Fonseca, nº 
2.103, Bairro Ipiranga, em frente a Igreja Universal, pois está causando transtorno.  
Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Imilia, Marquinhos, 
Jorge, Adão, Ventania e Gervásio. Vereador GERVÁSIO – 01) Ao Prefeito, através da 
SMSMU, reiterando diversos pedidos feitos através de requerimentos e ofícios, onde 
solicitaram a limpeza e capina da vegetação na Rua Gildo de Freitas, Loteamento 
Jardim América, Bairro Lomba da Palmeira. A rua está tomada de mato alto que 
dificulta a mobilidade no local, além de juntar ratos, insetos, baratas. Os moradores 
também pedem a troca de lâmpadas, pois a rua está as escuras, gerando insegurança 
nos mesmos. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge, 
Adão e Cleber. 02) À Brigada Militar, solicitando intensificação do policiamento na 
Praça General Freitas, Centro, pois segundo relatos há senhoras que ficam na Praça 
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abordando quem caminha no local, se passando por videntes e pedindo dinheiro de 
forma coercitiva. Ainda há relatos de que outras pessoas acompanham essas 
senhoras e ficam observando de longe essas abordagens, como que a dar apoio a 
estes procedimentos. Aprovado por unanimidade. Vereador VENTANIA – 01) Ao 
Prefeito, através da SMST, solicitando pintura da faixa de segurança, na Rua Nossa 
Senhora da Conceição, nº 163, em frente ao Correio, Bairro Centro. Aprovado por 
unanimidade. 02)  Ao Prefeito, através da SMSMU, solicitando retirada de entulho na 
Rua Rio de Janeiro, em frente ao nº 688, localizado no Bairro Nova Sapucaia. 
Aprovado por unanimidade. Vereador ADÃO – 01) Ao Prefeito, através da SME,  
solicitando a manutenção da quadra de esportes da EMEF Padre Réus, que encontra-
se em péssimo estado de conservação. Aprovado por unanimidade, com associação 
dos Vereadores Imilia, Cleber, Nelson, Jorge, Gervásio e Maninho. 02) Ao Senador 
Paulo Paim, agradecendo pela Emenda Parlamentar de R$ 250.000,00, destinados a 
pavimentação asfáltica da Rua Lidovino Fanton. Aprovado por unanimidade, com 
associação dos Vereadores Raquel, Jorge, Maninho, Caco, Marquinhos e Nelson. 
Vereador JORGE – 01) Ao Prefeito, através da SMO, solicitando o reparo do PAVS, 
na Rua General Luz, esquina com a Rua Beira Campo, Bairro Vargas, pois a 
pavimentação está irregular atrapalhando a entrada do morador em sua residência. 
Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores  Cleber, Adão, Ventania, 
Caco e Marquinhos. 02) Ao Prefeito, através da SMSMU, solicitando o retorno da 
Secretaria ao Bairro Vargas, para concluir o serviço de iluminação pública, pois muitos 
pontos foram deixados para trás sem o devido conserto. Aprovado por unanimidade, 
com associação dos Vereadores Gervásio, Caco e Nelson. Vereadora IMILIA – 01) Ao 
Prefeito, através da SMDS, visando esclarecer inúmeras reclamações dos munícipes 
que chegam ao Gabinete quanto aos cursos oferecidos pelo Poder Público nas Praças 
do Céu e Juventude, uma vez que é corrente a afirmação que não se consegue vagas 
para os cursos que são oferecidos nas praças em questão, e que as vagas são  
sempre usufruídas pelas mesmas pessoas. Ante o registrado vem requerer 
esclarecimento, através da SMDS, para que informe se é amplamente divulgado as 
datas das inscrições para matrícula dos cursos fornecidos e informação de como é 
feito esta divulgação e a seleção das pessoas para participarem dos cursos. Aprovado 
por unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge, Caco, Cleber, Nelson e 
Marquinhos. 02) Ao Prefeito, através da SME e SMS,  esclarece que em visita a 
Escola Maria Medianeira, em 07.03.2019, vídeo postado em sua rede social, tomou 
conhecimento por parte da Direção da escola, que alunos que necessitam de 
atendimento especial por dificuldade no desenvolvimento educacional ou intelectual 
são encaminhados para o posto do seu bairro e lá são remetidos ao CAPS, para 
realização de exames, porém por se tratar de alunos da rede estadual, os 
encaminhamentos para emissão dos laudos e exames demoram o dobro do tempo 
dos alunos que pertencem às escolas municipais, o mais grave é que muitos se 
perdem no caminho, dificultando desta feita as consultas com neurologistas e outros 
especialistas, situação que tem causado sério prejuízo ao desenvolvimento da criança 
ou adolescente que necessita de um acompanhamento especial escolar. Ante o 
relatado requer esclarecimento de qual motivo da diferenciação para o atendimento na 
rede de saúde pública, entre alunos da rede municipal e da rede estadual e se por 
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ventura não são eles todos moradores do Município de Sapucaia do Sul; requer ainda, 
se de fato vem ocorrendo a situação registrada, que seja determinado orientação 
imediata aos órgãos competentes, para que não haja mais qualquer diferenciação na 
conduta do atendimento, de procedimentos entre alunos da rede municipal e estadual, 
sob pena de restar caracterizado discriminação e preferências nos atendimentos. 
Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Cleber, Marquinhos, 
Maninho, Caco, Jorge e Gervásio. 03) Ao Prefeito, através da SMS e da Coordenação  
de Vigilância em Saúde, em requerimento verbal – Ofício nº 1.320/2018, foi feita a 
solicitação de reforma do banheiro público localizado abaixo da passarela, ao lado do 
camelô do trem, no Centro da cidade. Sem respostas e diante de mais denúncias e do 
agravamento da situação verificou-se o local, conforme fotos em anexo, encontrando 
um esgoto vazando, causando ao comércio local e a população um cheiro terrível, 
sem contar o aspecto lastimável e a impossibilidade de uso do mesmo. Desta forma, 
se faz necessário que a Vigilância Sanitária vá até o local e autue o Poder Público 
para que através do Prefeito e das Secretarias competentes se tome uma atitude ou 
de demolir o local ou de consertar e torná-lo usável pela população, com as mínimas 
condições de higiene. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores  
Cleber, Jorge e Caco. Vereador CLEBER – 01)  Ao Prefeito, através da SMS, 
solicitando a realização de parcerias público privadas, com clínicas do município, com 
demandas que estão paradas na Secretaria da Saúde, assim melhorando o 
atendimento em nossa cidade e gerando trabalho interno. Aprovado por unanimidade, 
com associação dos Vereadores Marquinhos, Jorge, Caco, Imilia e Gervásio. 02) Ao 
Prefeito, através da SME, solicitando esclarecimento referente ao torneio que 
aconteceu no mês  de março no Ginásio da Escola Municipal Alfredo Juliano, 
moradores relatam que não tiveram acesso ao mesmo, ligaram para Secretaria 
pedindo informações e foram informados que a secretaria não sabia de nada, portanto 
solicita esclarecimento de qual procedimento correto para a comunidade ter acesso ao 
Ginásio, solicita explicação do secretário. Aprovado por unanimidade, com associação 
dos Vereadores  Jorge, Gervásio, Imilia e Marquinhos. 03) Ao Prefeito, através da 
SMSMU, solicitando troca de lâmpadas na Avenida Luiz Pasteur, nº 6.553, Bairro São 
Caetano. Aprovado por unanimidade, com associação do Vereador Marquinhos. 
Vereador MARQUINHOS – 01)  Ao Presidente da República, parabenizando pelo 
excelente trabalho, o Brasil está mudando, está mostrando para que veio, ressaltando 
também o excelente trabalho daPolícia Federal. Aprovado por unanimidade, o 
Requerimento será em Nome do Poder Legislativo. 02) Ao Prefeito, através da 
SMO, solicitando troca de lâmpadas queimadas nas seguintes Ruas: Teresina, 
Loteamento Bela Vista; Nordeste, Bairro Pasqualini, nº 173; Alegrete, Bairro Dihel, 
esquina com a Rua Rio Grande.  Aprovado por unanimidade, com associação dos 
Vereadores Cleber e Jorge. 03) Ao Prefeito, através da SMO,  solicitando vistoria e 
conserto de uma erosão na Avenida Flores da Cunha, nº 197, Bairro Boa Vista. 
