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             Aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove (27/06/2019), 
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 39ª 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); Cleber (PP); Dra. Imilia (PTB); Jorge (PSD); Adão 
(PT); Caco (MDB); Ventania (PRB); Raquel (PP); Maninho (MDB) e Gervásio (PP). Após 
constatar o quórum necessário à realização da Sessão, a Vereadora Raquel do Posto – 
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: Indicações nºs 90/2019; 91/2019; 92/2019 e 93/2019, Projetos de Lei Legislativo 
nºs 32/2019 – Origem do Vereador Gervásio e 33/2019 – Origem do Vereador Maninho; Emenda 
Supressiva – Origem do Vereador Marquinhos ao Projeto de Lei Executivo, encaminhado pela 
Mensagem nº 15/2019. Votação das Atas nºs 10.282 e 10.298, que foram aprovadas por 
unanimidade, sem retificações nem alterações. Passou-se ao ESPAÇO DO GRANDE 
EXPEDIENTE: Votação da Indicação nº 90/2019 – Origem do Vereador Adão da Silva (Adão do 
Calçado) – Ao Prefeito, que “Altera a Lei Municipal nº 2565, de 25 de junho de 2003 – Cria a 
gratificação por Desempenho no Trânsito – GDT”. Indicação nº 91/2019 – Origem do Vereador 
Lorecy Flores (Ventania) - Ao Prefeito, solicitando quebra-molas na Rua Gonçalino Lucas, entre os 
números 385 e 392, Bairro Lomba da Palmeira. Indicação nº 92/2019 – Origem do Vereador José 
Carlos Dutra dos Santos (Caco) – Ao Prefeito, solicitando a pavimentação asfáltica na Rua Eloiba 
Torquato, Bairro Nova Sapucaia. Indicação nº 93/2019 – Origem do Vereador Cleber Rachel 
(Cleber Alemão) – Ao Prefeito, solicitando a denominação de Logradouro Público – Homenagem 
ao Sr. Ailton Albuquerque Dias, no Bairro Boa Vista. As Indicações foram aprovadas por 
unanimidade. Passou-se aos Requerimentos Verbais: Vereador Caco – 01) Ao Prefeito, 
solicitando, através da SMSMU, a colocação de bancos na Praça Vila Verde, pois aos finais de 
semana muitas pessoas frequentam o local. Aprovado por unanimidade, com a associação dos 
Vereadores Cleber, Nelson e Gervásio. 02) Ao Prefeito, solicitando, através da SMST, a colocação 
de quebra-molas na Rua Nair da Silva Rufino, próximo ao número 303, Bairro Jardim América. 
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber, Ventania, Raquel e Nelson. 
Vereador Adão – 01) Ao Prefeito, solicitando, através da SMSMU, o corte das árvores que estão 
obstruindo o acesso de pedestres, roçada e colocação de brita no passeio público (calçada), da 
Avenida Isdralit no trecho entre a EEEF Olária Daudt e a Estrada Municipal Parque Zoológico. 
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber, Ventania, Dra. Imilia, Caco, 
Marquinhos e Maninho. 02) Ao Prefeito, solicitando, através da SMST, que seja feito estudo de 
viabilidade técnica para mudança do itinerário da comunidade 07 da Real Rodovias, no trecho 
localizado na Rua General Py, para acesso à Rua Major de Souza Lima, tendo como alternativa a 
Rua São Francisco. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, 
Gervásio e Ventania. 03) Ao Prefeito, parabenizando a Servidora Cintia Mueller, pelo excelente 
serviço que vem prestando ao nosso Município, através de seu trabalho exemplar na Secretaria 
Municipal da Saúde. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Ventania, 
Marquinhos e Maninho. Vereador Jorge – 01) Ao Prefeito, solicitando, através da SMSMU, a 
troca das lâmpadas da Rua 25 de Julho, em frente aos números 1089 e 1076; também na Rua 
General Luz nº 300, Bairro Vargas. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores 
Cleber, Marquinhos e Gervásio. Vereadora Dra. Imilia – 01) Ao Prefeito, justificando que através 
de Gabinete Itinerante obteve reclamação por parte de moradores da Rua Antônio Pavani, 
próximo ao número 36, Bairro Cohab. Segundo relatos e pelas fotos anexas, a Prefeitura há 
quase um ano abriu algumas calçadas para a realização de conserto de encanamentos e não 
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retornaram mais para fechar os buracos. Foram os moradores, que colocaram o aterro na 
tentativa de fechar pelo menos os buracos de suas calçadas. Alguns moradores até conversaram 
diretamente com a Secretaria de Obras, com o Senhor Cleiton e a própria Secretária Lucinéia, que 
orientou abrirem protocolos e que a Procuradoria iria dar parecer sobre a situação, mas até hoje 
nada foi feito, o protocolo foi aberto sob nº 2019/13458. Desta forma, requer uma providência para  
que seja resolvida a situação. Aprovado por unanimidade, com a associação do Vereador Caco. 
