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Aos onze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove (11.06.2019), 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 35ª 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: Contestação ao Proc. 21.108 – Vereadora Imilia, PROC. nº 
21.144/147/2019 – Origem do Vereador Marquinhos, PROC. nº 21.145/148/2019 – Origem do 
Vereador Maninho, Indicação 82 – Vereador Marquinhos, Indicação 83 – Vereadora Imília, 
Indicação 84 – Vereador Gervásio; Atas nsº 10.268, 10.280 e 10.289 que foram aprovadas por 
unanimidade, sem alterações nem retificações. Votação das Indicações: Indicação 82 – 
Vereador Marquinhos, Indicação 83 – Vereadora Imília, Indicação 84 – Vereador Gervásio. 
Aprovada por unanimidade. Requerimentos Verbais: Vereador Maninho – 01) Ao Prefeito, 
solicitando através da SMSMU, que seja feita a manutenção da calçada da Rua Araguaia, casa 
10, esquina com a Rua Joana Fiorentino de Souza, Bairro Recanto dos Jardins, pois está com 
degradação na parte inferior e oferece perigo para os pedestres e comprometendo a estrutura do 
poste de iluminação. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Adão, Cleber, 
Dra. Imilia, Ventania e Marquinhos. 02) Ao Prefeito, solicitando através da SMST, a colocação de 
quebra-molas e pintura de faixa de segurança na Rua João Rodrigues, esquina com Av. 
Copacabana. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber, Nelson, 
Ventania e Gervásio. Vereador Nelson – 01) Ao Prefeito, solicitando através da SMF, a alteração 
da Lei do parcelamento do REFIS, que foi aprovada recentemente nesta Casa, que diz que o 
prazo para pedido é de 30 (trinta) dias, contados a partir do dia 31/07/2019, que seja antecipado 
uma vez que a Lei já está sancionada. Aprovado por unanimidade, com a associação dos 
Vereadores Marquinhos e Ventania. Vereador Marquinhos – 01) Ao Prefeito, solicitando atenção 
para com a situação do Laboratório Mendel, (atrás do Hospital), pois estão recebendo muitas 
criticas bem consistentes no tocante ao sistema de organização do local, filas, distribuição de 
senhas e receptividade em desconforme por parte da equipe. Aprovado por unanimidade, com a 
associação dos Vereadores Cleber, Dra. Imilia, Maninho, Gervásio e Ventania. 02) Ao Prefeito, 
solicitando através da SMO, que seja feita vistoria no esgoto que está submergindo na Av. 
Theodomiro Porto da Fonseca, na altura do número 1316. Aprovado por unanimidade, com a 
associação dos Vereadores Cleber, Adão, Gervásio e Ventania. 03) Ao Prefeito, solicitando 
através da SMSMU, a troca de lâmpada na Rua Luiz Gama, nº 461. Aprovado por unanimidade, 
com a associação dos Vereadores Cleber, Ventania e Gervásio. Vereador Cleber – 01) Ao 
Prefeito, solicitando através da SMO, a retirada de entulhos removidos de dentro de um bueiro, na 
Rua Candelária, Bairro Fortuna. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores 
Dra. Imilia e Adão. 02) Ao Prefeito, solicitando através da SMSMU, o recolhimento de lixo que 
encontra-se acumulado de forma irregular na Av. José Joaquim, nº 1809, Bairro Cohab (ao lado 
da ocupação irregular da COHAB Casas). Aprovado por unanimidade, com a associação dos 
Vereadores Adão e Marquinhos. 03) Ao Prefeito, solicitando através da SMSMU, o recolhimento 
de galhos que encontram-se acumulados de forma irregular na Rua Darci Fagundes (Loteamento 
Jardim América), Bairro Lomba da Palmeira. Aprovado por unanimidade, com a associação da 
