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             Aos dezesseis dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove 
(16/07/2019), 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 40ª 
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; Raquel – PT; Maninho - MDB e Gervásio – PP.  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: Proj. de Lei Legs. nº 34/2019, de origem da 
Vereadora Imília; Proj. de Lei Legs. nº  35/2019, de origem do Vereador Ventania; 
Indicações de nºs 95/19, 96/19 e 97/19, de origem da Vereadora Raquel; Indicação de nº 
94/19, de origem da Vereadora Imília; Indicação de nº 98/19, de origem do Vereador 
Marquinhos; Indicação de nº 99/19, de origem do Vereador Cleber; Voto de Repúdio, de 
origem do Vereador Cleber; todas Indicações aprovadas por unanimidade, em única 
votação. Atas nºs 10.294 e 10.299, aprovadas por unanimidade, sem retificações, nem 
alterações.  Passou-se ao  ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE: Requerimentos 
Verbais: Vereador GERVÁSIO – 01) Ao Prefeito, através da SMO, solicitando conserto de 
buraco junto ao quebra-molas na Rua Mariano do Canto, esquina com a Rua Antonio 
Rodrigues, Bairro Jardim. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores 
Jorge, Ventania, Caco e Maninho. 02) Ao Prefeito, através da SMSMU, solicitando 
repintura das faixas de segurança na Rua Major de Souza Lima, em frente a E.M.E.F. 
Marechal Bitencourt, na esquina com a Rua Marcílio Dias e na esquina com a Avenida 
José Joaquim, próximo a ponte. Aprovado por unanimidade, com associação dos 
Vereadores Maninho, Nelson, Marquinhos, Cleber, Imília, Ventania, Caco e Jorge.   
Vereador VENTANIA – 01) Ao Prefeito, através da SMO, solicitando a limpeza do Arroio 
José Joaquim, nas mediações dos Bairros Freitas e Piratini. Aprovado por unanimidade, 
com associação dos Vereadores Marquinhos e Jorge. 02) Ao Prefeito, através da SMO, 
solicitando recapeamento asfáltico na Rua Santa Cruz, em toda sua extensão, Bairro 
Sete. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Cleber, Marquinhos, 
Caco, Adão e Gervásio. Vereador CACO – 01) Ao Prefeito, parabenizando pela escolha 
do Sr. Jairo Jorge, para ser Secretário Municipal de Educação do nosso Município. 
Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Marquinhos, Nelson, 
Maninho e  Raquel. 02) Ao Prefeito, através da SMO,  solicitando estudos quanto a 
possibilidade de fazer uma praça, no Bairro Sete, para as crianças terem um local de 
lazer. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge, Adão, Ventania, 
Imília, Cleber, Marquinhos e Nelson. Vereador ADÃO – 01) Ao Prefeito, através da 
SMSMU, parabenizando ao Secretário Alex, pelos excelentes serviços prestados á 
comunidade, em nosso Município. Aprovado por unanimidade, com associação dos 
Vereadores Raquel, Maninho, Cleber, Marquinhos e Nelson. Vereador JORGE – 01) Ao 
Prefeito, através da SMO,  solicitando o conserto de uma boca de lobo na Rua Cascata, 
nº 154, Bairro Vargas. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Adão, 
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Ventania, Imília, Cleber e Marquinhos. Vereadora IMÍLIA – 01) Ao Prefeito, através da 
SMO, SMST e Guarda Municipal,  solicitando estudos de viabilidade para colocação de 
quebra-molas, nas Ruas Nair da Silva Rufino, Eliandro Matias de Souza e Irmã Edwiges, 
Bairro Jardim América. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores 
Maninho, Jorge, Adão, Caco, Ventania, Cleber, Marquinhos, Nelson, Raquel e Gervásio. 
