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Aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove (04.04.2019), 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 14ª 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); RAQUEL – PT; IMILIA – (PTB); CLEBER – (PP); GERVÁSIO – (PP); 
JORGE – (PSD); ADÃO – (PT); CACO – (MDB); NELSON – (SD); VENTANIA – (PRB); e 
MANINHO – (MDB). 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: PROC 21085/2019 – Vereador Cléber, Indicações 062 e 063 – 
Vereador Cléber, Indicação 064 - Vereador Marquinhos. Após a leitura dos expedientes recebidos 
o Vereador Cléber solicitou a retirada do Processo de sua autoria, PROC 21085/2019.  Votação 
das Indicações: Indicações 062 e 063 – Vereador Cléber, Indicação 064 -  Vereador Marquinhos. 
Aprovadas por unanimidade. Ata nº 10.239, que foi aprovada por unanimidade, sem 
alterações nem retificações. Foi deliberado sobre o conteúdo do Ofício de Solicitação – 
Comissão de Educação e Cultura. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. Passou-se 
ao ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE: Requerimentos Verbais: Vereador Maninho – 01) À 
CORSAN, solicitando a manutenção de um  vazamento de água que está ocorrendo há uma 
semana na Rua Rio de Janeiro, próximo ao nº 455, Bairro Nova Sapucaia. Aprovado por 
unanimidade, com a associação dos  Vereadores Cleber, Dra. Imilia, Marquinhos, Nelson e 
Raquel. 02) Ao Prefeito, solicitando através da SMSMU, manutenção da iluminação pública dos 
postes na Rua José de Alencar, Bairro Cohab Casas, no trecho entre o CEP-Senai e a Rua João 
Rodrigues. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber, Jorge, Nelson, 
Gervásio, Marquinhos, Adão e Ventania. Vereador Nelson – 01) Ao Prefeito, solicitando através 
da SMPU, que venha logo para esta Casa o Projeto que aumenta o prazo para os habite-se das 
casas de Sapucaia do Sul e que esse prazo seja de um ano, prorrogado por mais um, pois há 
informações de que no mês passado começariam as notificações e multas e não seriam liberados 
alvarás, até porque a tramitação de um processo na Prefeitura demora em torno de um ano. 
Solicita ainda, a exoneração da Secretária, que está fazendo tudo ao contrário do que os 
Vereadores solicitam e que a população precisa. Aprovado por unanimidade, com a associação 
dos Vereadores Dra. Imilia, Caco, Maninho e Gervásio. 02) Ao Prefeito, através da Guarda 
Municipal e Brigada Militar, solicitando o patrulhamento de rotina na grande Vargas, pois 
seguidamente tem atividade no Campo da Vargas e tem ocorrido roubos e assaltos a pedestres 
durante o dia. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Gervásio, Adão, 
Raquel, Ventania, Jorge, Caco, Marquinhos e Maninho. Vereador Marquinhos – 01) Ao Prefeito, 
solicitando através da SMMA, a notificação do proprietário e que sejam tomadas as devidas 
providências cabíveis a respeito de um terreno localizado na Rua Jorge Assum, nº 731, Bairro 
Paraíso. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores, Cleber, Jorge, Nelson, 
Ventania e Maninho. 02) Ao Prefeito, solicitando através da SMEL, solicitando que busquem 
informações sobre o paradeiro das tabelas de basquete que foram emprestadas para a Sociedade 
Ginástica de Novo Hamburgo, sob a gestão do Ex-Secretário Municipal de Esportes Guilherme 
Vieira Filho. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Dra. Imilia e Jorge. 
03) Ao Prefeito, solicitando através da SMMA, que busquem informações sobre o andamento e as 
consequências da instalação de uma mina de carvão de grande proporção que está em vias de se 
instalar na cidade de Eldorado do Sul, onde segundo relatos tem alto potencial poluidor podendo 
danificar água, solo e ar trazendo diversos prejuízos às demais cidades da região. Aprovado por 
unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber, Dra. Imilia, Jorge, Nelson, Ventania, 
Adão, Caco, Gervásio e Maninho. 04) Ao Prefeito, solicitando através da SMSMU, a limpeza do 
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lixo acumulado na Rua dos Sinos, em frente ao nº 355, Bairro Boa Vista. Aprovado por 
unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber, Adão, Jorge, Gervásio e Ventania. 