02) Ao Prefeito, justificando que através de Gabinete Itinerante vem recebendo várias 
reclamações com relação à falta de condições de atendimento quanto ao Bem Estar Animal, que 
fica conjugado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Os munícipes questionam quanto de 
recurso é repassado a esse setor e onde está sendo investido. Recentemente aprovaram a Lei 
Orçamentária – LOA 2019, sancionada pela Lei 3890/2018, pois na mesma discrimina valores 
para manutenção do Centro de Bem Estar Animal. Diante do Exposto, e com intuito de que seja 
esclarecido as dúvidas à população de nossa cidade e se faz necessário que esta Casa 
Legislativa, convoque os responsáveis pelo Bem Estar Animal, para uma prestação de contas 
nesta Casa, explicando quanto tem de custo na manutenção do sistema, quantos animais 
atendem, quais os procedimentos e etc. Aprovado por unanimidade, com a associação dos 
Vereadores Jorge, Gervásio, Cleber e Maninho. 03) Ao Prefeito, justificando que através de 
Gabinete Aberto, recebeu reclamação de munícipes que abrem protocolos junto a Prefeitura e 
passado mais de 30 dias não obtêm respostas dos mesmos. No caso em questão tem denúncias 
de comércios irregulares. Comerciários locais já denunciaram junto a Prefeitura através de 
protocolos abertos, nºs 2019/8151, 2019/6524, 2019/10348, porém até os dias de hoje suas 
demandas não foram atendidas. Diante disso, solicita providências para que sejam respondidos 
os protocolos citados feitos por munícipes desta cidade e futuras providências em caso de 
constatação de irregularidades no comércio local. Aprovado por unanimidade, com a associação 
dos Vereadores Jorge, Gervásio e Cleber. 04) Ao Prefeito, justifica que através de publicações 
junto ao site da Prefeitura, tomaram ciência da homologação dos candidatos ao Conselho Tutelar 
de nossa cidade. Diante disso, ficaram satisfeitos em saber que os critérios de avaliação estão 
sendo bem rigorosos, inclusive, observaram que as entidades que os candidatos declararam 
estão sendo também inspecionadas. Cada candidato apresentou alguma instituição em que 
prestou trabalho voluntário. Sendo assim, vem requerer a listagem completa com nomes e 
endereços de todas as entidades apresentadas por todos os candidatos inscritos ao Conselho 
Tutelar, com a finalidade de fiscalizar e acompanhar o trabalho realizado nas mesmas, trazendo 
assim uma maior transparência aos munícipes. Aprovado por unanimidade, com a associação dos 
Vereadores Jorge, Nelson, Marquinhos, Maninho, Cleber, Caco e Gervásio. Vereador Cleber – 
01) Ao Prefeito, solicitando, através da SMSMU, a revisão e troca de lâmpadas nos postes em 
toda extensão da Rua Juventino Machado até a Rua Olga de Souza Cardozo, Bairro Nascer do 
Sol. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Adão, Dra. Imilia, Ventania, 
Nelson, Maninho e Gervásio. 02) Ao Prefeito, solicitando, através da SMST, estudo de viabilidade 
para a instalação de um redutor de velocidade (quebra-molas) e uma faixa de pedestres na Av. 
Theodomiro Porto da Fonseca, esquina com a Rua Pereira de Vasconcelos e no entroncamento 
anterior a Avenida Juventino Machado, Bairro Nascer do Sol. Aprovado por unanimidade, com a 
associação dos Vereadores Gervásio, Adão, Jorge, Dra. Imilia e Nelson. 03) Ao Prefeito, 
solicitando, através da SMO, SMSMU e SMPU, a colocação de blocos intercalados na Av. 
Juventino Machado, a partir do número 123. Aprovado por unanimidade, com a associação dos 
Vereadores Jorge, Dra. Imilia, Adão, Ventania e Nelson. Vereador Marquinhos – 01) Ao Prefeito, 
solicitando, através da SMSMU, vistoria e substituição de lâmpadas na iluminação pública nas 
Ruas Acre, em frente ao nº 134, Bairro Nova Sapucaia e Dom Pedro II, Bairro Vacchi. Aprovado 
por unanimidade, com a associação dos Vereadores Gervásio, Dra. Imilia, Ventania e Cleber. 02) 
Ao Prefeito, solicitando, através da SMSMU, providências quanto ao volume de lixo acumulado 
nas Ruas Nely Alves da Silva, Bairro Jardim América; Maria Célia da Rosa, Bairro Lomba da 
Palmeira e Tenente Portela, Bairro Ipiranga. Aprovado por unanimidade, com a associação dos 
Vereadores Adão, Ventania e Gervásio. 03) (Fazer em Nome da Casa) Ao Prefeito, solicitando, 
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através da SMO, atenção e providências quanto aos inúmeros Projetos de Indicações, 
apresentados por este Vereador e pelos demais colegas Vereadores, referente ao capeamento 
asfáltico de uma parte da Rua Leopoldo Johann, Bairro Pasqualini, Residencial Laranjeiras. 