02) Ao Prefeito, através da SMO e SMPU, solicitando informações, referente a Emenda 
Parlamentar do Deputado Cajar Nardes – PR, no valor de R$ 250.000,00, destinado a 
revitalização do Skate Park, conforme publicação anexa. Aprovado por unanimidade, com 
associação  dos Vereadores Jorge, Caco, Maninho, Marquinhos, Nelson e Cleber. 
Vereador CLEBER – 01) Ao Prefeito, através da SMSMU, solicitando recolocação do 
suporte e lâmpada que foram removidos na substituição do poste, na Avenida Justino 
Camboim, esquina com Avenida Américo Vespúcio, Bairro Sete. Aprovado por 
unanimidade, com associação dos Vereadores  Maninho, Jorge, Ventania, Nelson, Imília, 
Marquinhos e Caco. 02) Ao Prefeito, através da SMSMU, solicitando o nivelamento da 
Rua da Paz, Bairro Sete. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores 
Jorge, Imília, Ventania e Gervásio. 03) Ao Prefeito, através da SMSMU, solicitando a 
recolocação de suporte e lâmpada que foram removidos na substituição do poste na Rua 
Mário de Paula, nº 111, Bairro Sete. Aprovado por unanimidade, com  associação dos 
Vereadores Imília, Marquinhos e Gervásio. 04) Ao Prefeito, através da SMSMU, 
solicitando a troca de lâmpada queimada na Rua São Lucas, nº 290, Bairro Sete. 
Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Adão e Imília. Vereador 
MARQUINHOS – 01) Ao Prefeito, através da SMSMU, solicitando limpeza e recolhimento 
de entulhos nos seguintes pontos do Município: Rua Dona Antônia, nº 464, Bairro Freitas; 
Rua Almirante Tamandaré, próximo da entrada da Escola Marechal Bitencourt, Bairro São 
José; Avenida Luiz Pasteur, em frente ao nº 3622, Bairro Três Portos; Rua São Caetano, 
no cruzamento com a Rua das Missões, Bairro Vargas; Rua Tenente Timbaúva. Aprovado 
por unanimidade, com associação dos Vereadores Imília, Cleber, Nelson, Ventania, Jorge 
e Gervásio. 02) Ao Prefeito, através da SMSMU, solicitando limpeza e roçada no canteiro 
da Avenida Flores da Cunha, em frente a Escola Guerreiro Lima. Aprovado por 
unanimidade, com associação dos Vereadores Imília, Cleber e Ventania. 03) Ao Prefeito e 
à Real Rodovias, solicitando informações sobre linhas e horários, no atendimento ao 
Bairro Novo Horizonte aos domingos, visto que há reclamações que não há lotações 
circulando em determinados horários, no referido Bairro. Aprovado por unanimidade, com 
associação dos Vereadores Adão, Imília, Ventania e Gervásio. Vereador NELSON – 01) 
Ao Prefeito, através das SMO e SMSMU, solicitando que façam um recuo em frente a 
Escola Alberto Santos Dumont, devido a inúmeros problemas no trânsito naquele local. 
Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge, Caco, Ventania, 
Gervásio e Maninho. 02) Ao Prefeito, através da SMSMU, solicitando mobilização quanto 
ao recolhimento dos galhos, das podas em todo Município. Aprovado por unanimidade, 
com associação dos Vereadores Cleber, Gervásio e Ventania.  Vereador MANINHO – 01)  
Ao Prefeito, através da SMSMU, solicitando a retirada de um foco de lixo, na Rua 
Leopoldo Sharlau, próximo ao nº 537, Bairro Nova Sapucaia, bem como, avaliar a 
possibilidade de refazer os pneus que estavam com flores plantadas, neste mesmo local. 
Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Cleber, Nelson, Ventania e 
Gervásio. 02) Ao Prefeito, através da SMO, solicitando o conserto do buraco, na Rua 
Leopoldo Sharlau, devido aos transtornos no trânsito do local. Aprovado por unanimidade, 
com associação dos Vereadores Cleber, Gervásio e Ventania. 03) Ao Prefeito, através da 
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SMSMU, parabenizando o Secretário Alex, pelo excelente serviço realizado na Rua 
Justino Camboim, entre o Cemitério do Morro e Recanto dos Jardins. Aprovado por 
unanimidade, com associação dos Vereadores Gervásio, Adão, Cleber e Nelson.    
