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             Aos vinte e três dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove 
(23/07/2019), 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 42ª 
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: Mensagem Executiva nº 28/2019; Proj. de Lei Legs. 
nº 42/2019, de origem da Vereadora Raquel; Indicação de nº 103/19, de origem da 
Vereadora Imília; Indicação de nº 106/19, de origem do Vereador Marquinhos; Indicação 
de nº 107/19, de origem do Vereador Jorge; Indicações de nºs 104/19 e 105/19, de origem 
do Vereador Gervásio; todas Indicações aprovadas por unanimidade, em única votação.   
Passou-se ao  ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE: Requerimentos Verbais: 
Vereadora RAQUEL – 01) Aos familiares da Sra. Iborema Labrea  de Almeida, 
condolências pelo seu falecimento. Aprovado por unanimidade, o Requerimento será em 
Nome do Poder Legislativo. 02) Ao Prefeito, através da SMSMU, solicitando a 
instalação de um abrigo de ônibus na Rua Rosa Elvira, esquina com a Rua Joraci da 
Cruz, Bairro Vargas. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Cleber, 
Marquinhos, Jorge, Adão, Ventania, Gervásio e Maninho. 03) Ao Prefeito, através da 
SMO, solicitando a troca da tampa de bueiro localizada na Rua Alfredinho, nº 532, Bairro 
Jardim América. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Ventania, 
Cleber e Gervásio. 04) Ao Prefeito, através da SMSMU, solicitando a limpeza e retirada 
de galhos, no entorno da  Praça São José, localizada entre a Avenida Primor e Rua 
Montenegro, Bairro Primor. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores 
Gervásio, Ventania, Imília e Marquinhos. Vereador MANINHO – 01) Ao Prefeito, através 
da SMSMU, solicitando limpeza e roçada na Rua Joaquim Nabuco, atrás da “Tele Ceva 
do Ronaldo”, o mato está muito alto, propiciando que pessoas se escondam para fazer 
assaltos. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Cleber, 
Marquinhos, Nelson, Caco, Ventania e Gervásio. 02) Ao Prefeito, através da SMS, 
solicitando que a Secretaria repense a possibilidade do retorno de um antigo Programa, 
que propiciava as pessoas aquisição de próteses dentárias, devolvendo o sorriso e alta 
estima das mesmas, tudo por um custo não muito alto. Aprovado por unanimidade, com 
associação dos Vereadores Cleber, Marquinhos, Nelson, Gervásio, Ventania, Caco e 
Raquel. Vereador NELSON – 01) Ao Prefeito, através da SMPU, solicitando providências 
quanto ao barulho, ocasionado pela empresa contratada pela CORSAN, que está 
localizada no Loteamento Parque dos Anjos, moradores relatam excesso de barulho 
devido aos inúmeros maquinários. Aprovado por unanimidade, com associação dos 
Vereadores Cleber, Marquinhos, Jorge, Caco e Ventania. 02)  Ao Prefeito, através da 
SMO e SMPU e à Empresa PAVICOM, solicitando a desobstrução do Arroio José 
Joaquim, após o Viaduto da Vargas, na curva. Aprovado por unanimidade, com 
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associação dos Vereadores Raquel, Gervásio, Imília, Cleber, Marquinhos, Maninho, 
Jorge, Caco e Ventania. 03) Ao Prefeito, através da SMF, solicitando a isenção de ITBI, 
para os moradores da COOPERAMOBEM, que estão providenciando suas escrituras, 
pois são famílias de baixa renda. Aprovado por unanimidade, com associação dos 
