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Aos vinte e cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove (25.07.2019), 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 43ª 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: Ata nº 10.305 que foi aprovada por 
unanimidade, sem alterações nem retificações. Requerimentos Verbais: Vereador 
Gervásio – 01) Ao Prefeito, solicitando através da SMO, o conserto de buraco na Rua 
Caramuru esquina com a Rua Alfredo Juliano, Bairro Primor. Aprovado por unanimidade, com 
a associação dos Vereadores Ventania, Imilia e Maninho. 02) Ao Prefeito, solicitando através 
da SMSMU, a pedido de moradores, recolhimento de galhos em ponto de descarte irregular 
na Rua Ana Rosa Silveira, Bairro Ipiranga. Aprovado por unanimidade, com a associação dos 
Vereadores Ventania, Imilia e Maninho. 03) Voto de Condolências aos familiares, parentes e 
amigos de Maria Cecília da Silva Machado, senhora de quase 91 anos, falecida na quarta-
feira, dia 24 de julho de 2019. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores 
Cléber, Ventania, Jorge, Raquel e Maninho. Questão de Ordem: O Vereador Jorge informou 
que tinha se equivocado sobre um buraco na Rua Santos Dumont e que estava apenas sendo 
colocado entulhos no buraco que tinha sido feito. Vereadora Imilia – 01) Ao Prefeito, 
solicitando através das SMO e SMSMU, respostas aos protocolos 1267, 1278, 1590, 1596, 
2078 e 3454/2019 o mais breve possível, dando assim, uma resposta aos munícipes. 02) Ao 
Prefeito, solicitando através da SMMA, o imediato atendimento dos expedientes 13447 e 
25170/2018, uma vez que inclusive já houve notificação da FEPAM e MP há mais de um ano. 
03) Ao Prefeito, solicitando a exoneração do novo Secretário da Saúde, Jairo Jorge. Rejeitado 
por 6 votos contrários e 5 votos favoráveis. Vereador Cléber – 01) Ao Prefeito, solicitando 
através da SMMSMU, limpeza de dois terrenos baldios na Rua José Loureiro da Silva. Após 
este requerimento o Vereador Caco informou que a Secretaria já havia efetuado a limpeza. 
Portanto o Vereador autor solicitou a retirada deste Requerimento. 02) Ao Prefeito, solicitando 
através da SMMA, que após a limpeza dos terrenos na Rua José Loureiro da Silva, que sejam 
colocadas placas de “proibido colocar lixo”. Ainda, solicita que o Setor de Comunicação da 
Prefeitura, divulgue esse trabalho de forma a conscientizar a população. Aprovado por 
unanimidade, com a associação dos Vereadores Caco, Jorge, Nelson, Ventania e Gervásio. 
Vereador Marquinhos – 01) Ao PROCON, solicitando informações no tocante a existência 
volume e perfil das reclamações referentes à espera nas agências bancárias em nossa 
cidade.  Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Caco, Adão e Nelson. 
02) Ao Prefeito, solicitando através da SME, atenção para o caso de alunos da EMEF Alberto 
Santos Dumont, mais precisamente na turma sexto D, turno da manhã que aparentemente 
precisam do acompanhamento de auxiliar de inclusão, porém as mães alegam haver 
divergência nas solicitações de laudos e patologias que dão direitos a estes 
acompanhamentos especiais. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores 
Cleber, Caco, Ventania, Dra. Imilia e Nelson. 03) Ao Prefeito, solicitando o conserto de erosão 
em duas bocas de lobo na Rua Nereu Ramos na esquina com a Rua Nóbrega, Bairro Silva. 
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Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Adão e Ventania. Vereador 
Nelson – 01) Ao Prefeito, solicitando que envie a esta Casa Projeto de Lei, aumentando os 
locais para estacionamento de caminhões de cargas, porque a Lei que está em vigor 
atualmente é bastante antiga e não atende mais a demanda do Município. Aprovado por 
unanimidade, com a associação dos Vereadores Maninho, Jorge, Caco e Ventania. 02) Ao 