Vereador Cleber – 01) Ao Prefeito, solicitando através da SMSMU, a troca do suporte que está 
pendurado, bem como a lâmpada que está queimada no poste da Rua Barão de Itararé, próximo 
ao nº 86, Bairro Sete, pois a falta de iluminação está prejudicando a segurança de moradores e 
transuentes do local. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Dra. Imilia, 
Marquinhos, Ventania, Maninho, Gervásio, Jorge, Adão e Nelson. 02) Ao Prefeito, solicitando 
através da SMSMU, a Limpeza e notificação do proprietário do terreno localizado na Rua Manoel 
Serafim, entrada do Bairro Botafogo, Bairro Primor. Aprovado por unanimidade, com a associação 
dos Vereadores Maninho, Adão, Dra. Imilia, Gervásio, Jorge e Ventania. Vereadora Dra. Imilia – 
01) Ao Prefeito, solicitando através da Lei 3.456/2013 temos instituído em nosso Município o 
COMAD – Conselho Municipal de Políticas sobre drogas. Através do Gabinete sobreveio 
demandas solicitando esclarecimentos sobre esse Conselho, sendo eles os seguintes 
questionamentos: a) Como funciona esse Conselho? b) Quais são os projetos aplicados neste 
Conselho? c) Está ativo? E qual a atual situação do mesmo nos de hoje? d) Quem são os 
representantes, segundo art. 5º desta Lei? Aprovado por unanimidade, com a associação dos 
Vereadores Caco, Marquinhos, Nelson, Cleber, Gervásio, Jorge e Maninho. 02) Ao Prefeito, 
segundo a autora, nosso Município atualmente conta com o Programa Famílias acolhedoras. 
Diante disso, vem através de demandas que chegam ao Gabinete diariamente sobre o assunto, 
requer informações sobre esse programa. a) Por quanto tempo essas crianças ficam com essas 
famílias? b) Qual o tipo de fiscalização que o Município  tem com essas famílias junto ao 
Programa? c) Hoje são quantas crianças e quantas famílias que fazem parte do programa? d) 
Requer ainda a relação das famílias que estão no programa e que estão com crianças acolhidas, 
informando, nomes e endereços completos para fins de fiscalização no andamento do 
acolhimento. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber, Gervásio, 
Jorge e Marquinhos. 03) Ao Prefeito, solicitando através da SME, visando ter conhecimento do 
trabalho prestado pelos pais junto à rede escolar, através da Associação de Pais e Mestres 
(APM), vem requerer a relação completa dos membros das APMs de todas as escolas municipais. 
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber e Jorge. 04) Ao Prefeito, 
solicitando através da SMGP, segundo a autora há alguns anos atrás Sapucaia possuía o Centro 
de Convivência para Idosos no Bairro Feliz, instituição que abrigava idosos em nosso Município. 
Porém esse local foi desativado e os idosos redirecionados para outro local. Diante disso, requer 
informações sobre qual o destino que foi dado os bens móveis que continham no local? Onde 
estão os eletrodomésticos, fogão industrial, geladeira, congelador, louças, panelas, talheres e etc. 
Quem está administrando esses bens: Aprovado por unanimidade, com a associação dos 
Vereadores Caco, Cleber, Gervásio, Jorge e Marquinhos. 05) Ao Prefeito, solicitando através da 
SMED, através de inúmeras reclamações dos Munícipes quanto ao estado crítico que se encontra 
a Educação em nossa cidade, foram averiguar e encontraram descaso, desleixo e desrespeito por 
parte da Secretaria Municipal de Educação e do Prefeito com relação a educação perante a nossa 
população. Através do que se vê, ouve e constatam, questiona o que o Secretário Municipal de 
Educação – SMED o Sr. Luciano Rodrigues vem fazendo pela nossa Educação!!! Estamos em 
estado de emergência em todas as áreas junto a educação. Constatou, como exemplo, na Escola  
João de Barro. Lá encontraram instalações precárias, sem a mínima infraestrutura, muro caindo 
há mais de dois anos, lixo por todo canto, insegurança, sem profissional qualificado na direção da 
escola, falta de professores, falta de material, material de limpeza, entre outros. Mas o mais triste 
nisso tudo é constatarem um Secretário da Educação extremamente omisso quanto aos 
problemas que o Município enfrenta, não só na Escola mencionada acima, mas em todas escolas 
do Município. Nosso Secretário apenas se atenta a instigar ódio e discórdia em rede social quanto 
ao Governo atual, conforme postagens anexas. Não podemos admitir que isso aconteça em nossa 
cidade. A população grita por uma atitude ao Poder Executivo, conforme se demonstra em abaixo 
assinado anexo. Diante disso, no inicio do mês direcionei ofício de nº 40 a Secretaria de 
Educação – SMED e ao próprio Prefeito, cujo solicitei a exoneração do mesmo, e venho agora 
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através desta Casa Legislativa ratificar a solicitação para que o Secretário da Educação Sr. 
