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Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove (28.05.2019), 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 30ª 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: Indicação 81 – Vereadora Raquel, Proc. nº 21.128 – Vereadora 
Raquel, Proc. nº 21.133 – Vereador Gervásio, Proc. nº 21.139 – Vereador Marquinhos, Proc. nº 
21.130 – Executivo Municipal, Proc. nº 21.131 – Vereador Gervásio e Proc. nº 21.132 – Executivo 
Municipal. Após a leitura dos expedientes, os Vereadores autores dos Procs. nºs 21.133 e 21.139 
solicitaram a retirada de ambos. Votação da Indicação: Indicação 81 – Vereadora Raquel. 
Aprovada por unanimidade. Requerimentos Verbais: Vereador Maninho – 01) Ao Prefeito, 
justificando que em 2015 realizaram uma grande ação de limpeza e revitalização na esquina entre 
a Rua Anita Garibaldi e Avenida José Joaquim para a solução do problema de foco de descarte 
irregular de resíduos. A um tempo o local vinha se degradando novamente e hoje se encontra 
novamente na estaca zero com muita sujeira e constante descarte irregular. Sendo assim solicita 
através da SMMA e SMSMU, que tomem providências para que o meio ambiente não seja mais 
degradado. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Dra. Imilia, Caco e 
Gervásio. 02) Ao Prefeito, solicitando através da SMO, que seja dado um retorno a população da 
RS 118, pois começou novamente alagar as casas coisa que não acontecia a mais de dois anos. 
Questiona se tem alguma solução, uma previsão legal junto ao Projeto ou pelo próprio Município. 
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Dra. Imilia, Gervásio, Nelson, 
Adão, Caco e Marquinhos. Vereador Nelson – 01) Ao Prefeito, solicitando através da SMPU e 
Empresa PAVICON, tendo em vista que aconteceu problema na ponte na Rua Maurício Cardoso 
com Mariano do Canto, próximo ao Mercado Nunes e estão consertando, que seja estudada a 
possibilidade de ser alargada, para que passar pelo menos dois veículos, porque há muitas 
reclamações que ela é estreita e que é um problema de muitos anos. Aprovado por unanimidade, 
com a associação dos Vereadores Jorge, Caco, Cleber, Marquinhos, Dra. Imilia, Adão e Gervásio. 
02) Ao Prefeito, solicitando através da SMO, que consigam a autorização da FEPAM, para a 
realização da limpeza de toda extensão do Arroio José Joaquim. Aprovado por unanimidade, com 
a associação dos Vereadores Cleber, Dra. Imilia, Gervásio, Caco, Marquinhos, Ventania e 
Maninho. Vereador Marquinhos – 01) Ao Prefeito, solicitando através da SMSMU, a limpeza de 
lixo na Rua Novo Milênio, nº 05, Bairro Vila Nova. Aprovado por unanimidade, com a associação 
dos Vereadores Adão, Dra. Imilia e Cleber. 02) Ao Prefeito, solicitando através da SMSMU e 
SMO, que seja feita vistoria nas tubulações de esgoto do túnel Hasan Mustafa. Aprovado por 
unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber, Gervásio e Nelson. 03) Ao Prefeito, 
solicitando através da Guarda Municipal, que seja feita averiguação de veículos em suposta 
situação de abandono na Rua Manoel Godoy, Bairro Boa Vista. Aprovado por unanimidade, com a 
associação do Vereador Ventania. Vereador Cleber – 01) Ao Prefeito, solicitando que o 
Secretário Municipal de Segurança e Trânsito, atendendo o anseio deste Poder Legislativo, venha 
a esta Casa, fazer uma prestação de contas das ações que a Secretaria vem desenvolvendo na 
cidade de Sapucaia do Sul, pois há sinaleiras que não funcionam, faixas de pedestres que a 
pintura não dura três meses, enfim são vários problemas. Essa explanação tem por objetivo, 
Vereadores tomarem conhecimento do que a Secretaria está conseguindo fazer, e o que não 
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estão conseguindo, até mesmo ver se de alguma forma conseguem ajudar. Aprovado por 
unanimidade, com a associação dos Vereadores Dra. Imilia, Marquinhos e Gervásio. Vereador 
Jorge – 01) Ao Prefeito, solicitando através da SMO, a realização de tapa buracos em toda a Av. 
Vinte e Cinco de Julho, a partir do viaduto da Vargas em direção ao Loteamento Colina Verde, 
Bairro Vargas, pois a mesma está quase intransitável devido as chuvas constantes. Aprovado por 
unanimidade, com a associação dos Vereadores Gervásio, Nelson, Caco, Dra. Imilia, Cleber e 
Marquinhos. 02) Ao Prefeito, solicitando através da SMO, que seja realizado tapa buracos na Av. 