Prefeito, solicitando através da SMSMU, providências com relação ao lixo na esquina da Rua 
das Missões, com São Caetano – Bairro Vargas, inclusive o proprietário já cercou o terreno no 
local, mas começaram a colocar na rua. Aprovado por unanimidade, com a associação dos 
Vereadores Cleber, Jorge, Raquel, Marquinhos, Maninho e Gervásio. 03) Ao Prefeito, 
agradecendo a Secretária de Obras, pois a empresa que está fazendo as obras do Arroio 
José Joaquim, deixou dentro e na curva do arroio pedras, lajes e terra, então na última chuva 
a água quase passou sobre a ponte, embora com chuva a Secretária estava lá desobstruindo 
evitando o alagamento nas residências. Aprovado por unanimidade, com a associação dos 
Vereadores Raquel, Marquinhos, Maninho, Gervásio, Jorge, Adão, Ventania e Cleber. 
Vereador Maninho – 01) Ao Prefeito, solicitando através da SMST, melhoria na sinalização 
do trânsito, inclusive a pintura do quebra-molas na Rua Rio de Janeiro, próximo ao número 
859, pois a falta de pintura no quebra-molas está danificando veículos e inclusive pode 
provocar acidentes. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Caco, 
Nelson, Marquinhos, Gervásio, Ventania e Cleber. 02) Ao Prefeito, solicitando através da 
SMST, providências com relação aos tachões existentes na Av. Mauá, próximo a fábrica de 
fogos de artifício Pavani, pois muitos estão quebrados o que obriga veículos e desviarem e 
acaba causando transtorno no trânsito, podendo inclusive causar acidentes. Aprovado por 
unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Adão, Caco, Cleber, Gervásio, 
Marquinhos e Ventania. Vereador Caco – 01) Ao Prefeito, solicitando através da SMSMU, a 
limpeza nas ruas próximo ao Mercado São Jorge, na Av. Justino Camboim. Aprovado por 
unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber, Gervásio, Dra. Imilia e Jorge. 02) Ao 
Prefeito, solicitando a limpeza e colocação de container para a colocação de lixo, ainda 
placas incentivando a educação das pessoas para manter o local limpo, enfrente a EMEF 
João Freitas Filho. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Ventania, 
Dra. Imilia e Gervásio. Vereador Nelson – 01) Ao Prefeito, solicitando através da SMO, 
providências com relação a rede de esgoto na Rua Otacílio José Lucas, próximo ao Posto de 
Combustível, pois está entupida e o esgoto retornando às residências, inclusive já houve 
solicitação dos moradores para o conserto. Aprovado por unanimidade, com a associação dos 
Vereadores Cleber, Marquinhos, Adão, Jorge, Maninho, Caco e Gervásio. NESTE MOMENTO 
A VEREADORA RAQUEL – PRESIDENTE DA CASA, FEZ A LEITURA DO COMUNICADO 
DO HOSPITAL, LIMITANDO O NÚMERO DE 02 VISITANTES POR PACIENTES 
INTERNADOS. Vereadora Raquel – 01) Ao Prefeito, solicitando através da SMO, o 
recapeamento asfáltico em toda extensão da Rua Padre Réus, Bairro Capão da Cruz. 
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Gervásio e Ventania. 02) Ao 
Prefeito, solicitando através da SMO, o reparo em dois buracos localizados na Av. Mauá, 
embaixo do viaduto da Vargas, o outro mais à frente na mesma Av. Mauá, esquina com a Rua 
Rosinha Silveira. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, 
Cleber, Gervásio,. Marquinhos, Nelson e Maninho. 03) Ao Prefeito, solicitando através da 
SMST, a troca de lugar da parada de ônibus localizada na Av. Leônidas de Souza, próximo à 
estação Luiz Pasteur, essa troca seria provisória pois um do sentido da via está bloqueado, 
devido às obras do viaduto da ERS 118. Aprovado por unanimidade, com a associação dos 
Vereadores Jorge, Caco, Gervásio e Marquinhos. 04) Ao Prefeito, solicitando providências 
com relação a rótula da Rua Nair da Silva Rufino, com Rua do Passeio, pois a SMST, 
resolveu o problema da sinalização, mas  tempo atrás houve a contratação de empresa para 



