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Aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove (07.05.2019), 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 23ª 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); GERVÁSIO – (PP); JORGE – (PSD); ADÃO – (PT); CACO – (MDB); NELSON – 
(SD); CLÉBER – (PP); 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. nº 21.115/118/2019 – Origem do Poder Executivo – 
Mensagem nº 006/2019 – PROJETO DE LEI EXECUTIVO nº 008/2019, PROC. nº 21.116/119/2019 – 
Origem do Poder Executivo – Mensagem nº 007/2019 – PROJETO DE LEI EXECUTIVO nº 009/2019, 
Contestação ao Proc. 20.086 – Vereadora Imilia; Ata nº 10.257, que foi aprovada por uanimidade, sem 
alterações nem retificações. Requerimentos Verbais:  Vereador Maninho – 01) Parabenizando o CRAS-
Centro, pelo evento Bingo da Saúde, que envolveu cerca de 90 pessoas, em 04 grupos diferentes, com a 
comunidade realizando atividade física e tudo promovendo a saúde física e mental visando a melhor 
qualidade de vida a população da melhor idade do Município. Aprovado por unanimidade, com a associação 
dos Vereadores Adão e Ventania. Vereador Nelson – 01) À Empresa OI, solicitando o conserto dos 
telefones públicos da cidade, em especial do calçadão. Aprovado por unanimidade, com a associação dos 
Vereadores Gervásio, Dra. Imilia e Ventania. 02) Ao Prefeito, solicitando através do setor competente, a 
fiscalização quanto aos telefones públicos, pois grande maioria não estão funcionando e há grande 
reclamação por parte da população. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores 
Gervásio, Dra. Imilia e Ventania. Vereadora Dra. Imilia – 01) Ao Prefeito, solicitando através da SMST, 
providências a ser tomada com urgência de forma definitiva o problema dos moradores com relação a 
poluição sonora e perturbação alheia ocorrida nas imediações junto ao estabelecimento Taberna do Álcool, 
Av. João Pereira de Vargas, nº 1437, requer ainda, por parte do Poder Executivo explicações se no 
momento que liberou alvará para esse local voltar a funcionar houve posteriormente uma fiscalização ao 
mesmo, para averiguação se de fato estava adequado as exigências legais. Aprovado por unanimidade, 
com a associação do Vereador Cleber. Vereador Jorge – 01) Ao Prefeito, solicitando através da Vigilância 
Sanitária, que seja feito estudo para solucionar os problemas que os moradores da Rua Pacheco Neto, nº 
114, estão enfrentando, pois o esgoto dos vizinhos está indo em direção ao pátio deles ocasionando 
inúmeros transtornos proliferação de insetos e ratos além de mau cheiro e alergias relacionadas ao 
problema, ressaltando que os moradores já procuraram a Vigilância Sanitária duas vezes e não receberam 
a visita do órgão como lhes foi prometido. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores 
Cleber, Dra. Imilia, Caco, Ventania, Nelson e Marquinhos. 02) Ao Prefeito, solicitando através da SMS e 
SMO, o conserto de buraco na calçada em frente ao ESF Freitas e também o conserto do portão do posto. 
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Marquinhos, Nelson, Adão, Ventania, 
Gervásio, Dra. Imilia e Cleber. Vereador Adão – 01) Ao Prefeito, solicitando através da SMO, conserto de 
uma erosão na calçada, localizada na Rua Américo Vespúcio, em frente ao nº 1245, Bairro João de Barro. 