Luciano Rodrigues seja exonerado do seu cargo. Assim como também vem solicitar a demissão 
do Diretor da Escola João de Barro pela má administração e pela coação que o mesmo vem 
fazendo junto aos pais dos alunos que ali estudam em função das denúncias. Diante disso tudo 
relatado acima, requer a exoneração do Secretário da Educação o Sr. Luciano Rodrigues, pois da 
forma que a nossa Educação se encontra nesta cidade e o tipo de gestão que administra não 
podemos mais admitir!!! E também a demissão do Diretor da Escola João de Barro pela coação 
que vem fazendo aos pais dos alunos. Foi desmembrado a votação do Requerimento Verbal, o 
Plenário aprovou por unanimidade com a associação do Vereador Cleber a exoneração do 
Secretário Municipal de Educação, no entanto, rejeitaram o pedido de exoneração do Diretor da 
Escola João de Barro, votaram contrário (Marquinhos, Jorge, Cleber, Gervásio, Adão, Ventania, 
Maninho, Nelson e Caco). Ainda, foi aprovado por unanimidade, que seja enviado à Comissão de 
Educação, para investigar as denúncias sobre o Diretor da Escola. Veador Marquinhos – 01) à 
Comissão de Educação, solicitando que investigue se procede ou não a denúncia de que 
Professor da Escola Municipal Francisco Greiss, estaria passando filmes pornográficos aos 
alunos. Os pais através de uma ação comunitária denunciaram ao Secretário Municipal de 
Educação que não tomou nenhuma atitude, levaram então ao Prefeito que de imediato tomou 
providências. Aprovado por unanimidade. Vereador Jorge – 01) Ao Prefeito, solicitando através 
da SMSMU, que seja feita a substituição das lâmpadas queimadas na Rua Arlindo José Gross, nº 
541, Bairro Boa Vista. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Caco, 
Nelson, Cleber, Adão e Marquinhos. 02) Ao Prefeito, solicitando através da SMO, externando sus 
insatisfação quanto a má qualidade do serviço feito no asfalto da Av. Mauá (remendo localizados) 
a partir do viaduto da Vargas até a divisa com a cidade de São Leopoldo. Aprovado por 
unanimidade, com a associação dos Vereadores Dra. Imilia, Marquinhos e Cleber. 03) Ao Prefeito, 
solicitando através da SMO, o hidrojateamento da rede de esgoto na Rua Germano Hauschild, em 
frente ao nº 513, Bairro Camboim. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores 
Cleber, Nelson, Marquinhos e Gervásio. 04) Ao Prefeito, solicitando através da SMO, que seja 
feito o reparo na rede de esgoto na Av. João Pereira da Vargas, esquina com a Av. Theodomiro 
Porto da Fonseca, em frente ao nº 2555. Aprovado por unanimidade, com a associação dos 
Vereadores Cleber, Dra. Imilia, Gervásio e Maninho. 05) Ao Prefeito, solicitando através da SMO, 
que seja feito o recolhimento de resíduos de entulhos e restos de incêndio provocados por 
vândalos ao lado da RS 118 no final da Rua João Olímpio da Silveira, Bairro Três Portos. 
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Dra. Imilia, Marquinhos e Cleber. 
Vereador Adão – 01) Ao Prefeito, solicitando através da SMSMU, a retirada de entulhos da Rua 
Irmã Edwiges, em frente ao nº 120, Bairro Jardim América. Aprovado por unanimidade, com a 
associação dos Vereadores Cleber, Gervásio, Nelson e Marquinhos. 02) (Fazer em Nome da 
Casa) Ao Prefeito, solicitando através da SMSMU e SMST, o retorno da parada de ônibus em 
frente ao Hospital, pois a mesma foi deslocada e muitas vezes pessoas doentes e familiares de 
pacientes tem que caminharem mais longe, além do local que está atualmente ser bastante usado 
por pessoas drogadas e alcoolizadas. Aprovado. Vereador Caco – 01) Ao Prefeito, solicitando 
através da SMPU, providências porque se a pessoa coloca um projeto na Prefeitura em um mês e 
não é aprovado por qualquer motivo neste mês, será cobrado outra taxa no próximo mês. 