Conforme consta este pedido vem sendo feito a anos pelos moradores e nada é feito. Seguem os 
números de Projetos de indicações mais recentes: 009/2017 – Autoria do Vereador Gervásio 
Santana; 015/2017 – Autoria da Vereadora Dra. Imilia; 123/2018 – Autoria do Vereador 
Marquinhos e 271/2018 – Autoria do Vereador Marquinhos. Aprovado. 04) Externando apoio as 
manifestações programadas para este domingo 30 de junho em todo o País. Aprovado por 
unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Cleber e Dra. Imilia. 05) (Fazer em Nome 
da Casa) Externando condolências à família do Senhor Amaury Pinheiro, Ex-Presidente desta 
Casa. Aprovado. Vereador Nelson – 01) À Fundação Hospitalar Getúlio Vargas, solicitando, 
informações de como está o andamento do processo, referente a denúncia da Vereadora Dra. 
Imilia e do Deputado Estadual Vilmar Lourenço, sobre caixas de medicamentos, seringas 
descartáveis, que haviam parado no descarte. Se já há uma resposta;  e se foi encontrado o 
responsável. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Dra. Imilia, 
Cleber, Gervásio e Marquinhos. 02) (Fazer em Nome da Casa) Ao Prefeito, solicitando através da 
SMST, estudo de trânsito, para colocação de sinaleiras no Município. Aprovado. 03) Ao Prefeito, 
solicitando, através da SMSMU, a troca das lâmpadas queimadas na rótula e viaduto da Vargas. 
Aprovado por unanimidade, com a associação do Vereador Jorge. Vereador Maninho – 01) Ao 
Prefeito, solicitando, através da SMO, manutenção do asfalto da Rua Monteiro Lobato, Bairro 
COHAB Blocos, próximo à rótula. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores 
Cleber, Ventania e Gervásio. 02) Ao Prefeito, solicitando, através da SMO, manutenção de 
vazamento de água, de longa data, na esquina entre  Avenida Lúcio Bitencourt e a Rua Barão do 
Rio Branco, Bairro Santa Catarina. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores 
Adão; Ventania e Nelson. 03) Ao Prefeito, solicitando, através da SMO, providências junto aos 
responsáveis, pelos prejuízos causados no asfalto da Avenida Leônidas de Souza, oriundas das 
obras de ampliação da RS 118. A avenida já se encontrava em apenas uma pista e com agravo da 
demanda, há risco de acidente e o transtorno no local. Aprovado por unanimidade, com a 
associação dos Vereadores Gervásio, Dra. Imilia e Ventania. 04) Ao Prefeito, solicitando, através 
da SMO, estudo quanto a situação da Rua Fernando Ferrari (parte de lomba), pois já foi feito o 
recapeamento asfáltico, porém o asfalto continua afundando. Aprovado por unanimidade, com a 
associação dos Vereadores Dra. Imilia e Ventania. Vereadora Raquel – 01) Ao Prefeito, 
solicitando, através da SMO, o conserto da calçada na Rua Nair da Silva Rufino, esquina com Rua 
Alfredinho. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Adão, Ventania, Dra. 