Vereadora RAQUEL – 01)  Ao Prefeito, através da SMST, solicitando estudos de 
viabilidade técnica para colocação de uma placa de “preferência”, na rótula de saída do 
estacionamento do Atacadão, entre a Rua Tocantins e BR116. Aprovado por unanimidade, 
com associação dos Vereadores Nelson, Marquinhos, Cleber, Imília, Gervásio, Caco e 
Ventania.  02) Ao Prefeito, através da SMSMU, solicitando limpeza e recolhimento de lixo 
e entulhos, na Rua São João, nº 352, Bairro Primor. Aprovado por unanimidade, com 
associação dos Vereadores Adão, Imília e Ventania. 03) Ao Prefeito, através da SMO, 
solicitando hidrojateamento em toda extensão da Rua Bento Gonçalves, Bairro Vargas. 
Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Jorge, Maninho, Adão, 
Ventania, Marquinhos e Cleber.  04)  Ao aluno Renan Rodrigues Machado, estudante da 
Escola Municipal Rosane Amaral Dias, que foi o ganhador da Medalha  de Prata, da 14ª 
Olimpíada Brasileira de Matemática 2018. O premio foi entregue dia seis de julho de 
2019, bem como, parabeniza os demais alunos que também ganharam medalhas. 
Aprovado por unanimidade, o Requerimento será em Nome do Poder Legislativo.    
Passou-se a votação dos seguintes Projetos: PROC. nº 21.131/134/2019 – Origem do 
Vereador Gervásio – PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 027/2019 – “Institui no 
Município de Sapucaia do Sul, o Evento denominado Maio Amarelo”. NESTA DATA,  
discutiu o Projeto o Vereador Gervásio; em votação o Projeto foi aprovado por 
unanimidade, em 1ª discussão e votação. PROC. nº 21.145/148/2019 – Origem do 
Vereador Maninho – PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 030/2019 – “Institui o Dia 
Municipal do Câmbio no Município de Sapucaia do Sul”. NESTA DATA, discutiram o 
Projeto os Vereadores Maninho, Nelson e Marquinhos; em votação o Projeto foi 
aprovado por unanimidade, em 1ª discussão e votação. Passou-se ao ESPAÇO DAS 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Vereador JORGE – (06 min. + 03 min. cedidos pelo 
Vereador Caco) – Cumprimentou a todos. Disse que tem situações que se sente sem 
condições de agir e de defender o Município, são feitos os mesmos requerimentos 
inúmeras vezes,  não são atendidos, passando de uma Legislatura para outra e nada 
acontece, independente de serem oposição ou situação, o Poder Legislativo como um 
todo não está sendo atendido, desta forma a população cobra dos Vereadores, mas é na 
verdade o Poder Executivo que não atende aos pedidos, assim a população fica cada vez 
mais descontente com essa administração, como estão indo as coisas só fazendo 
protestos para resolver, ir para frente de órgãos como o fórum ou em frente da própria 
Prefeitura. Falou que o fato de serem nomeadas pessoas de fora da cidade para trabalhar 
na Administração do Município, o que parece é que não temos pessoas competentes 
dentro da cidade para isso, pois na época de eleições será que um cidadão de outro 
município vai se engajar para eleger alguém aqui, ressaltando também que dificilmente se 
associa em parabenizações a Secretários, pois considera que Secretários e Vereadores 
estão fazendo o que é sua obrigação, são muito bem remunerados para fazer o seu 
trabalho. Agradeceu e encerrou.  Vereador NELSON – (06min) – Cumprimentou a todos. 
