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Aos dezoito dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove (18.07.2019), 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 41ª 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; GERVÁSIO – (PP); JORGE – (PSD); ADÃO – (PT); 
CACO – (MDB); NELSON – (SD); CLÉBER – (PP); VENTANIA – (PRB) e MANINHO – (MDB). 
Ausência justificada da Vereadora Imília. 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. 21.144 – Vereador Marquinhos, 
Ofício nº 108/2019 - Justificativa de Ausência – Gabinete Vereadora Imilia, Ofício nº 970/2019 – 
PGM – Retirada da Mensagem 39/2018, PROC. nº 21.178/181/2019 – Origem do Vereador 
Marquinhos, PROC. nº 21.179/182/2019 – Origem do Vereador Marquinhos, PROC. nº 
21.183/186/2019 – Origem do Vereador Marquinhos, PROC. nº 21.184/187/2019 – Origem do 
Poder Executivo – Mensagem nº 027/2019, PROC. nº 21.185/188/2019 – Origem do Vereador 
Gervásio, PROC. nº 21.186/189/2019 – Origem do Vereador Gervásio, Indicações 100, 101 e 102 
– Vereador Marquinhos; Ata nº 10.302 que foi aprovada por unanimidade, sem alterações 
nem retificações. Votação das Indicações: 100, 101 e 102 – Vereador Marquinhos Aprovadas por 
unanimidade. Requerimentos Verbais: Vereador Maninho – 01) À Corsan, solicitando conserto de 
um vazamento na Rua Libero Badaro, em frente ao número 28, Bairro Nova Sapucaia. Aprovado 
por unanimidade, com a associação dos Vereadores Caco, Ventania, Nelson e Adão. 02) Ao 
Prefeito, solicitando através da SMDS, um estudo dos CRAS em relação as pessoas com 
deficiência que precisam de acessibilidade em nosso Município. Aprovado por unanimidade, com 
a associação dos Vereadores Ventania, Adão, Nelson, Caco e Raquel. 03) Ao Prefeito, solicitando 
através da SMST, a possibilidade de colocação de uma sinaleira próximo ao Porto de Alexandria, 
Ginásio Kurashiki e Bombeiros. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores 
Ventania, Jorge, Caco e Marquinhos. 04) Em nome da Casa: Voto de condolências à família do 
“Bigode”, que foi um grande ativista da Zona Rural deste Município. Aprovado. 05) Em nome da 
Casa: Voto de condolências à família da Senhora Inar, que foi uma grande ativista, líder 
comunitária por um bom tempo, participou do Clube de Mães e foi Rainha de Sapucaia do Sul. 
Aprovado. Vereador Nelson – 01) Ao Prefeito, através da SMICA, parabenizar o Secretário pela 
agilidade em liberar os alvarás provisórios. Aprovado por unanimidade, com a associação dos 
Vereadores Caco, Ventania, Jorge e Adão. Vereador Marquinhos – 01) Ao Prefeito, solicitando 
através da SMST, estudos de viabilidade para a colocação de redutor de velocidade na 
intercessão em “Y” das Ruas Nossa Senhora das Graças e Nossa Senhora da Conceição. 
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Cléber, Ventania e Nelson. 02) Ao 
PROCON, solicitando esclarecimentos sobre o aumento da gasolina nos postos em nosso 
Município. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Caco e Ventania. 
03) Ao Prefeito, solicitando através da SMST, estudo de viabilidade para a colocação de uma faixa 
de segurança no cruzamento das Ruas Henrique Dias com Venceslau Brás. Aprovado por 
unanimidade, com a associação dos Vereadores Cléber, Ventania e Maninho. Vereador Cléber – 
01) ) À Corsan, solicitando que seja revisto o serviço prestado pela empresa de manutenção dos 
vazamentos na Cidade. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, 
Caco, Gervásio e Marquinhos. 02) Em nome da Casa: Ao Prefeito, parabenizando através da 
SMST, o Secretário e toda sua equipe pelo excelente serviço prestado em nossa Cidade. 
Aprovado. Vereador Jorge – 01) Ao Prefeito, solicitando conserto urgente na rede de esgoto na 
Rua do Tambo, próximo ao Mercado Menger. Aprovado por unanimidade, com a associação dos 
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Vereadores Cléber, Gervásio, Adão, Ventania e Maninho. Vereador Caco – 01) Ao Prefeito, 
solicitando que seja fornecido vale alimentação para os funcionários que fazem 8 horas diárias. 
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Cléber, Jorge e Adão. 02) Ao 
Prefeito, solicitando através da SMS, a colocação de um toldo em frente ao Posto de Saúde do 
Bairro Boa Vista. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Cléber, Ventania 
Adão e Maninho. 03) Em nome da Casa: Ao Prefeito, solicitando que seja melhor divulgado as 
reuniões das associações de Bairro. Aprovado. Vereador Ventania – 01) Ao Prefeito, solicitando 
através da SMO, recapeamento asfáltico na Rua Padre Réus, em toda sua extensão. Aprovado 