Vereadora Dra. Imilia. 04) À Comissão de Educação, justificando que o Senhor Alexandro 
Saldanha, presta curso de robótica em vários Municípios do Estado e fez um pedido à Secretaria 
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Municipal de Educação de Sapucaia do Sul, para oferecer o curso de maneira voluntária nas 
escolas do Município, mas o pedido foi negado. Então, com o apoio dos Vereadores que o 
secundaram, solicita que a Comissão de Educação se reúna com o Secretário para ver a 
possibilidade de rever essa negativa. Aprovado por unanimidade, com a associação dos 
Vereadores Dra. Imilia, Gervásio e Marquinhos. Vereadora Dra. Imilia – 01) Ao Prefeito, justifica 
a autora que através de reclamações que chegam ao Gabinete, solicita informações e 
esclarecimentos quanto aos protocolos feitos pelos Atendentes de Educação Infantil do Município 
no que se refere a Implantação do Plano de Carreira dos mesmos que inclusive já consta no 
Plano Municipal, porém até os dias de hoje não há nenhuma atitude por parte do Executivo quanto 
ao assunto. Sendo assim, com o apoio dos Vereadores que o secundaram, requer informações 
através da Secretaria Municipal de Educação, c/c ao SINTESA, sobre o real motivo da falta de 
resposta, quanto aos protocolos feitos. Aprovado por unanimidade. 02) Ao Prefeito, justifica a 
autora ter tomado conhecimento de que o Município cedeu à Sociedade Ginástica de Novo 
Hamburgo, as tabelas de basquete. No entanto, estão com carência no Município das mesmas, 
pois tem atletas em nosso Município que participam de jogos junto a Praça da Juventude e os 
mesmos possuem a necessidade das tabelas para jogos e competições de nosso Município. 
Desta forma, diante desses relatos e de denúncias acima, requer informações através da 
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, o porquê essas tabelas foram cedidas a uma Sociedade 
Privada e quando as mesmas retornarão para o nosso Município, para que seja disponibilizada 
aos munícipes de nossa cidade. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores 
Cleber, Ventania, Jorge, Nelson, Caco, Maninho, Gervásio e Marquinhos. 03) Ao Prefeito, justifica 
que obteve reclamação por parte de moradores da Rua Padre Réus, Bairro Capão da Cruz, 
esquina com a Rua Dr. Lisboa, quanto à quantidade absurda de buracos existentes na via toda. Já 
houve protocolo por parte de um morador, conforme e-mail anexo, Protocolo 2019-8950/1448 para 
a Secretaria Municipal de Obras há meses sem nenhum retorno. Desta forma, requer através da 
Secretaria competente que seja consertada toda extensão da rua. Aprovado por unanimidade, 
com a associação dos Vereadores Cleber e Gervásio. 04) Ao Prefeito, justifica que através de 
Gabinete Itinerante obteve reclamação por parte de moradores da Rua José Loureiro da Silva, nº 
716 – Bairro Nova Sapucaia, quanto a obstrução de um bueiro. Já houve protocolos e ofícios 
enviados por outros Vereadores desta Casa à Secretaria Municipal de Obras há meses e não 
obtiveram retorno, fotos anexas. Nos dias de chuva a rua fica alagada não tendo para onde 
escorrer a água devido ao entupimento, ficando a via intransitável. Desta forma, requer através da 
Secretaria Municipal de Obras, que seja desobstruído. Aprovado por unanimidade, com a 
associação dos Vereadores Adão, Cleber e Ventania. Vereador Jorge – 01) Ao Prefeito, 
solicitando através da SMO, o conserto de um buraco na Rua Cascata, em frente ao nº 154. 