Vereadores Jorge, Adão, Caco, Ventania, Cleber e Gervásio. Vereador MARQUINHOS – 
01) Ao Prefeito, através da SME, a fim de que observem o Programa “Busca Ativa 
Escolar”, um Projeto criado pelas Nações Unidas, desenvolvido com sucesso em cidades 
vizinhas, o referido Programa é uma plataforma escolar que visa ajudar os Municípios a 
combater exclusão escolar, reduzir a evasão e melhorar os índices educacionais de nossa 
cidade, pois a função do Vereador não é só apontar problemas, mas também apontar 
possíveis soluções. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Caco, 
Cleber, Maninho e Nelson. 02) Ao Prefeito, através da SMTCES, parabenizando o 
Secretário pela iniciativa de não mais precisar agendar para encaminhar o seguro 
desemprego ou solicitar uma carteira de trabalho, desburocratizando o sistema, deseja 
que iniciativas como essa sejam seguidas por outros secretários. Aprovado por 
unanimidade, com associação dos Vereadores Adão, Caco, Ventania e Cleber. 03) Aos 
familiares de João Pedro Dorneles Filho, condolências pelo seu falecimento. Aprovado por 
unanimidade, o Requerimento será em Nome do Poder Legislativo. Vereador 
CLEBER – 01) Ao Pelotão de Bombeiro Militar de Sapucaia do Sul, solicitando 
informações atualizadas a respeito do PPCI – Plano de Prevenção Contra Incêndios, no 
terreno da Rua Wanda Laura, esquina com a Rua Anjo Rafael. Aprovado por 
unanimidade, com associação dos Vereadores Imília, Marquinhos, Caco, Ventania e 
Gervásio. 02)  Ao Pelotão de Bombeiro Militar de Sapucaia do Sul, solicitando 
informações referentes a liberação para estoque de combustível no terreno cedido pela 
Prefeitura a empresa concessionada pela CORSAN, na Rua Wanda Laura, esquina com a 
Rua Anjo Rafael. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Caco, 
Ventania, Imília, Marquinhos e Nelson. 03) Ao Prefeito, através da SMPU, solicitando 
informações sobre o zoneamento do Loteamento Parque dos  Anjos, Bairro Pasqualini. 
Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Imília, Marquinhos, Jorge e 
Ventania. 04) Ao  Prefeito, através da SMPU e à CORSAN, solicitando informações do 
contrato firmado  entre o Executivo Municipal, a CORSAN e as empresas que ocupam um 
terreno da Prefeitura, localizado na Rua Wanda Laura, esquina com a Rua Anjo Rafael, 
Loteamento Parque dos Anjos. Aprovado por unanimidade, com associação dos 
Vereadores Imília, Marquinhos, Maninho e Nelson. Vereadora IMÍLIA – 01)  Ao Prefeito, 
através da SMSMU e à RGE Sul, solicitando uma medida urgente para retirada de um 
poste em iminência de cair, na Avenida Luiz Pasteur, nº 5.769, Bairro Boa Vista, bem 
como, a retirada de lixo no mesmo local. Aprovado por unanimidade, com associação dos 
Vereadores Cleber, Marquinhos, Caco e Ventania.    Vereador JORGE – 01) Ao Prefeito, 
através da SMST e SMPU, solicitando averiguações em um quebra-molas, feito de 
concreto, sem sinalização, provavelmente pelos próprios moradores, na 
COOPERAMOBEM, em uma Travessa acima da Rua Beira Campo, no local as vias já 
estão intransitáveis, devido a buracos, não sendo necessário o referido quebra-molas 
naquele local, pois ocasionou acidente. Aprovado por unanimidade, com associação dos 
Vereadores Caco, Gervásio, Imília, Ventania e Marquinhos. 02) Aos familiares da Sra. 