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Marquinhos, Jorge, Gervásio, 
Cleber, Adão, Dra. Imilia, Ventania e Maninho. 02) Ao Prefeito, solicitando através da SMO, o 
calçamento da Rua Trevo, motivo para dar menos fluxo na Rua Kurashiki. Aprovado por 
unanimidade, com a associação dos Vereadores Adão, Maninho, Gervásio, Jorge, Cleber e 
Ventania. 03) Ao Prefeito, solicitando através da SMO, o calçamento da Rua Nossa Senhora 
Aparecida ao lado do Posto de Saúde, Bairro Ipiranga. Aprovado por unanimidade, com a 
associação dos Vereadores Adão, Jorge, Cleber e Ventania. 04) Ao Prefeito, solicitando através 
da SMO, o calçamento em toda a continuação da Rua Trevo, que é chão batido. Aprovado por 
unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Adão, Ventania, Cleber, Gervásio e 
Nelson. 05) (Fazer em Nome da Casa) Ao Prefeito, solicitando através da SMS, que seja 
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providenciado para ser disponibilizada vacina contra a meningite em todas as Escolas do 
Município. Aprovado. Vereador Ventania – 01) Ao Prefeito, solicitando através da SMSMU, o 
conserto de um buraco na Rua Padre Réus, em frente ao nº 596, Bairro Capão da Cruz. Aprovado 
por unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber, Jorge, Dra. Imilia e Gervásio. 02) À 
RGE Sul, solicitando urgentemente a troca de um poste na Estrada Arroio Passo Fundo, em frente 
ao nº 10460, Costa do Morro. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores 
Maninho e Cleber. 03) Ao Prefeito, solicitando através da SMO, o patrolamento e colocação de 
saibro em toda extensão da  Estrada Arroio Passo Fundo – Costa do Morro, pois a mesma 
encontra-se intransitável. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Adão, 
Caco, Marquinhos, Jorge e Gervásio.  Vereador Gervásio – 01) (Fazer em Nome da Casa) – Ao 
Prefeito, solicitando através da SMO e SMST, a instalação de redutores de velocidade e também 
reforço na sinalização horizontal e vertical na rua Nair da Silva Rufino esquina com a Avenida 
Albano Francisco da Silva, Bairro Lomba da Palmeira. Aprovado. 02) Ao Prefeito, solicitando 
através da SMO, desentupimento de três bueiro na Av. Américo Vespúcio, ao lado do muro da 
EMEF Rosane Amaral Dias, Bairro Pasqualini. Aprovado por unanimidade, com a associação dos 
Vereadores Adão, Jorge, Caco, Marquinhos, Cleber, Nelson, Ventania e Maninho. 03) (Fazer em 
Nome da Casa) Ao Prefeito e Empresa Real Rodovias, solicitando que o Poder Executivo tome 
providências em relação a Empresa Real Rodovias, prestador de serviço de transporte público 
coletivo no Município, exigindo condições melhores em seus veículos, limpeza interna e 
manutenção. Aprovado. 04) (Fazer em Nome da Casa) Ao Prefeito, solicitando celeridade, 
rapidez e uma grande força tarefa para efetuarem as trocas de lâmpadas queimadas em toda a 
cidade, haja visto, o atraso para realizarem o serviço, inclusive há ruas que estão a mais de seis 
meses praticamente as escuras. Aprovado. Vereadora Raquel – 01) Ao Prefeito, solicitando 
através da SMSMU, a limpeza e retirada de lixos e entulhos na Rua Porto Alegre, nº 102, próximo 
a EMEF Justino Camboim, Bairro Camboim. Aprovado por unanimidade, com a associação dos 
Vereadores Cleber, Nelson, Marquinhos e Maninho. 02) Ao Prefeito, solicitando através da SMST, 
estudo de viabilidade técnica para a colocação de redutor de velocidade em ambos os sentidos na 
Av. Luiz Pasteur, esquina com a Rua Santa Bárbara, próximo a Escola Francisco Greiss. 
