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            Aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove
(23/05/2019), 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  29ª  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:  Nelson –
SD; Marquinhos – PSB; Imília – PTB;  Cleber – PP; Jorge – PSD; Adão – PT; Caco
– MDB; Ventania – PRB; Gervásio – PP; Maninho - MDB e Raquel – PT.   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: Mens.
nº 14/2019; Projetos  de Lei Legislativos nºs 025/2019 e 026/2019, de origem da Mesa
Diretiva; Ata nº 10.262, aprovada por unanimidade, sem alterações, nem retificações.
Passou-se  ao   ESPAÇO  DO  GRANDE  EXPEDIENTE: Requerimentos  Verbais:
Vereador GERVÁSIO – 01)    Ao Prefeito, através da SMMA, solicitando  que seja
notificado o proprietário  de um terreno na Rua Luiz Pasteur,  ao lado do nº 2.900,
Bairro Capão da Cruz,  para que limpe e mantenha limpo o terreno.  Aprovado por
unanimidade,  com associação dos Vereadores  Maninho,  Cleber e Nelson.  02) Ao
Presidente da Comissão de Saúde da Casa,  Vereador Maninho,  solicitando que a
Comissão  faça  uma  visita  ao  Asilo  Padre  Réus,  localizado  no  Loteamento  Novo
Horizonte, para averiguar as condições do local, o proprietário afirma estar operando
dentro da legalidade e relata que não está conseguindo emissão do alvará por parte
da Prefeitura  em virtude de que a área não tem escritura   pública.  Aprovado por
unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Jorge,  Adão,  Imília,  Marquinhos,
Nelson e Maninho. Vereador JORGE – 01) Ao Prefeito, através da SMO, solicitando o
desentupimento da rede de esgoto, na Rua do Tambo, nº 124, esquina com a Rua Edu
Viegas  da  Silva,  Bairro  Ipiranga.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  do
Vereador Gervásio.  02) Ao Prefeito,  através da SMSMU, solicitando a retirada dos
galhos  da  Rua  Mariano  do  Canto,  nº  735,  no  Bairro  Jardim.  Aprovado  por
unanimidade,  com associação  dos  Vereadores  Imília  e  Gervásio.  03) Ao  Prefeito,
através da SMO, solicitando que seja feita a abertura de valas para instalação dos
canos de esgoto em duas casas na Rua Frei Damião, próximo a esquina com a Rua
Beira  Campos,  Bairro  Vargas.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos
Vereadores  Cleber,  Gervásio,  Imília  e  Marquinhos.  04) Ao  Prefeito,  através  da
SMSMU,  solicitando  a  troca  de  lâmpada  na  Rua  Antônio  de  Oliveira,  nº  445,
Loteamento São Carlos, Bairro Cohab, bem como, na Rua General Luz, próximo ao nº
97, a falta de iluminação está causando transtornos aos moradores e risco iminente de
assalto. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Cleber, Caco,
Gervásio e Nelson.  Vereadora IMÍLIA – 01) Ao Prefeito, através da SMS e SMST,
solicitando  que  tome providências  quanto  ao  seguinte  fato:  através  de  demandas
recebidas no Gabinete obteve-se, reclamações  de moradores do Bairro Vargas, que
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relatam que o Posto de  Saúde do Loteamento Colina, está sem atendimento há dias
devido a ameaças contra a integridade física e moral  dos funcionários do local,  a
assessoria foi até o local para verificar as denúncias e foi constatado, em conversa
com munícipes que realmente está fechado por falta de segurança, pois os médicos e
funcionários  estão  sendo ameaçados  por  dois  homens  armados  cuja  mãe  de  um
deles não foi atendida por não chegar no horário certo da consulta, por este fato os
homens  adentraram  o  local  e  ameaçaram  os  funcionários  com  arma  de  fogo,
apavorados  e  com  medo  o  local  está  fechado  há  alguns  dias.  Aprovado  por
unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Jorge,  Ventania,  Caco,  Nelson,
Gervásio,  Cleber  e  Marquinhos.  Vereador  CLEBER –  01) Ao  Prefeito,  através  da
SMDS  e  Centro  de  Referência  Especializado  em  Assistência  Social  –  CREAS,
solicitando informações sobre  o que está sendo feito em nosso Município a respeito
da  situação  dos  moradores  de  rua  e  qual  plano  de  intervenção  nesses  casos.
Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Gervásio, Imília e Jorge.
02) Ao Prefeito, através da SMEL, solicitando um professor de Educação Física para
desenvolver um projeto de futebol no campo Itapemirim Bairro Sete. Aprovado por
unanimidade,  com associação  dos  Vereadores  Imília,  Marquinhos  e  Caco.  03) Ao
Prefeito,  solicitando  informações  sobre  o  número  de  servidores  municipais  que
encontram-se em desvio de função. Aprovado por unanimidade, com associação dos
Vereadores  Imília,  Gervásio,  Marquinhos  e  Jorge.  04)  Ao  Prefeito,  solicitando
informações  sobre  quando serão  realizados  os  mutirões  de  serviços  públicos  nos
Bairros Sete, Jardim América e arredores. Aprovado por unanimidade. 05) Ao Prefeito,
através da SMF, solicitando informações sobre a diferença do custo da folha total
apresentada pelo Secretário ao Legislativo na prestação de contas de 31,24% que
está divergindo do valor apresentado ao Tribunal de Contas, que foi 46,11% no gasto
com folha de pagamento, solicitando que apresente por escrito ou apresente-se no
Plenário  para  explicar  a  respeito  desta  diferença  de  valores.  Aprovado  por
unanimidade, com associação dos Vereadores Imília, Jorge, Marquinhos e Gervásio.
Vereador MARQUINHOS – 01)   Ao Prefeito e à CORSAN,  solicitando providências
quanto a pressão d’água na Rua Major de Souza Lima, Bairro São José, segundo
moradores a colocação de uma bomba para elevar a pressão na parte alta da rua, fez
com que  a  pressão  na  parte  baixa  ficasse  extremamente  alta,  estourando  canos
internos  das  casas  e  trazendo  contas  com  valores  impagáveis  aos  munícipes.
Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Maninho,  Nelson,
Ventania,  Caco  e  Gervásio.  02) Ao  Prefeito,  através  da  SMO  e  da  SMSMU  e  à
CORSAN, solicitando atenção do Poder Executivo para com a Rua Fernando Ferrari,
na altura do nº 431, onde moradores relatam que há um cano quebrado jorrando água
a bastante tempo, uma lâmpada que fica ligada ininterruptamente e um buraco no
asfalto  que  a  anos  atrapalha  os  motoristas  que  passam pelo  local.  Aprovado  por
unanimidade, com associação dos Vereadores Cleber, Nelson, Gervásio e Maninho.
03) Ao Prefeito, justifica que com base na matéria de capa do Jornal V.S., noticiou-se
o início das operações do APP Teu Ônibus, na Cidade vizinha de Esteio, APP este que
apresenta informações de jornada, tempo de espera e demais rotinas do transporte
municipal em tempo real,  portanto solicita ao Poder Executivo Municipal,  de nossa
Cidade, para que proceda com o mesmo expediente, inclusive buscando informações
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na cidade vizinha, usando um dos lemas da administração pública de que “o que é
bom se copia”. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Imília,
Cleber,  Nelson  e  Ventania.   04) Ao  Deputado  Estadual  Sr.  Vilmar  Lourenço,
parabenizando pela prestação de contas de mandato realizada pela primeira vez em
nossa cidade. Aprovado por unanimidade, o Requerimento será em Nome do Poder
Legislativo. Vereador  NELSON – 01) Ao Prefeito, através da SMF, solicitando com
urgência que envie à esta Casa, um Projeto de Lei  para reparcelar as dívidas de
famílias moradoras do Loteamento Colina Verde, as mesmas não podem perder suas
moradias,  sendo que muitas  tem crianças e precisam muito garantir  um teto  para
morar.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Adão,  Caco,
Ventania,  Maninho  e  Marquinhos.  02) Ao  Prefeito,  através  da  SMO,  solicitando  o
conserto de uma cratera, na Rua São Caetano, nº 343, em frente a uma residência e
um comércio.  Aprovado por unanimidade,  com associação dos Vereadores Cleber,
Gervásio,  Imília  e  Ventania.   Vereador   MANINHO – 01) Ao  Prefeito,  através  da
SMSMU, solicitando a troca de lâmpada junto a parada de ônibus na Rua São Jorge,
esquina  com  a  Rua  Santo  Antônio,  o  local  está  às  escuras  sendo  que  diversos
contribuintes utilizam a parada, principalmente à noite, indo e voltando do trabalho.
Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Gervásio,  Jorge  e
Nelson. 02) Ao Prefeito, através da SMO, solicitando reparos na esquina da Avenida
Sapucaia e a Rua Rodrigues Figueiredo, Centro, entre a Praça General Freitas e a
Loja Primavera, no local forma-se uma grande poça d’água, todas as vezes que chove
e os pedestres tem de desviar o caminho, pois não conseguem atravessar pelo local e
se  tentam  correm  o  risco  de  serem  molhados  pelos  carros.  Aprovado  por
unanimidade,  com  associação  dos  Vereadores  Cleber,  Nelson  e  Marquinhos.
Vereadora RAQUEL – 01) À RGE Sul, solicitando a troca de um poste na Rua Dois
Amigos, esquina com a Travessa Saudade, no local reside um morador cadeirante, já
faz  um ano que  o  poste  está  caindo  em cima  da  casa,  escorado  com pedras  e
madeiras. Aprovado por unanimidade,  o Requerimento será em Nome do Poder
Legislativo. 02) Ao  Prefeito,  através  da  SMO,  solicitando  reparo  em  um  buraco
localizado na Rua Germano Haushild, esquina com a Rua Nossa Senhora de Fátima,
Bairro  Nova Sapucaia,  no local  formou-se uma grande cratera e com isso poderá
ocasionar  acidentes  no  local.  Aprovado  por  unanimidade,  com  associação  dos
Vereadores Jorge, Ventania e Gervásio.  03) À CORSAN, solicitando a reposição da
tampa de bueiro, localizado na Rua Nossa Senhora de Fátima, em frente ao nº 125,
Bairro Nova Sapucaia. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores
Jorge, Adão, Ventania, Cleber, Gervásio e Marquinhos. Vereador CLEBER – 05) Ao
Prefeito, através da Secretaria Municipal da Fazenda, solicitando informações sobre a
diferença  do  custo  total  da  folha  apresentada  pelo  Secretário  ao  Legislativo  na
prestação de contas de 31,24%, que está divergindo do valor apresentado ao Tribunal
de  Contas  46,11% no  gasto  com folha  de  pagamento,  solicita  ao  Secretário  que
apresente por escrito ou apresente-se no Plenário desta Casa para explicar a respeito
desta  diferença  de  valores.  Aprovado  por  unanimidade,   com  a  associação  dos
Vereadores  Dra.  Imilia,  Jorge,  Gervásio  e  Marquinhos. Ficaram  agendadas  as
seguintes reuniões: Dia 04.06.2019, às 09:30hs, reunião no Plenário, da Comissão de
Serviços Urbanos, sobre a situação do Loteamento Colina Verde e outros assuntos,
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com  a  presença  da  Caixa  Econômica,  Secretaria  de  Habitação  e  outros  órgãos
relacionados; dia 27.05.2019, às 10:00hs, as Comissões de Serviços Urbanos e de
Educação  farão  visita  a  Escola  Alberto  Santos  Dumont,  para  averiguações  de
problemas  nas  redes  de  esgoto;  dia  28.05.2019,  às  09:30hs,  Comissões  de
Legislação e  de Finanças,  para  apreciação de projetos.  Passou-se a votação dos
seguintes  Projetos: PROC.  nº  21.121/124/2019  –  Origem  do  Poder  Executivo  –
Mensagem nº 09/2019 – PROJETO DE LEI EXECUTIVO nº 11/2019 - “Cria cargos
nas Leis Municipais nº 1.727, de 20 de julho de 1993, nº 3.273, de 15 de dezembro de
2010, e nº 3.450, de 31 de julho de 2013, todos para a área da saúde. Em 21/05/2019,
com a aquiescência do Plenário foi incluído na Pauta da Ordem do Dia para votação.
O  Vereador  Gervásio,  solicitou  adiamento  de  votação  por  01  (uma)  Sessão.  Foi
rejeitado com 06 (seis) votos contrários (Maninho, Marquinhos, Adão, Nelson, Caco e
Ventania) e 04 (quatro) votos favoráveis (Jorge, Dra. Imilia, Gervásio e Cleber). Em
votação o Projeto foi aprovado com 07 (sete) votos favoráveis (Maninho, Marquinhos,
Caco,  Ventania,  Nelson,  Adão  e  Jorge)  e  03  (três)  votos  contrários  (Dra.  Imilia,
Gervásio e Cleber) em 1ª discussão e votação. Na 2ª discussão e votação, o Vereador
Marquinhos solicitou que a votação ficasse para a próxima Sessão, para que todos os
Vereadores  pudessem  avaliar  melhor  este  Projeto.  Adiamento  aprovado  por
unanimidade. Portanto a 2ª discussão e votação deste Projeto será em 23.05.2019.