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Marquinhos, Maninho, Ventania, Gervásio e 
Jorge. Vereador Gervásio – 01) Ao Prefeito, solicitando através da SMSMU, o corte e roçada de grama na 
Associação de Bairros dos Bairros Parque Joel, na Av. das Américas e Associação Jardim Europa, na Rua 
Nestor de Moraes. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Dra. Imilia, 
Marquinhos, Cleber, Maninho, Nelson e Ventania. 02) À CORSAN, solicitando a recolocação de tampa de 
bueiro que desapareceu, foi retirada ou foi roubada na Rua Portão, quase esquina com a Rua 25 de Julho, 
Bairro Vargas. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Adão, Jorge, Nelson, 
Maninho, Ventania, Dra. Imilia e Cleber. Vereadora Raquel – 01) Ao Prefeito, solicitando através da 
SMSMU, a troca de lâmpadas em toda extensão dos postes localizados na Rua Pero Lopes de Souza, 
Bairro Capão da Cruz. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Marquinhos, Caco, 
Gervásio, Jorge, Ventania, Nelson e Adão. 02) Ao Prefeito, solicitando através da SMSMU, a limpeza de 
entulhos e lixos, na calçada da Rua Farrapos, nº 264, Bairro Vargas. Aprovado por unanimidade, com a 
associação dos Vereadores Jorge, Maninho, Dra. Imilia, Marquinhos, Gervásio, Nelson e Ventania. 03) Ao 
Prefeito, solicitando através da SMSMU, a troca de lâmpadas nos postes da Rua Alfredinho, em frente aos 
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números 552 e 572, Bairro Jardim América. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores 
Adão, Dra. Imilia, Ventania, Nelson, Cleber e Gervásio. Questão de Ordem Vereador Caco: O Vereador 
Caco leu os Protocolos 240, 277 e 285, e como Presidente convocou sua Comissão para debater o teor de 
cada um e solicitou para que a Supervisora de Comissões Permanentes encaminhasse ofícios referente a 
estes protocolos.Vereador Marquinhos – 01) Ao Prefeito, solicitando através da SMO, hidrojateamento no 
esgoto da Travessa Encruzilhada, entre o número 131 e o cruzamento com a Rua Arlindo Gross, Bairro Boa 
Vista. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber, Nelson, Maninho, Jorge, 
Gervásio e Ventania. 02) Ao Prefeito e CORSAN, solicitando providências quanto a falta de pressão d’água 
na Rua Major de Souza Lima, Bairro São José. Aprovado por unanimidade, com a associação dos 
Vereadores Adão, Jorge, Nelson, Gervásio, Cleber e Ventania. 03) Ao Prefeito e CORSAN, solicitando 
providências quanto a um vazamento de água potável, na Rua Eldorado, Bairro Capão da Cruz. Aprovado 
por unanimidade, com a associação dos Vereadores Adão, Jorge, Nelson, Gervásio, Cleber e Ventania. 
Passou-se a leitura dos Processos que aguardam pareceres, contestação, recursos e adiamento de 
votação. PROC. nº 21.103/106/2019 – Origem do Poder Executivo – Mensagem nº 05/2019 – PROJETO 
DE LEI EXECUTIVO nº 007/2019 - “Ratifica o Protocolo de Intenções firmado entre o Município de Sapucaia 
do Sul, com a finalidade de constituir consórcio público, denominado Agência Reguladora Intermunicipal de 
Saneamento (AGESAN – RS)”. Em 02.05.2019 foi incluído na Pauta para votação, mas após discutirem o 
Projeto decidiram aguardar maiores esclarecimentos por parte do Executivo. Devendo o Projeto retornar em 
07.05.2019. NESTA DATA discutiram o Projeto os Vereadores Maninho Gervásio e Imília; em votação 
o Projeto foi aprovado por unanimidade em 1ª discussão e votação. Passou-se ao ESPAÇO DAS 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Vereador Cléber - 6 min. Cumprimentou a todos. Começou falando sobre as 
eleições para conselheiro tutelar. Falou da importância dos pré-candidatos prestarem um curso 
preparatório. Disse que nos anos anteriores ocorreu este curso. Argumentou que esse curso é muito barato 
e há diversos pela Região Metropolitana. Disse que esse curso poderia ser ministrado facilmente no 
Município. Finalizou comentando que acha que o Município está perdendo o comando e não irá comentar 
sobre certas nomeações ocorridas nesta Casa Legislativa. Agradeceu e encerrou. 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 onze horas e quarenta e cinco 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, 07 de maio de 2019. 
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