Aprovado por unanimidade. 02) (Nome da Casa) À Comissão de Saúde da Casa, justifica que 
está internado na Fundação Hospitalar Getúlio Vargas o cidadão Paulo Orlei, a mais de 40 dias, 
em estado grave e piorá a cada dia e pode vir a óbito a qualquer momento e o Hospital está 
apenas medicando para dor e infecção. O cidadão precisa ser transferido para Porto Alegre, 
inclusive já houve um pedido e a determinação judicial, mas não está acontecendo, então é 
inadmissível que um ser humano venha a óbito esperando uma transferência. Solicitando que o 
Estado, agilidade na compra desta vaga e transferência do cidadão. Aprovado. Vereador Adão – 
01) Ao Prefeito, solicitando através da SMO, conserto de erosão na Travessa João Barden, nº 76, 
em frente a Escola Cecília Meirelles, Bairro Paraíso, pois o buraco está dificultando a entrada do 
morador em sua residência. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, 
Maninho, Nelson, Gervásio, Ventania e Caco. 02) Ao Prefeito, solicitando através da SMO, que 
seja realizado estudo sobre o escoamento de água em frente ao Instituto Federal IFSul, pois a 
cada chuva alaga o local. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores 
Maninho, Jorge, Gervásio, Cleber e Ventania. Vereador Caco – 01) Ao Prefeito, solicitando 
através das SMSMU e SMO, a limpeza em frente a Escola Estadual Marcus Vinícius, COHAB 
Blocos, bem como o conserto de um buraco no local. Aprovado por unanimidade, com a 
associação dos Vereadores Adão, Ventania, Dra. Imilia, Maninho, Gervásio e Marquinhos. 02) Ao 
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Prefeito, solicitando através do Setor competente, que sejam revistos os valores de impostos de 
empresas que oferecem empregos, pois recentemente houve reclamação por parte de 
empresário, que tem um pavilhão de trezentos metros e emprega doze funcionários, no Bairro 
Nova Sapucaia e pagava pouco mais de mil reais de imposto, esse ano veio mais de cinco mil 
reais, acredita que pessoas que empregam deveriam pagar menos impostos. Aprovado por 
unanimidade, com a associação dos Vereadores Adão, Ventania e Gervásio. 03) Parabenizando o 
Prefeito, que estará pagando amanhã (12/06/2019) o décimo terceiro salário aos servidores, pois 
no atual momento quem consegue pagar décimo terceiro e salários de servidores em dia merece 
ser reconhecido. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Adão, Ventania e 
Marquinhos. 04) Ao Prefeito, solicitando através da SMST, a colocação de quebra-molas, em 
frente a EMEF Júlio Stroher. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Adão, 
Ventania, Dra. Imilia, Gervásio e Jorge. Vereador Ventania – 01) À CORSAN, solicitando a 
colocação de uma tampa da caixa de esgoto na Rua Leopoldo Scharlau, em frente ao número 
817, Bairro Nova Sapucaia. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Dra. 
Imilia e Gervásio. 02) Ao Prefeito, solicitando através da SMO, o recapeamento asfáltico da Rua 
Dois de Novembro, em toda sua extensão, Bairro Primor. Aprovado por unanimidade, com a 
associação dos Vereadores Adão, Cleber e Caco. Vereador Gervásio – 01) Ao Prefeito, 
reiterando o pedido feito através de Requerimento Verbal em 24/10/2017, onde solicitou a poda de 
uma árvore na Rua Lúcio Bitencourt esquina com a Rua Henrique Dias, próximo aos Bombeiros, 
Bairro Vacchi. Aprovado por unanimidade. 02) Ao Prefeito, solicitando através da SMSMU, o 
recolhimento de entulhos da Rua Mário de Paula esquina com a Rua Américo Vespúcio, Bairro 
Sete. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber, Ventania, Dra. Imilia, 
Maninho e Adão. Vereadora Raquel – 01) À RGE Sul, solicitando a troca de lâmpadas situadas 
na Rua Leopoldo Johan, em frente aos nºs 457, 425 e 387. Aprovado por unanimidade, com a 
associação dos Vereadores Adão, Gervásio, Ventania e Dra. Imilia. 02) À RGE Sul, solicitando a 
troca do poste localizado na Rua Tocantins, lateral do Mercado Atacadão. Aprovado por 
unanimidade, com a associação dos Vereadores Adão, Maninho, Dra. Imilia, Ventania e Gervásio. 