NESTA DATA, discutiram o Projeto os Vereadores  Imília, Cleber, Jorge, Gervásio
e Nelson; em votação o Projeto foi aprovado por unanimidade, em 2ª discussão
e votação.  PROC. nº 21.123/126/2019 – Origem do Poder Executivo – Mensagem nº
10/2019 – PROJETO DE LEI nº 13/2019 - “Altera a Lei Municipal nº 3.617, de 17 de
dezembro de 2014, que dispõe sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo do
Município. Em 21/05/2019, com a aquiescência do Plenário foi incluído na Pauta da
Ordem do Dia para votação. A Vereadora Dra. Imilia, solicitou adiamento de votação
por  01  (uma)  Sessão.  Foi  rejeitado  com  06  (seis)  votos  contrários  (Maninho,
Marquinhos, Adão, Nelson, Caco e Ventania) e 04 (quatro) votos favoráveis (Jorge,
Dra. Imilia, Gervásio e Cleber). Em votação o Projeto foi aprovado com 06 (seis) votos
favoráveis (Maninho, Marquinhos, Caco, Ventania, Nelson e Adão) e 04 (quatro) votos
contrários (Dra. Imilia, Gervásio,  Cleber e Jorge) em 1ª discussão e votação. Na 2ª
discussão e votação, o Vereador Marquinhos solicitou que a votação ficasse para a
próxima Sessão, para que todos os Vereadores pudessem avaliar melhor este Projeto.
Adiamento  aprovado  por  unanimidade.  Portanto  a  2ª  discussão  e  votação  deste
Projeto será em 23.05.2019. NESTA DATA, discutiu o Projeto o Vereador Cleber,
que solicitou suspensão da Sessão  para esclarecer alguns detalhes do Projeto,
a  Sessão  foi  suspensa  por  dez  minutos.  Retomada  a  Sessão  o  Vereador
Marquinhos solicitou adiamento de votação por uma Sessão, devendo retornar
em 28.05.2019.   PROC. nº 21.083/086/2019 –  Origem da Vereadora Dra.  Imilia  –
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 017/2019 – “Modifica o art. 56 da Lei Orgânica do
Município de Sapucaia do Sul e acrescenta o art. 141-A na Lei Orgânica do Município
de Sapucaia do Sul, tornando obrigatória a execução da programação orçamentária
específica”.  Comissão  de  Legislação  e  Justiça:  Parecer  contrário  em  02.04.2019.
Prazo  para  contestação:  15.04.2019.  Contestação  Protocolada  em  15.04.2019.
Parecer  Contrário  à  Contestação em 25.04.2019.  Em 02.05.2019 a  Presidente  da
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Casa – Vereadora Raquel abriu prazo de 10 (dez) dias para apresentação de Recurso
ao  Plenário.  Prazo  do  Recurso:  13.05.2019.  Recurso  protocolado  em 07.05.2019.
Recurso  lido  em Plenário  em 09/05/2019.  Em 14.05.2019 o  Vereador  Marquinhos
solicitou adiamento de votação por duas Sessões. Pedido aprovado por unanimidade.
Devendo  retornar  em  23.05.2019.  NESTA  DATA,  discutiram  o  Projeto  os
Vereadores  Imília,  Marquinhos,  Nelson  e  Gervásio;  em votação  o  Projeto  foi
aprovado por unanimidade, em 1ª discussão e votação. O Vereador Marquinhos
solicitou adiamento de votação, dos três Projetos de sua autoria, devendo retornar em
28.05.2019, em 1ª discussão e votação. O Vereador Gervásio solicitou adiamento de
votação do Projeto de sua autoria, devendo retornar em 28.05.2019, em 1ª 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  quinze 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, 23 de maio de
2019.

                                                                                      
                                                                                   RAQUEL MORAES DA SILVA
                                                                                           (Raquel do Posto)
                                                                                         Vereadora Presidente
     
         GERVÁSIO SANTANA
            Vereador Secretário
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