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Adão, Caco, Jorge, Ventania, 
Cleber, Nelson, Marquinhos, Gervásio e Maninho. 03) (Fazer em Nome da Casa) Ao Prefeito, 
solicitando através da SMSMU e Vigilância Sanitária, o reparo de um vazamento de esgoto que 
está escorrendo a céu aberto na Rua das Camélias, em frente ao Asilo. Aprovado. Vereador 
Nelson – 01) Ao Prefeito, solicitando através da SMEL, que aumente as ciclovias no Município, a 
exemplo do que já está acontecendo em outras cidades. Aprovado por unanimidade, com a 
associação dos Vereadores Caco, Marquinhos, Cleber, Dra. Imilia, Gervásio, Jorge, Adão e 
Ventania. 02) Ao Prefeito, solicitando através da Secretarias competentes, a instalação de 
academia ao ar livre no Bairro Parque Joel, assim como já aconteceu em vários bairros. Aprovado 
por unanimidade, com a associação dos Vereadores Gervásio, Marquinhos, Jorge, Adão, Caco e 
Cleber. 03) Ao Prefeito, solicitando através da SMST, que fosse revista a solicitação de colocação 
de redutores de velocidade em determinados locais, pedido pelos Vereadores, que foram 
indeferidos pelo antigo Secretário, pois existem alguns que são extremamente necessário, 
exemplo Loteamento Colina Verde e Rua Justino Camboim, esquina com a Av. Américo Vespúcio. 
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Cleber e Dra. Imilia. Não 
havendo mais requerimentos verbais a serem feitos, passou-se a leitura dos Processos que 
aguardam pareceres, contestação, recursos e adiamento de votação. Neste momento a 
Vereadora Autora retirou o seguinte projeto: PROC. nº 21.088/091/2019 – Origem da Vereadora 
Dra. Imilia – PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 19/2019 – “Proíbe a inauguração de obras 
públicas municipais inacabadas ou que não possam ser usufruídas de imediato pela população do 
Município de Sapucaia do Sul/RS”. Foi solicitado pela Vereadora Presidente que as Comissões de 
Legislação, Finanças e Cultura que se reunissem na próxima quinta-feira às 09h e 30 minutos. Os 
respectivos Presidentes acataram está solicitação e informaram os demais membros para fazerem 
esta reunião conjunta. Passou-se a votação dos seguintes Projetos: PROC. nº 20.870/403/2018 – 
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Origem do Vereador Marco Antônio da Rosa (Marquinhos) – PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 
062/2018 – “Institui a semana de orientação vocacional na rede municipal de ensino de Sapucaia 
do Sul”. NESTA DATA discutiram o Projeto os Vereadores Marquinhos e Maninho; 
encaminharam à votação os Vereadores Gervásio e Imilia; em votação o Projeto foi 
aprovado por unanimidade, em 1ª discussão e votação. PROC. n° 20.963/496/2018 – Origem 
do Vereador Marquinhos – PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 094/2018 - “Proíbe a 
comercialização, utilização, queima e a soltura de fogos de estampidos, assim como de quaisquer 
artefatos pirotécnicos de efeito ruidoso no Município de Sapucaia do Sul”. Prazo para contestação: 
14.12.2018. Contestação apresentada em 11.12.2018. 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 07.03.2019 e 
lido em 12.03.2019. Em 14.03.2019 o Vereador Nelson solicitou adiamento de votação por 02 
(duas) sessões. Aprovado por unanimidade. Portanto o projeto deverá retornar para votação em 
26.03.2019. NESTA DATA discutiram o Projeto os Vereadores Nelson e Marquinhos; 
encaminharam à votação os Vereadores Imília, Maninho, Marquinhos, Jorge, Cléber e 
Nelson; em votação o Projeto foi rejeitado por 09 (nove) votos contrários (Caco, Adão, 
Jorge, Imilia, Cleber, Ventania, Nelson, Gervásio e Maninho) e 01 (um) voto favorável 
(Marquinhos), em 1ª discussão e votação. PROC. nº 20.983/516/2018 – Origem da Vereadora 
Imilia de Souza (Dra. Imilia) – PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 101/2018 - “Autoriza repasse 
integral de incentivo aos Agentes Comunitários de Saúde - ACS”. Prazo para Contestação: 
06.03.2019. Apresentada contestação em 01.03.2019, parecer contrário da Comissão de 
Legislação e Justiça. Em 12.03.2019 a Presidente da Casa abriu prazo de 10 (dez) dias para 
apresentação de Recurso. Prazo para recurso: 21.03.2019. Recurso protocolado em 19.03.2019. 