Aprovado por unanimidade, com associação do Vereador Caco. Vereador NELSON – 
01) Ao Prefeito, solicitando que reavalie a maneira que estão fazendo os serviços, 
seja iluminação, água, esgoto, enfim, pois fazer por bairros é uma maneira 
equivocada, se continuar desta forma, que tenha uma equipe  a mais para situações 
de urgência. Aprovado por unanimidade, o Requerimento será em Nome do Poder 
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Legislativo. 02) Ao Tribunal de Justiça – RS, parabenizando pela abertura de 
concursos para instalação de novos Tabelionatos em Sapucaia. Aprovado por 
unanimidade, o Requerimento será em Nome do Poder Legislativo. Vereador 
MANINHO – 01) À RGE Sul, à CONECTA e à Empresa Mercúrio, solicitando a 
manutenção urgente de um poste na Avenida Leônidas de Souza, em frente a Estação 
Luiz Pasteur. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Imilia, 
Cleber, Nelson, Marquinhos e Gervásio. 02) Ao Prefeito, através da SMST, solicitando 
melhorias no refere-se ao tempo das sinaleiras da Avenida João Pereira de Vargas, 
cruzamento com a Rua Justino Camboim. Aprovado por unanimidade, com 
associação dos Vereadores Jorge, Adão, Nelson, Imilia, Cleber, Marquinhos, Caco e 
Ventania. 03) À Equipe Pulga BJJ, na pessoa do Atleta Gilberto dos Santos, 
parabenizando  o mesmo pela segunda conquista do TopRanking da Copa Prime de 
JiuJitsu. Aprovado por unanimidade, o Requerimento será em Nome do Poder 
Legislativo. O Vereador Marquinhos retirou Projeto de sua autoria, a saber,  PROC. 
nº 21.016/019/2019 – PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 009/2019 – “Modifica a 
redação do artigo 2º da Lei Municipal nº 3545, de 28 de maio de 2014”. Passou-se a 
votação dos seguintes Projetos: 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”. Comissão de Legislação e Justiça: Parecer contrário. 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. NESTA DATA, 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. PROC. nº 20.994/527/2018 – Origem do Poder Executivo – 
Mensagem nº 37/18 – PROJETO DE LEI EXECUTIVO nº 35/2018 - “Institui o 
Programa Municipal de Educação Fiscal do Município de Sapucaia do Sul, e dá outras 
providências”. Em 12.03.2019 a Vereadora Imilia solicitou adiamento de votação por 
01 (uma) Sessão, para melhor analisar o Projeto. Aprovado por unanimidade. 
Retornando o Projeto em 19.03.2019. Em 19.03.2019, discutiram o Projeto os 
Vereadores Dra. Imilia, Marquinhos e Maninho; em votação o Projeto foi aprovado por 
unanimidade em 1ª discussão e votação. NESTA DATA, o Projeto foi aprovado por 
unanimidade, em 2ª discussão e votação. PROC. nº 21.018/021/2019 – Origem da 
Vereadora Imilia de Souza (Dra. Imilia) – PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 
011/2019 – “Institui no Calendário Oficial de datas e eventos do Município de Sapucaia 
do Sul a Semana de Valorização do Educador e dá outras providências”. Em 
19.03.2019, discutiram o Projeto os Vereadores Dra. Imilia, Marquinhos, Gervásio, 
Adão e Maninho; encaminharam votação favorável os Vereadores Marquinhos e 
Cleber; em votação, o Projeto foi aprovado por unanimidade em 1ª discussão e 
votação. NESTA DATA, o Projeto foi aprovado por unanimidade, em 2ª discussão 
e votação. PROC. nº 21.059/062/2019 – Origem da Vereadora Raquel Moraes 
(Raquel do Posto) – PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 014/2019 - “Que institui no 
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Calendário Oficial da Cidade o Evento Resgatando a Cultura Lúdica (resgatando 
brincadeiras antigas)”. Em 19.03.2019, discutiram o Projeto os Vereadores Raquel, 
Gervásio, Dra. Imilia e Maninho, em votação, o Projeto foi aprovado por unanimidade, 
em 1ª discussão e votação. NESTA DATA, o Projeto foi aprovado por unanimidade, 
em 2ª discussão e votação. O ESPAÇO DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS foi 
transferido para a próxima Sessão. Nada mais havendo a ser tratado, a Vereadora 
Raquel – Presidente da Casa, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a 
presente Sessão, às doze horas e dez minutos. Determinou a lavratura desta Ata, que 
será pela mesma assinada e pelo Vereador Gervásio – 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 março de 
2019. 
 
                                                                                       
                                                                                   RAQUEL MORAES DA SILVA 

                                                                                           (Raquel do Posto) 
                                                                                         Vereadora Presidente 
      
         GERVÁSIO SANTANA 
            Vereador Secretário 
                                                                                                                                
                                                           