por unanimidade, com a associação dos Vereadores Cléber e Nelson. Vereador Gervásio – 01) 
Ao Prefeito, solicitando através da SMSMU, revitalização da pintura na Avenida Lúcio Bittencourt. 
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Caco, Cléber, Ventania e 
Maninho. 02) Ao Prefeito, solicitando através da SMO, desentupimento da rede de esgoto da Rua 
Edson Passo, abaixo do número 135. Aprovado por unanimidade, com a associação dos 
Vereadores Jorge, Caco, Ventania, Adão e Marquinhos. Vereadora Raquel – 01) Ao Prefeito, 
parabenizando através das SMO e SMSMU, pelas atividades feitas nos bairros para a população. 
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Adão, Caco, Ventania, 
Cléber, Marquinhos e Nelson. 02) Ao Prefeito, solicitando através da SMO, o desentupimento da 
rede de esgoto na Rua Santa Rita de Cássia, número 13. Aprovado por unanimidade, com a 
associação dos Vereadores Caco, Jorge, Ventania e Marquinhos. 03) Ao Prefeito, solicitando 
através da SMSMU, a limpeza e recolhimento de lixos e entulhos na Rua São Caetano, esquina 
com a Rua das Missões, em frente ao número 730. Aprovado por unanimidade, com a associação 
dos Vereadores Caco, Jorge, Ventania e Marquinhos. 04) Ao Prefeito, solicitando através da SMO, 
a troca da tampa do bueiro que está localizada no calçadão no centro, em frente as lojas São 
João. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Cléber e Ventania. Passou-
se a leitura dos Processos que aguardam pareceres, contestação, recursos e adiamento de 
votação. 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”. Em 16.07.2019, discutiu o Projeto o 
Vereador Gervásio; em votação o Projeto foi aprovado por unanimidade, em 1ª discussão e 
votação. NESTA DATA, discutiu o Projeto o Vereador Gervásio; em votação o Projeto foi 
aprovado por unanimidade dos presentes (9 votos), em 2ª 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”. Em 16.07.2019, 
discutiram o Projeto os Vereadores Maninho, Nelson e Marquinhos; em votação o Projeto foi 
aprovado por unanimidade, em 1ª discussão e votação. NESTA DATA, o Projeto foi aprovado 
por unanimidade dos presentes (9 votos), em 2ª discussão e votação. Neste momento os 
Vereadores Caco e Adão se retiraram da Sessão. Passou-se ao ESPAÇO DAS 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Vereador Maninho - 6 min - Cumprimentou a todos. Começou 
falando sobre seu Projeto de Lei que foi aprovado nesta Sessão. Falou da importância deste 
projeto para todas as pessoas desta Cidade. Agradeceu e encerrou. Vereador Cléber - 6 min - 
Cumprimentou a todos. Começou falando do grande evento que foi o aniversário da APAE. 
Comentou que alguns colegas se fizeram presentes. Enalteceu o grande trabalho feito para este 
Município. Falou sobre o serviço prestado pela CORSAN em nosso Município. Disse que há 
vazamentos por toda a Cidade e que exige um maior compromisso por esta Empresa. Comentou 
sobre os serviços feitos pelas Secretarias e disse que mesmo que façam o serviço, sempre terá 
reclamações. Finalizou dizendo que continuará fazendo a fiscalização no Município. Agradeceu e 
encerrou. Vereadora Raquel - 6 min - Cumprimentou a todos. Começou falando que sua 
paciência acabou por causa dessa “política suja” feita no Município. Falou sobre as fake news e 
páginas fajutas que divulgam notícias denegrindo a nossa imagem. Comentou sobre a nomeação 
do Ex-Prefeito Vilmar Ballin, que foi por indicação política. Disse que não foi decisão sua. 
Finalizou dizendo para pararem de fazer “política suja” e mostrem trabalho de verdade. Agradeceu 
e encerrou. Vereador Gervásio - 6 min - Cumprimentou a todos. Começou falando sobre 
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algumas demandas feitas no Município. Disse que a situação do Loteamento Recanto dos Jardins 
estava terrível. Falou que a limpeza feita neste local irá evitar diversos riscos de acidentes. 
Finalizou dizendo que não é contra a nomeação do novo Secretário da Saúde, mas se questiona 
se não haveria alguém qualificado neste Município para assumir este cargo. 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 Plenária, 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, 18 de julho de 2019. 
 
 
 
 

                                                               RAQUEL MORAES 
                                                               (Raquel do Posto)   
                                                              Vereadora Presidente 
 

         GERVÁSIO SANTANA 
            Vereador Secretário 