Therezinha Einsseld Barboza, condolências pelo seu falecimento. Aprovado por 
unanimidade, o Requerimento será em Nome do Poder Legislativo. Vereador ADÃO – 
01) À CORSAN, solicitando conserto de vazamento de água, na Rua Marciano Caetano 
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da Silveira, em frente ao nº 582. Aprovado por unanimidade, com associação dos 
Vereadores Caco, Marquinhos e Ventania. Vereador CACO – 01) Ao Prefeito, através da 
SMSMU e SMMA, solicitando o corte urgente de pinheiros que estão com risco de cair, na 
Bela Vista. Aprovado por unanimidade, com associação dos Vereadores Ventania, Imília e 
Maninho. Vereador  VENTANIA – 01) Ao Prefeito, através da SMO, solicitando limpeza e 
jateamento dos canos, bem como, troca da tampa de boca-de-lobo, na Travessa 
Botafogo, em frente ao nº 60, Vila Botafogo, Bairro Capão da Cruz. Aprovado por 
unanimidade, com associação dos Vereadores Gervásio e Maninho. Vereador 
GERVÁSIO – 01) Ao Prefeito, através da SMO, solicitando estudos de viabilidade técnica 
para colocação de rede de esgoto cloacal na Rua Romeu Lisboa, Loteamento Vida Nova, 
Bairro Vargas, bem como, patrolamento e ensaibramento das ruas deste  loteamento, 
visto as péssimas condições do local. Aprovado por unanimidade, com associação dos 
Vereadores Imília, Cleber, Marquinhos, Nelson e Ventania. 02)  Ao Prefeito, através da 
SMO, solicitando conserto de erosão em um bueiro na Rua Rio Solimões, em frente ao nº 
43, Loteamento Recanto dos Jardins, Bairro Lomba da Palmeira, devido a erosão a 
calçada está afundando, causando transtornos no local. Aprovado por unanimidade, com 
associação dos Vereadores Jorge, Adão, Ventania e Imília. 03) Ao Prefeito, através da 
SMST e SMO, solicitando estudos de viabilidade técnica para instalação de redutor de 
velocidade nas duas mãos da Avenida Albano Franscisco da Silva, próximo ao Mercado 
Garcia, devido aos muitos acidentes ocorridos no local. Aprovado por unanimidade, com 
associação  dos Vereadores Cleber, Marquinhos, Maninho, Raquel, Jorge e Ventania.   
Vereador MARQUINHOS – 04) Ao Prefeito, através da SME e ao Corpo de Bombeiros, 
solicitando que seja cobrado o PPCI, de todas as Creches do Município, para que não 
ocorra uma tragédia como a da Boate Kiss, em Santa Maria. Aprovado por unanimidade, 
o Requerimento será em Nome do Poder Legislativo.  A Vereadora Raquel, Presidente 
da Casa, convocou os Vereadores Membros da Mesa Diretiva, para reunião na próxima 
quinta-feira, dia vinte e cinco de julho, às nove horas e trinta minutos. O Vereador Adão, 
Presidente da Comissão de Educação, agendou reunião para próxima quinta-feira, dia 
vinte e cinco de julho, às dez horas, com os Vereadores Jorge e Caco. A Presidente da 
Casa, Vereadora Raquel, abriu prazo de dez dias para apresentação de recurso ao 
Processo nº 21.108/2019, da Vereadora Imília. Passou-se a votação dos seguintes 
Projetos: PROC. nº 21.184/187/2019 – Origem do Poder Executivo – Mensagem nº 
027/2019 – PROJETO DE LEI EXECUTIVO nº 28/2019 – “Altera a Lei Municipal nº 3956, 
de 13.06.2019, que institui o Programa de Recuperação Fiscal no Município de Sapucaia 
do Sul - REFIS MUNICIPAL 2019”. NESTA DATA, o Vereador Nelson solicitou inclusão 
do Projeto para votação, o pedido foi aprovado por unanimidade; discutiram o 
Projeto os Vereadores Nelson e Cleber; encaminharam a votação os Vereadores 
Dra. Imília, Jorge e Gervásio; em votação o Projeto foi aprovado por unanimidade, 
em 1ª discussão e votação. PROC. nº 21.150/153/2019 – Origem do Poder Executivo – 
Mensagem nº 022/2019 – PROJETO DE LEI EXECUTIVO nº 024/2019 – “Cria funções 
gratificadas na Lei Municipal  nº 3.369, de 28.03.2012, que institui o Plano de Carreira dos 
Servidores Ocupantes de Emprego Público Guarda Municipal de Patrimônio da Secretaria 
Municipal de  Segurança e Trânsito”. NESTA DATA, o Vereador Nelson solicitou 
inclusão do Projeto para votação, o pedido foi aprovado por unanimidade; 
discutiram o Projeto os Vereadores Cleber, Maninho e Gervásio; encaminhou a 
votação a Vereadora Dra. Imília; em votação o Projeto foi aprovado por 
unanimidade, em 1ª discussão e votação. Passou-se ao ESPAÇO DAS 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: Vereador JORGE – (06 min.) – Cumprimentou a todos. 