Imilia, Maninho, Jorge, Gervásio e Cleber. 02) Ao Prefeito, solicitando, através da SMO, vistoria na 
rede de esgoto e o conserto da calçada da Rua Manoel Serafim, esquina com a Rua Dona 
Josefina, Bairro Primor, pois a tubulação está entupida e devido a isto se formou erosão. Aprovado 
por unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber, Nelson, Ventania e Dra. Imilia. 03) Ao 
Prefeito, solicitando, através da SMSMU, a limpeza e recolhimento de lixo e entulho da Rua 
Francisco de Assis, nº 325, Bairro Jardim América. Aprovado por unanimidade, com a associação 
dos Vereadores Cleber, Dra. Imilia, Ventania e Gervásio. 04) Ao Prefeito, solicitando, através da 
SMO, o reparo da calçada localizada na Av. Sapucaia, em frente a Fruteira da Bel. Aprovado por 
unanimidade, com a associação dos Vereadores Adão, Jorge, Ventania e Dra. Imilia. Não havendo 
mais Requerimentos Verbais a serem feitos, foram lidos os Projetos que aguardam pareceres, 
documentação e informações complementares, contestação, aguarda abertura de prazo recursal e 
adiamento de votação. Neste momento a Vereador Dra. Imilia - Autora, solicitou a retirada de 
tramitação do Processo n° 21.086/089/2019. Passou-se a votação dos Projetos: 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”. Em 11.06.2019, o Vereador Nelson solicitou que este 
Projeto fosse incluído para votação, com a aquiescência do Plenário foi incluído na Pauta da 
Ordem do Dia para votação. Encaminharam à votação os Vereadores Caco e Imília; em votação o 



CÂMARA DE VEREADORES DE SAPUCAIA DO SUL 

Av. Assis Brasil, 51 – Centro – CEP: 93.220.050 -Sapucaia do Sul – RS 

Fones: 51.3474.1887 / 3474.1226 – Fax: 51.3474.1081 

Projeto foi aprovado por unanimidade em 1ª discussão e votação. Em 13/06/2019, discutiu o 
Projeto o Vereador Marquinhos; o Vereador Caco solicitou o adiamento de votação por 02 (duas) 
Sessões. Pedido de Adiamento de votação foi aprovado por 09 (nove) votos favoráveis (Caco, 
Adão, Ventania, Jorge, Cleber, Gervásio, Dra. Imilia, Maninho e Nelson) e 01 (um) voto contrário 
do Vereador Marquinhos. Devendo o projeto retornar à votação em 27/06/2019. NESTA DATA, 
discutiram o Projeto os Vereadores Marquinhos, Jorge, Cleber, Maninho e Nelson. Neste 
momento foi votado o PROC. nº 21.158/161/2019 – Origem do Poder Executivo – Mensagem nº 
24/2019 – PROJETO DE LEI EXECUTIVO nº 026/2019 – Solicitando alteração na Mensagem nº 
15/2019  - "Altera a Lei Municipal nº 2565, de 25.06.2003, que cria a Gratificação por 
Desempenho no Trânsito - GDT". Rejeitado por unanimidade. PROC. nº 21.167/170/2019 - 
Emenda Supressiva – Origem do Vereador Marquinhos. Foi aprovada por unanimidade, em 
única discussão e votação.  Encaminharam votação ao Projeto com a Emenda Supressiva – 
Origem do Vereador Marquinhos, os Vereadores Jorge (favorável) e Maninho (Favorável). O 
Projeto com a Emenda Supressiva, foi aprovado por unanimidade, em 2ª discussão e 
votação. PROC. nº 21.147/150/2019 – Origem do Poder Executivo (Mensagem nº 21) – 
PROJETO DE LEI EXECUTIVO nº 023/2019 - “Autoriza a abertura de crédito especial no valor de 
R$ 245.850,00 (duzentos e quarenta a cinco mil, oitocentos e cinquenta reais), criando rubricas no 
orçamento de 2019 na Secretaria Municipal de Obras”. Em 25.06.2019, o Vereador Nelson 
solicitou que este Projeto fosse incluído para votação, com a aquiescência do Plenário foi incluído 
na Pauta da Ordem do Dia para votação. Encaminhou à votação a Vereadora Imilia; em votação o 
Projeto foi aprovado por unanimidade em 1ª discussão e votação. NESTA DATA, foi aprovado 
por unanimidade em 2ª discussão e votação. PROC. nº 21.160/163/2019 – Origem do Poder 
Executivo – Mensagem nº 26/2019 – PROJETO DE LEI EXECUTIVO nº 027/2019 – “Altera o 
prazo de adesão ao Programa de Recuperação Fiscal no Município de Sapucaia do Sul – REFIS 
MUNICIPAIS 2019”. Em 25.06.2019, o Vereador Nelson solicitou que este Projeto fosse incluído 
para votação. Discutiu o Projeto o Vereador Nelson; em votação o Projeto foi aprovado por 
unanimidade em 1ª discussão e votação. NESTA DATA, foi aprovado por unanimidade, em 2ª 
discussão e votação. Os projetos de Lei Legislativo nºs 27/2019 e 30/2019, por solicitação dos 
Vereadores autores serão votados na próxima Sessão. Passou-se ao ESPAÇO DAS 
CONSIDERAÇÕES FINAIS, os Vereadores inscritos, dispensaram seus tempos. Nada mais 
havendo a ser tratado, a Vereadora Raquel Moraes (Raquel do Posto) – Presidente da Casa, 
agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a presente Sessão, às doze horas e vinte 
minutos. Determinou a lavratura desta Ata, que será pela mesma assinada e pelo Vereador 
Gervásio Santana – 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, 27 de junho de 2019. 
 
                                                                                                                     RAQUEL MORAES 
                                                                                                                      (Raquel do Posto) 
                                                                                                                    Vereadora Presidente      
        GERVÁSIO SANTANA 
          Vereador Secretário 
                                                                                                                                

                                                           