Disse que irá usar a tribuna em virtude de muitos acontecimentos em nossa cidade, como 
exemplo a chegada de um Secretário vindo de fora, o Sr. Jairo Jorge,  independente disso 
torce que faça um grande trabalho na área da Educação, pois sabe da sua competência, 
relembrando que em outros mandatos haviam inúmeras reclamações na área da 
educação, problemas com merenda, enfim, mas ultimamente não se houve nada disso,    



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 

quem sabe até o Sr. Jairo Jorge fixe residência aqui em Sapucaia, para ser candidato. 
Falou sobre o trabalho da Polícia Civil, da operação que ocorreu o ano passado, que 
investigava certificados falsos, boatos que ouviam a mais de quinze anos, chegando aqui 
em Sapucaia, tanto Prefeitura, Câmara, enfim, apoia totalmente esse trabalho, que 
poderiam ter feito muito antes, mas na Mesa Diretiva anterior, onde o Vereador Nelson era 
o Presidente, solicitou certificados de todos os funcionários, para esta investigação. Disse 
que o começo dessa denúncia partiu de uma pessoa desqualificada e sabedora de muitas 
coisas do Município de Sapucaia do Sul, que o Vereador Nelson irá entrar no Ministério 
Público do Estado contra esta pessoa, até porque esta pessoa já entrou com Processo 
contra o Vereador Nelson, por tê-lo chamado de quadrilheiro, entre outros adjetivos, que 
“é impossível esta pessoa tendo condenação de doze anos de cadeia, sendo expulso da 
Polícia, sendo Vereador cassado, acusado até de assassinato, é impossível estar na 
Assembleia Legislativa, ganhando trinta e três mil reais”, este foi o comentário do 
Vereador Nelson, assim como fez comentários também sobre o Sr. Scopel, como pode 
pessoas que tem condenações trabalharem na Assembleia Legislativa, considera isso 
“um tapa na cara de todos nós”, não tem medo de falar, explicou os motivos, enfim, como 
pode falar bem de uma pessoa que segundo o Vereador Orador é totalmente 
desqualificada como o Sr. Sérgio Luiz Lopes, para estar em uma Assembleia Legislativa, 
por isso irá levar no Ministério Público Estadual, as condenações do Sr. Sérgio Luiz 
Lopes, o seu passado, porque não se pode permitir que em cinco anos se esconda o 
passado negro de uma pessoa ou de um servidor, com tudo isso, o Sr. Sérgio Luiz Lopes 
é o denunciante desse Processo dos Certificados aqui na Câmara, sai por aí falando que 
os Vereadores serão indiciados pelos certificados, mas segundo o Vereador Orador, 
Vereadores não tem culpa de nada, quando indicam alguém para trabalhar, encaminha ao 
Setor de RH do Poder Legislativo, onde entregam seus documentos, a questão é tão 
difícil que até hoje peritos estão procurando certificados falsos, quando acharem algum 
certamente a pessoa responderá processo, não se pode ver o problema politicamente 
pois o Sr. Sergio Luiz Lopes, pessoa desqualificada fez tudo isso politicamente, pois o ano 
que vem temos eleições, e pasmem o Sr. Sergio Luiz Lopes foi indicado para receber 
Título de Cidadão Sapucaiense, claro que se chegasse ao Plenário votaria contra, uma 
pessoa desqualificada como esta, ex policial, ex Vereador, ex quadrilheiro, não pode ser 
cidadão sapucaiense, se tivesse vergonha na cara não moraria mais em Sapucaia do Sul, 
aqui é lugar de pessoas decentes, coisa que o Sr. Sergio Luiz Lopes não é, ele é um ex 
preso e ex quadrilheiro. 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 presente Sessão, às doze horas. 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, 16 de julho de 2019. 
 
                                                                                       
                                                                                   RAQUEL MORAES DA SILVA 

                                                                                           (Raquel do Posto) 
                                                                                         Vereadora Presidente 
      
         GERVÁSIO SANTANA 
            Vereador Secretário 
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