Explanou a respeito de sua indicação para formalizar o nome de determinada  Rua, pois 
não quis fazer em forma de projeto de lei para não parecer pressão, então fez como 
indicação para que o Prefeito encaminhe o projeto para nomear a rua. Recebeu o 
Vereador Orador  a sugestão do Vereador Nelson para fazerem em conjunto, um projeto 
de lei nomeando a rua e irá analisar a proposta, pois o local já tem tudo que precisa, CEP, 
água, luz, enfim, ressaltando que o único acesso da Escola é justamente por esta rua, 
apenas tem que formaliza, mas talvez o Executivo tenha interpretado que o local era um 
outro acesso próximo dali. Disse que  quanto a situação  próximo a Escola Alberto Santos 
Dumont, onde havia cedido o solo, rompido canos e outros problemas, observou que 
abriram  buracos em outro lado e não exatamente onde era o problema, retornaram para 
corrigir um erro anterior, mas não sabe ainda a razão pela qual trabalharam em outro 
lado, nem qual o resultado final. Agradeceu e encerrou.  Vereador NELSON – (06min. 
cedidos pelo Vereador Marquinhos) – Cumprimentou a todos. Disse que  hoje foi 
inaugurado o elevador na Câmara de Vereadores, relembrando que muito tempo atrás, 
quando era Vereador, depois como Presidente, sempre foi conversado entre todos os Edis 
o assunto do elevador e o assunto do PPCI, da Câmara, o que mais se ouvia de pessoas 
especialistas no assunto,  era que seria impossível ter um elevador neste prédio, 
ressaltando que sempre considerou um absurdo um prédio como este não ter um 
elevador para cadeirantes, por diversa gestões lutaram por este elevador, todos fizeram a 
sua parte, agora na gestão da Presidente Raquel conseguiram, como também dizem até 
hoje, que na Prefeitura não pode ter um elevador simples como este, considera que uma 
pessoa dessa, que faz um comentário desse não pode estar trabalhando nessa área 
técnica, o que falta é vontade de trabalhar, fazer acontecer, hoje se vê o resultado do 
esforço de todos os Vereadores, o elevador está instalado, simples e eficiente.   Falou que 
também a Lei aprovada nesta Casa sobre as diárias, foi muito importante, haverá uma 
reportagem em um jornal sobre o assunto,  que merece ser mais divulgado na mídia. 
Falou que também o PPCI era um assunto difícil e que deram o primeiro passo e está 
hoje em dia sendo resolvido, o que significa que gestores muitas vezes tem que tomar 
posições fortes, assim que tem que ser,  muitos atos foram elogiados, mas sabe-se que 
boas notícias não são divulgadas, no entanto diversas notícias, sendo mentiras e sem-
vergonhices são muito divulgadas. 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 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 Divisão de Processos Legislativos. Sala Tiradentes, Sapucaia do Sul, 23 de 
julho de 2019. 
 
                                                                                   RAQUEL MORAES DA SILVA 

                                                                                           (Raquel do Posto) 
                                                                                         Vereadora Presidente 
         GERVÁSIO SANTANA 
            Vereador Secretário 
                                                                                                                                
                                                           