Mauá a partir do viaduto da Vargas em direção a São Leopoldo, pois a mesma está quase 
intransitável devido as chuvas constantes. Aprovado por unanimidade, com a associação dos 
Vereadores Caco, Cleber, Marquinhos, Gervásio e Dra. Imilia. 03) Ao Prefeito, solicitando através 
da SMO, a realização de operação tapa buracos em todas as ruas, em especial as mais 
importantes, visto que estão praticamente intransitáveis, devido as constantes chuvas. Aprovado 
por unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber e Gervásio. Vereador Adão – 01) Ao 
Prefeito, solicitando através do Setor competente que seja notificado o proprietário do terreno ao 
lado do nº 649, localizado na Rua do Sábia, Loteamento Colina Verde, Bairro Vargas, pois o 
mesmo encontra-se abandonado, com grama alta e entulhos, causando a proliferação de ratos, 
baratas e formigas, entre outras pragas, prejudicando os vizinhos. Aprovado por unanimidade, 
com a associação dos Vereadores Cleber, Gervásio, Jorge, Caco, Nelson, Marquinhos, Maninho e 
Ventania. Vereador Caco – 01) (Fazer em Nome da Casa) Ao Prefeito e SME, solicitando 
providências com relação a situação da EMEF Alberto Santos Dumont. Encaminha anexo, cópia 
da Ata da Comissão de Serviços Urbanos, Habitação e Segurança, quando em visita na escola no 
dia 27/05/2019. Aprovado. 02) Ao Prefeito, solicitando através da SMST, a pedido de uma 
moradora da Rua Caldas Júnior, Bairro Pasqualini, que seja proibido o estacionamento em um 
dos lados desta via, pois a rua é estreita e os veículos estacionados nos dois lados atrapalham o 
fluxo no local. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Gervásio, Ventania, 
Jorge, Adão, Nelson e Dra. Imilia. 03) Ao Prefeito, solicitando providências, sobre os alagamentos 
próximo ao muro da EMEI Mara Mattos, pois tem uma caixa de esgoto que está limpa, porém as 
outras estão entupidas e acabam largando a água na rua. Aprovado por unanimidade, com a 
associação dos Vereadores Jorge, Cleber e Ventania. Questão de Ordem o Vereador Adão, 
disse que, com relação ao Requerimento do Vereador Caco, que será em nome da Casa, sobre a 
Escola que será um custo muito alta, acredita que a Secretaria de Educação não terá dinheiro. 
Sugere aos Vereadores quem tem Deputado Federal e Estadual, tentar trazer uma Emenda para 
ajudar e que seja direcionada para a Escola. Vereador Nelson, disse que voltaram os 
alagamentos na Cohab, questionou ao Vereador Caco o que foi feito. O Vereador Caco, disse que 
enquanto não for feito um “represão” no Atacadão o problema vai continuar. Vereador Ventania – 
01) Ao Prefeito, solicitando através da SMSMU, a retirada de entulho da Rua Jorge Assun, 
beirando o muro da Escola Júlio Stroher, Bairro Capão da Cruz, Vila Botafogo. Aprovado por 
unanimidade, com a associação dos Vereadores Gervásio, Adão, Jorge, Cleber e Maninho. 
Vereador Gervásio – 01) Ao Prefeito, solicitando através da SMSMU, que sejam tomadas 
providências na parada localizada na Av. Sapucaia, ao lado do calçadão no Centro, conhecida 
como “paradão”. Usuários do transporte coletivo relatam que devido a precariedade da cobertura 
da parada, em dias de chuva as pessoas tem que ficar amontoadas com o guarda-chuva aberto, 
por causa das goteiras. Sem contar os buracos na calçada que já causaram inúmeras quedas de 
pedestres no local. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Dra. 
Imilia, Ventania e Maninho. 02) Ao Prefeito, solicitando através da SMMA, que seja emitida uma 
notificação ao proprietário de um terreno na Rua Eliandro Mathias de Souza, em frente ao nº 456, 
Loteamento Jardim América, Bairro Lomba da Palmeira, para que limpe e mantenha limpo o 
terreno. Aprovado por unanimidade, com a associação do Vereador Marquinhos. 03) Ao Prefeito, 
solicitando através da SMO, desentupimento de canos na Rua Marechal Floriano Peixoto, em 
frente ao nº 582, Bairro Silva. A moradora do local relata que em dias de chuva, os objetos 
retornam para dentro de casa, o que causa transtornos. A servidora já solicitou via protocolo nº 
25104/2018 de 03/12/2018. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, 
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Marquinhos e Nelson. Vereadora Raquel – 01) Ao Prefeito, solicitando através da SMSMU, a 
troca de lâmpadas dos postes localizados na Rua Esmeralda, números 376 e 371 e na Rua Monte 
Sul, nºs 118 e 128, Bairro Pasqualini. Aprovado por unanimidade, com a associação dos 
Vereadores Caco, Marquinhos, Adão, Gervásio, Ventania, Nelson e Jorge. 02) Reiterando 
requerimento verbal, realizado no dia 19 de julho de 2018, de 11 de setembro de 2018, 04 de 
outubro de 2018 e 08 de novembro de 2018 o qual solicita através da SMSMU e SMO, o 
patrolamento e saibramento da Travessa Passeio Camboim (Antiga Rua Ari Cabral), rua lateral à 
Igreja Universal ao lado da antiga Sogisa, Bairro Jardim América. Aprovado por unanimidade, com 
a associação dos Vereadores Caco, Maninho, Ventania, Dra. Imilia, Gervásio, Cleber, 
Marquinhos, Jorge e Nelson. 03) Ao Prefeito, solicitando através da SMO, um estudo para evitar 
alagamentos na Rua Siro Silva, Bairro Pasqualini, moradores pedem com urgência uma solução, 
pois devido as últimas chuvas a água inundou algumas casas, inclusive alguns deles fizeram um 
muro de contenção em suas propriedades para evitar danos maiores. Aprovado por unanimidade, 
com a associação dos Vereadores Jorge, Adão, Maninho, Cleber, Marquinhos e Ventania. 