Recurso lido em 26/03/2019. NESTA DATA, a Vereadora autora retirou o projeto em virtude 
de tramitação de um substitutivo que está em tramitação. PROC. nº 21.033/036/2019 – 
Origem do Vereador Adão da Silva (Adão do Calçado) – PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 
012/2019 - “Dispõe sobre o atendimento às pessoas com fibromialgia em estabelecimentos 
públicos e privados nas vagas de estacionamento e filas preferenciais no Município de Sapucaia 
do Sul”. Em 19/03/2019, discutiram o Projeto os Vereadores Adão, Marquinhos e Gervásio, que 
solicitou adiamento de votação por 01 (uma) Sessão. Aprovado por unanimidade. Portanto o 
projeto deverá retornar para votação em 26.03.2019. NESTA DATA, discutiram o Projeto os 
Vereadores Adão, Gervásio, Imilia, Marquinhos e Maninho; encaminhou à votação o 
Vereador Jorge; em votação o Projeto foi aprovado por unanimidade, em 1ª discussão e 
votação. 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”. 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. Em 21.03.2019 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. NESTA DATA a Vereadora Autora solicitou adiamento de votação por 2 (duas) 
sessões para aguardar a tramitação e inclusão de emenda a este projeto. Aprovado por 
unanimidade. Portanto o projeto deverá retornar para votação em 16.04.2019. PROC. nº 
20.937/470/2018 – Origem do Poder Executivo – Mensagem nº 31/2018 – PROJETO DE LEI 
EXECUTIVO nº 027/2018 - “Autoriza o Poder Executivo a associar-se e contribuir mensalmente 
com Entidade Nacional de Representação dos Municípios e abrir crédito especial por redução no 
valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) criando rubrica no Orçamento de 2018 na Secretaria 
Municipal Geral de Governo”. Em 12.03.2019 discutiu o Projeto a Vereadora Imilia; encaminharam 
a votação os Vereadores  Marquinhos e Maninho; em votação o Projeto foi aprovado com 09 
(nove) votos favoráveis (Ventania, Caco, Adão, Jorge, Cleber, Marquinhos, Nelson, Gervásio e 
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Maninho) e 01 (um) voto contrário (Imilia), em 1ª discussão  votação. Em 14.03.2019 o Vereador 
Nelson solicitou adiamento de votação por 3 (três) sessões. Aprovado por unanimidade. Portanto 
o projeto deverá retornar para votação em 28.03.2019. NESTA DATA o Vereador Nelson 
solicitou adiamento de votação por 3 (três) sessões. Aprovado por unanimidade. Portanto o 
projeto deverá retornar para votação em 18.04.2019. PROC. nº 21.085/088/2019 – Origem do 
Poder Executivo – Mensagem nº 03/2019 – PROJETO DE LEI EXECUTIVO nº 04/2019 – “Altera o 
inciso III do § 1º do art. 28 da Lei Municipal nº 2.906, de 26 de outubro de 2006 que dispõe sobre 
o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Tutelar e da Política de 
Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente no Município e dá outras providências”. Em 
02.04.2019 o Vereador Nelson solicitou aquiescência do Plenário para inclusão do Projeto para 
votação, o pedido foi aprovado por unanimidade; discutiram o Projeto os Vereadores Cleber, 
Caco, Jorge, Marquinhos, Nelson e Gervásio; encaminhou a votação o Vereador Cleber; em 
votação o Projeto foi aprovado por unanimidade em 1ª discussão e votação. NESTA DATA, 
encaminharam à votação os Vereadores Nelson e Gervásio; em votação o Projeto foi 
aprovado por unanimidade em 2º discussão e votação. Passou-se ao ESPAÇO DAS 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Os Vereadores inscritos transferiram seus tempos para a próxima 
Sessão Plenária. Nada mais havendo a ser tratado, a Vereadora Raquel – Presidente da Casa, 
agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a Sessão Planária, às doze horas e trinta 
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 Diretoria de Processos Legislativo. Sala Tiradentes, Sapucaia do 
Sul, 04 de abril de 2019. 
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