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Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove (16.05.2019), 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 26ª 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 21.119/122/2019 – Origem do Poder Executivo – 
Mensagem nº 008/2019 – PROJETO DE LEI EXECUTIVO nº 010/2019, Indicação 079 – Vereador 
Marquinhos. Recursos aos Processos 21.015, 21.077 e 21.079 – Vereador Marquinhos. Votação 
da Indicação: Indicação 079 – Vereador Marquinhos. Aprovada por unanimidade. Ata nº 10.264, 
que foi aprovada por unanimidade, sem alterações nem retificações. Requerimentos Verbais: 
Vereador Gervásio – 01) Ao Prefeito, solicitando através da SMO, conserto de buracos nas Ruas 
Campo Verde, número 256 e Waldemar Pereira de Vargas, número 281. Aprovado por 
unanimidade, com a associação dos Vereadores Caco, Ventania, Adão e Maninho. 02) Ao 
Prefeito, solicitando através da SMSMU, que seja instalada a cobertura na parada de transporte 
coletivo na Rua Gralha Azul, Loteamento Colina Verde. Aprovado por unanimidade, com a 
associação dos Vereadores Caco, Adão, marquinhos, Nelson e Maninho. 03) Ao Prefeito, 
solicitando através da SMSMU, reparos nas lâmpadas da área rural. Aprovado por unanimidade, 
com a associação dos Vereadores Caco, Marquinhos, Jorge, Adão, Ventania e Maninho. 
Vereador Caco – 01) Ao Prefeito, solicitando através da SMSMU, que o Secretário fiscalize a 
empresa que faz a instalação de lâmpadas no Município. Aprovado por unanimidade, com a 
associação dos Vereadores Maninho, Imilia e Nelson. . Vereador Adão – 01) Ao Prefeito, 
solicitando através da SMO, o desentupimento e o hidrojateamento na boca de lobo, localizada na 
Rua Esmeralda, em frente ao número 61. Aprovado por unanimidade, com a associação dos 
Vereadores Caco, Gervásio, Marquinhos e Imilia. Vereador Jorge – 01) Ao Prefeito, solicitando 
através da SMO, que seja feito o conserto de um buraco na Rua Campo Verde, número 256. 
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber, Imilia, Ventania e Nelson. 
02) Ao Prefeito, solicitando através da SMSMU, que seja feita a retirada de galhos e entulhos no 
antigo Arroio das Pedras, na Rua São Gabriel. Aprovado por unanimidade, com a associação dos 
Vereadores Nelson, Ventania, Cléber, Imilia, Marquinhos e Gervásio. 03) Ao Prefeito, solicitando 
através da SMO, que seja feito o conserto de um buraco na Avenida Mauá, próximo a fábrica de 
fogos de artifício. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Marquinhos, 
Imilia e Gervásio. Vereadora Dra. Imilia – 01) Ao Prefeito, solicitando através da SMICA, apurar 
denuncias feitas sobre um antigo posto de gasolina São Jorge, que segundo o denunciante, atua 
como estacionamento rotativo irregularmente. Aprovado por unanimidade, com a associação dos 
Vereadores Marquinhos e Caco. Vereador Cléber – 01) EM NOME DA CASA:  Votos de 
Condolências em virtude do falecimento do filho do Vereador de Novo Hamburgo Cristiano Coller. 
Aprovado por unanimidade. 02) Ao Prefeito, solicitando através da SMSMU, Ministério Público e 
RGE SUL, providências dos órgãos responsáveis para solucionar o problema das fiações de 
telefonia em nossa Cidade. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, 
Marquinhos e Imilia. Vereador Marquinhos – 01) Ao Prefeito, solicitando através da SMSMU, 
vistoria e substituição de lâmpadas nas Ruas Pero Lopes de Souza, João Celestino Silva e da 
Rua Jacarandá. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber, Adão, 
Nelson e Jorge. 02) Ao Prefeito, solicitando através das SMSMU e SMSP, Guarda Municipal e 
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Brigada Militar, um esforço conjunto para uma solução para a Rua José Loureiro da Silva, na 
altura do número 486. Neste local existe um barranco que serve de abrigo para usuários de 
drogas, depósito de lixo e todas as inconformidades possíveis. Aprovado por unanimidade, com a 
associação dos Vereadores Jorge, Adão e Imilia. 03) Ao Prefeito, solicitando através da SMMA, 
que o novo Secretário faça a aplicação do projeto 20485/2018, sobre a situação das arvores 
antigas. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Cléber, Gervásio, Nelson, 
Jorge e Ventania. Vereador Nelson – 01) Ao Prefeito, solicitando através da SMSMU, o conserto 
da iluminação pública do Viaduto da Vargas até a Rua São Caetano. Aprovado por unanimidade, 
com a associação dos Vereadores Cléber, Marquinhos, Ventania, Jorge, Caco e Adão. 02) À 
CORSAN, solicitando corserto de um vazamento na Rua Porto Lucena. Aprovado por 
unanimidade, com a associação dos Vereadores Caco, Maninho e Imilia. 03) ) Ao Prefeito, 
solicitando através da SMO, o conserto de um buraco em frente a Loja Taqui. Aprovado por 
unanimidade, com a associação dos Vereadores Marquinhos e Caco. Vereador Maninho – 01) 
Ao Prefeito, solicitando através das SMO e SMST, a sinalização das galerias da Avenida do Arroio 
José Joaquim. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Adão, 
Nelson e Marquinhos. 02) Ao Prefeito, solicitando através da SMST, a manutenção na pintura das 