 

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 

 

arrumar a Rua por causa do recuo que tinham ficado soltas as pedras irregulares a empresa 
acabou retirando as pedras e colocando na Rua e permanece lá até então, causando 
transtorno ao trânsito, inclusive com risco de acidente. Aprovado por unanimidade, com a 
associação dos Vereadores Maninho, Gervásio, Cleber, Jorge, Adão e Ventania. Passou-se a 
leitura dos Processos que aguardam pareceres, contestação, recursos e adiamento de 
votação. Neste momento o Vereador Autor solicitou a retirada do seguinte Projeto PROC. nº 
21.144/147/2019. Passou-se a votação dos seguintes Projetos: PROC. nº 21.159/162/2019 – 
Origem do Poder Executivo – Mensagem nº 25/2019 – “Veto Total ao Projeto de Lei nº 
17/2019”. NESTA DATA, discutiram o Projeto os Vereadores Marquinhos, Imilia, Nelson, 
Gervásio e Jorge; em votação o Veto foi aprovado por 6(seis) votos favoráveis 
(Ventania, Caco, Adão, Marquinhos, Nelson e Maninho) e 4(quatro) votos contrários 
(Jorge, Imilia, Cléber e Gervásio) em 1ª discussão e votação. PROC. nº 21.165/168/2019 
– Origem do Vereador Gervásio Santana – PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 32/2019 - 
“Cria o Programa de recolhimento mensal de lixo eletrônico”. NESTA DATA, discutiu o 
Projeto o Vereador Gervásio, encaminharam à votação os Vereadores Imilia, Gervásio, 
Maninho e Jorge; em votação o Projeto foi aprovado por unanimidade em 1ª discussão 
e votação. PROC. nº 21.166/169/2019 – Origem do Vereador Carlos Eduardo (Maninho) – 
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 033/2019 - “Outorga Título de Cidadão Sapucaiense a 
Sra. Ana Paula Machado”. NESTA DATA, discutiu o Projeto o Vereador Maninho, 
encaminharam à votação os Vereadores Cléber e Marquinhos; em votação o Projeto foi 
aprovado por unanimidade em 1ª discussão e votação. PROC. nº 21.176/179/2019 – 
Origem do Vereador Ventania – PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 035/2019 – “Outorga o 
Título de Cidadão Sapucaiense à Sra. Neuza Fagundes dos Santos”. NESTA DATA, discutiu 
o Projeto o Vereador Ventania; em votação o Projeto foi aprovado por unanimidade em 
1ª discussão e votação. PROC. nº 21.177/180/2019 – Origem do Vereador Nelson Brambila 
– PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 036/2019 – “Outorga o Título de Cidadão Sapucaiense 
ao Sr. Carlos Roberto Quadrado”. NESTA DATA, discutiram o Projeto os Vereadores 
Nelson, Jorge e Marquinhos; em votação o Projeto foi aprovado por unanimidade em 1ª 
discussão e votação. Neste momento a Vereadora Imilia informou que não será mais 
necessário a tramitação do Protocolo 506/2019. 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”. Em 23.07.2019 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. NESTA 
DATA, o Projeto foi aprovado por unanimidade em 2ª discussão e votação. 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”. Em 23.07.2019 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. NESTA DATA, discutiu o Projeto 
o Vereador Nelson; em votação o Projeto foi aprovado por unanimidade em 2ª 
discussão e votação. Passou-se ao ESPAÇO DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS: Os 
Vereadores inscritos repassaram seus tempos para à próxima Sessão. Nada mais havendo a 
ser tratado, a Vereadora Raquel – Presidente da Casa, agradeceu a presença de todos e deu 
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por encerrada a Sessão Plenária, às doze horas e quinze 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, 25 de julho de 
2019. 
 
 
 
 

                                                               RAQUEL MORAES 
                                                               (Raquel do Posto)   
                                                              Vereadora Presidente 
 

         GERVÁSIO SANTANA 
            Vereador Secretário 