Passou-se a leitura dos Processos que aguardam pareceres, contestação, recursos e adiamento 
de votação. Os Vereadores Autores Marquinhos e Gervásio solicitaram o adiamento da votação 
de seus respectivos Projetos para a próxima Sessão. Aprovado por unanimidade. Neste momento 
foi suspensa a Sessão para que fosse dado Parecer ao Proc. nº 21.128 – Vereadora Raquel – 
Emenda ao Proc. nº 21.123. Retornando a Sessão, foi colocado em Votação o Proc. nº 21.128 – 
Vereadora Raquel – Emenda ao Proc. nº 21.123. Em votação a Emenda foi Aprovada por com 
06 (seis) votos favoráveis (Maninho, Marquinhos, Caco, Ventania, Nelson e Adão) e 04 (quatro) 
votos contrários (Dra. Imilia, Gervásio, Cleber e Jorge) em única 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. Em 23.05.2019 discutiu o Projeto o 
Vereador Cleber, que pediu 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, pedido aprovado por unanimidade, devendo retornar em 
28.05.2019. NESTA DATA, discutiram o Projeto os Vereadores Cléber, Gervásio, Imília, 
Jorge, encaminharam à votação os Vereadores Cléber, Gervásio, Jorge. Neste 
encaminhamento o Vereador Jorge solicitou pedido de vistas por 3 (três) sessões. Pedido 
rejeitado por 06 (seis) votos contrários (Maninho, Marquinhos, Caco, Ventania, Nelson e 
Adão) e 04 (quatro) votos favoráveis (Dra. Imilia, Gervásio, Cleber e Jorge). 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 2ª 
discussão e votação. 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 Casa – Vereadora Raquel abriu prazo de 10 (dez) dias para 
apresentação de Recurso ao Plenário. Prazo do Recurso: 13.05.2019. Recurso protocolado em 
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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. Em 23.05.2019 discutiram o Projeto os Vereadores Imília, Marquinhos, 
Nelson e Gervásio; em votação o Projeto foi aprovado por unanimidade, em 1ª discussão e 
votação. NESTA DATA, encaminharam à votação os Vereadores Marquinhos, Nelson, 
Gervásio, Cléber e Imilia; em votação o Projeto foi aprovado por unanimidade em 2ª 
discussão e votação. NES DATA, o Vereador Marquinhos solicitou que os Proc. nº 20.125 e 
20.126 fossem incluídos para votação, com a aquiescência do Plenário foram incluídos na Pauta 
da Ordem do Dia para votação. PROC. nº 21.125/128/2019 – Origem da Mesa Diretiva – 
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 025/2019 – “Concede reajuste no percentual de 4,94% 
(quatro vírgula noventa e quatro por cento) – IPCA, a título de revisão geral anual, aos subsídios 
dos Vereadores que integram o Poder Legislativo Municipal”. NESTA DATA, em votação o Projeto 
foi aprovado por 9 (nove) votos favoráveis (Gervásio, Maninho, Ventania, Caco, Adão, Jorge, 
Cléber, Nelson e Marquinhos) e 1 (um) voto contrário (Imília) em 1ª discussão e votação. PROC. 
nº 21.126/129/2019 – Origem da Mesa Diretiva – PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 026/2019 – 
“Concede reajuste anual aos vencimentos dos servidores da Câmara de Vereadores de Sapucaia 
do Sul (Poder Legislativo), no percentual de 4,94% (quatro vírgula noventa e quatro por cento) – 
IPCA, para o exercício de 2019”. NESTA DATA, em votação o Projeto foi aprovado por 
unanimidade, em 1ª discussão e votação. Passou-se ao ESPAÇO DAS CONSIDERAÇÕES 
FINAIS: Os Vereadores inscritos transferiram seus tempos 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 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, 28 de maio de 2019. 
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