faixas de segurança próximas ao SESI.. Aprovado por unanimidade, com a associação dos 
Vereadores Cléber, Marquinhos, Nelson, Caco e Adão. 03) ) Parabenizando a professora Ana 
Paula Machado, pelo seu belo trabalho que vem desenvolvendo na Escola Municipal Getúlio 
Vargas. Aprovado por unanimidade, com a associação de todos os Vereadores. Vereadora 
Raquel – 01) Ao Prefeito, solicitando através da SMSMU, patrolamento em toda a extensão da 
Rua das Hortênsias. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Ventania, 
Caco e Gervásio. 02) À CORSAN, solicitando o reparo de um vazamento de água na Rua Nereu 
Ramos, esquina com a Rua Estácio de Sá. Aprovado por unanimidade, com a associação dos 
Vereadores Adão, Marquinhos, Nelson, Ventania e Maninho. 03) Ao Prefeito, solicitando através 
da SMSMU, a retirada de lixo e entulho na Rua Neli Alves da Silva, número 615, e no final da Rua 
Alfredinho. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Caco, Ventania e 
Nelson. Questão de Ordem: O Vereador Ventania que no dia anterior foi recapeado a Rua Dois 
Amigos e disse que ficou muito bom o trabalho feito pela Secretaria de Obras. Passou-se a leitura 
dos Processos que aguardam pareceres, contestação, recursos e adiamento de votação. Os 
Vereadores Adão e Maninho se retiraram da Sessão. Passou-se ao ESPAÇO DAS 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Vereador Cléber - 9 min (3 min. Cedidos pelo Vereador Jorge). 
Cumprimentou a todos. Começou falando que os protestos aos Vereadores da base ou da 
oposição faz parte da democracia. Falou que aceita criticas sem problema algum. Disse que 
esteve no calçadão acompanhando o protesto organizado pelo Sintesa. Comentou que o Governo 
do Presidente Bolsonaro tem alguns meses e que todos os problemas dos últimos 10 anos são 
culpa dele. Disse que é isso que a esquerda brasileira quer que as pessoas acreditem. Falou que 
é contra o corte de recursos para a Educação. Comentou que protesto deve ser feito no domingo. 
Disse que a Ex-Presidenta Dilma era incapaz para governar. Argumentou que espera que o 
Prefeito Link consiga inaugurar as duas Escolas de Educação Infantil. Comentou sobre o FAPS, 
que não se consegue informações sobre os valores arrecadados. Finalizou dizendo que a massa 
de manobra é de cunho totalmente partidário. Agradeceu e encerrou. Vereador Gervásio - 6 min 
- Cumprimentou a todos. Começou falando sobre alguns problemas pontuais na Cidade, um deles 
na Justino Camboim. Comentou que é necessário uma maior atenção para as Estradas do 
Município, pois elas estão em estado complicado. Falou que é natural de Tenente Portela e as 
Estradas de lá são melhores que as de Sapucaia do Sul. Disse que não entende essas Estradas 
estão tão mal cuidadas. Finalizou dizendo que inadmissível que as pessoas da área rural não 
tenham dinheiro a mobilidade urbana.  Agradeceu e encerrou. Vereadora Imilia - 6 min - 
Cumprimentou a todos. Comentou que sua manifestação hoje será curta e rápida. Falou que quer 
reafirmar para a comunidade Sapucaiense o seu compromisso com a verdade e a transparência 
em seu mandato. Falou que nada e nem ninguém vai calar diante das denuncias que chegaram 
em seu Gabinete. Comentou sobre a nomeação do Ex-Prefeito Ballin é legal, mas totalmente 
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imoral. Falou que este senhor prestou um desserviço para esta Cidade. Disse que foi exonerado 
alguém que trabalhava e nomeado este Senhor que pretende fazer campanha política. Finalizou 
dizendo que não irá ferir seus princípios e que a população pode contar com seu Gabinete para 
todo e qualquer interesse coletivo. Agradeceu e encerrou. Vereador Jorge - 3 min - 
Cumprimentou a todos. Começou falando que fica triste ao ver alguns requerimentos da própria 
base de governo, alguns parabenizando e outros reclamando. Falou do recolhimento de lixo e 
entulhos, que é feita de forma muito ruim pela empresa prestadora de serviço. Comentou sobre os 
remendos de asfalto, que é de péssima qualidade. Finalizou dizendo que devemos cuidar da 
nossa Casa, Fiscalizar e Legislar no Município. Vereador Marquinhos - 6 min (Cedidos pelo 
Vereador Caco) - Cumprimentou a todos. Começou falando que a crítica é algo bom. Falou que é 
favorável a Reforma da Previdência. Disse que é a favor do contingenciamento de gasto. 
Comentou que é a favor no corte da educação, mas que seja investido na base. Disse que as 
manifestações são legítimas. Falou que quem utilizou a manifestação de forma partidária, esses 
sim são os idiotas uteis. Finalizou dizendo que mesmo sendo a favor da Reforma, é necessário 
discutir ela. 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 
doze horas 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, 16 de maio de 2019. 
 
 
 
 

                                                               RAQUEL MORAES 
                                                               (Raquel do Posto)   
                                                              Vereadora Presidente 
 

         GERVÁSIO SANTANA 
            Vereador Secretário 