03) Ao Prefeito, solicitando através da SMSMU, o patrolamento e saibramento e toda extensão da 
Rua Lagoa Vermelha, nº 140, Bairro Parque Joel. Aprovado por unanimidade, com a associação 
dos Vereadores Gervásio, Dra. Imilia, Adão, Ventania, Nelson e Cleber. 04) Ao Prefeito, 
solicitando através da SMMA, a poda de uma árvore situada na Rua Firmo Pereira de Vargas, nº 
18, Bairro Vargas. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Marquinhos, 
Ventania, Adão e Gervásio. Passou-se a leitura dos Processos que aguardam pareceres, 
contestação, recursos e adiamento de votação. O Vereador Nelson solicitou a inclusão dos Proc. 
n° 21.132 e 21.140 para discussão e votação. Aprovado por unanimidade. A Vereadora Raquel – 
Presidente da Casa suspendeu a Sessão para que o Vereador Cléber tomasse conhecimento dos 
Projetos incluídos para a votação. PROC. nº 21.140/143/2019 – Origem do Poder Executivo – 
Mensagem nº 20/2019 – PROJETO DE LEI EXECUTIVO nº 022/2019 – “Autoriza abertura de 
créditos especiais no valor de R$ 21.500.000,00 (vinte e um milhões e quinhentos mil reais), 
criando rubricas no Orçamento de 2019 nas Secretarias Municipais: Gestão Pública; Indústria, 
Comércio, Agricultura e Abastecimento; Obras; Segurança e Trânsito; Serviços e Mobilidade 
Urbana. NESTA DATA, encaminharam à votação os Vereadores Gervásio, Imília, Jorge e 
Maninho; em votação o Projeto foi aprovado por 6 (seis) votos favoráveis (Maninho, Nelson, 
Marquinhos, Adão, Caco e Ventania) e 4 (quatro) votos contrários (Gervásio, Cléber, Imília e 
Jorge) em 1ª discussão e votação. PROC. nº 21.132/135/2019 – Origem do Poder Executivo – 
Mensagem nº 15/2019 – PROJETO DE LEI EXECUTIVO nº 017/2019 – “Altera a Lei Municipal nº 
2565, de 25.06.2003, que cria Gratificação por Desempenho no Trânsito – GDT. NESTA DATA, 
encaminharam à votação os Vereadores Caco e Imília; em votação o Projeto foi aprovado 
por unanimidade em 1ª discussão e votação. O Vereador Marquinhos retirou de votação o seu 
Projeto Proc. nº 21.015. Informou que o conteúdo deste Processo será formalizado em forma de 
Indicação. Neste momento os Vereadores Maninho, Caco, Ventania e Adão se retiraram da 
Sessão. Passou-se ao ESPAÇO DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS: Vereador Cléber - 6 min - 
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Cumprimentou a todos. Começou falando de suas cobranças perante a SME. Falou da situação 
das duas Escolas de Educação Infantil que ainda estão fechadas nesta Cidade. Comentou sobre 
o Exp. Administrativo 16198/2018, folha 02, sobre o indeferimento de vistas as Escolas Municipais 
sobre palestras sobre robótica. Argumentou que em várias cidades vizinhas foi deferido a 
apresentação desta palestra. Finalizou dizendo que esta Secretaria utiliza somente uma linha de 
pensamento, o de não abrir as portas para empresas fazerem palestras nas Escolas. Agradeceu e 
encerrou. Vereador Gervásio - 6 min - Cumprimentou a todos. Começou falando de um assunto 
recorrente, as Estradas da zona rural desta Cidade. Falou sobre todas as dificuldades de 
locomoção das pessoas nestas Estradas. Pontuou diversos problemas de iluminação e 
trafegabilidade. Finalizou comentando que há necessidade de colocação de um redutor de 
velocidade na Avenida Justino Camboim. Agradeceu e encerrou. Vereadora Imilia - 6 min - 
Cumprimentou a todos. Começou falando sobre o mês de junho, mais precisamente sobre o dia 
14 de junho. Falou que este é o mês da campanha de conscientização de doação de sangue. 
Comentou sobre a importância deste ato. Finalizou dizendo que a população deve doar sangue, 
pois é um ato de solidariedade. Agradeceu e encerrou. Vereador Jorge - 6 min - Cumprimentou a 
todos. Começou falando sobre o assunto comentado pelo Vereador Gervásio. Pontuou também 
sobre várias outras ruas da Cidade, dizendo que estão em péssimo estado. Finalizou comentando 
sobre a iluminação pública da Cidade. 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, 11 de junho de 2019. 
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