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             Aos oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove (08/08/2019) 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 47ª 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); Cleber (PP); Jorge (PSD); Adão (PT); Caco (MDB); Ventania (PRB); 
Raquel (PT); Maninho (MDB); Marquinhos (PSB) e Gervásio (PP). Ausência Justificada da 
Vereadora Dra. Imilia. 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: Leitura dos Expedientes Recebidos: Mensagem nº 31/2019 – Veto 
ao Projeto da GDT. Ofício nº 118/2019 – Gabinete da Vereadora Dra. Imilia, justificando sua 
ausência. Passou-se ao ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE: Requerimentos Verbais: 
Vereador Nelson – 01) À Comissão de Serviços Urbanos, Habitação e Segurança, 
primeiramente, parabenizando o Gerente da CORSAN Senhor Willian, pelo trabalho que vem 
realizando dentro do possível, mas há dificuldade pois não tem equipes suficientes para atender 
as demandas no Município, existem canos quebrados e vazamentos por toda a cidade, alguns a 
mais de quarenta dias. Portanto, seria importante essa Casa, através da Comissão, solicitar mais 
equipes para que os problemas sejam resolvidos. Aprovado por unanimidade. 02) Ao Prefeito, 
solicitando, através das SMS e SMSMU, a colocação de refletores no estacionamento e na parada 
próxima à ESF Bairro Fortuna. Ainda,  a substituição de 12 (doze) cadeiras, que estão sem 
condições de uso e conserto do auto clave do consultório odontológico. Aprovado por 
unanimidade, com a associação dos Vereadores Adão, Jorge, Ventania e Gervásio. 03) (Nome da 
Casa), estimando condolências à família do Senhor Aldenir. Aprovado. Vereador Marquinhos – 
01) Ao Prefeito, parabenizando o Secretário Jacó Juarez da Cruz, pelo excelente trabalho que 
vem realizando. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Adão, Ventania, 
Raquel, Maninho e Caco. 02) Parabenizando a Secretária Roberta da Secretaria Municipal de 
Saúde, pelo excelente trabalho que vem realizando. Aprovado por unanimidade, com a 
associação dos Vereadores Cleber, Nelson, Gervásio e Caco. 03) Ao Prefeito, parabenizando o 
Secretário Municipal de Segurança e Trânsito Sr. Arno Leonhardt, pelo trabalho que vem 
realizando. Aprovado por unanimidade, com a associação do Vereador Adão. 04) (Nome da 
Casa), estimando condolências à família da Senhora Cleusa Ferreira e Ferreira Machado. 
Aprovado. Vereador Cleber – 01) Ao Prefeito, solicitando, através da SMST, a repintura das 
faixas de pedestres entre Avenidas Américo Vespúcio, Justino Camboim e Rua Tropeiros, que 
estão completamente apagadas. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores 
Adão, Jorge, Gervásio, Ventania e Nelson. 02) Ao Prefeito, solicitando, através da SMSMU, o 
recolhimento de lixos e entulhos, em cima de uma boca de lobo, no final da invasão da SOGISA, 
na Rua Ari Cabral. Aprovado por unanimidade. 03) Ao Prefeito, solicitando, através da SMSMU, a 
troca de lâmpada queimada na Travessa Irmãos Fagundes, em frente ao nº 89, Bairro Sete. 
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Gervásio, Adão e Jorge. 04) Ao 
Prefeito, solicitando, através da SMST, a pintura de faixa de segurança e meio-fio, próximo a 
invasão da SOGISA. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Nelson, 
Gervásio e Ventania. Vereador Jorge – 01) Ao Prefeito, solicitando, através da SMSMU, a troca 
de lâmpadas em 03 (três) postes, na sequência, na Rua Coelho Neto. Aprovado por unanimidade, 
com a associação dos Vereadores Cleber, Jorge e Ventania. 02) Ao Prefeito, solicitando, através 
da SMO, providências com relação a um buraco existente embaixo do viaduto do Bairro Vargas. 
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber, Gervásio e Nelson. 
Vereador Adão – 01) Ao Prefeito, solicitando, através da SMO, o conserto de erosão na calçada 
na Rua São Domingos, nº 62, Bairro São José. Aprovado por unanimidade, com a associação dos 
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Vereadores Cleber, Gervásio e Ventania. 02) Ao Prefeito, solicitando, através da SMO, o conserto 
de calçada próximo a boca de lobo, localizada na Rua Otacílio da Cunha, nº 295, Bairro João de 
Barro. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Ventania, Gervásio. 
Vereador Ventania – 01) Ao Prefeito, solicitando, através da SMO, o conserto do buraco na 
calçada na Rua Primeiro de Maio, em frente ao nº 898, Bairro Capão da Cruz. Aprovado por 
unanimidade, com a associação do Vereador Gervásio. Vereador Gervásio – 01) Ao Prefeito, 
solicitando através da SMSMU, o recolhimento de galhos e entulhos nos seguintes endereços: 
Rua Santa Maria, em frente ao nº 138 – Bairro Vargas e Rua Mário de Paula, em frente ao nº 71 – 
Bairro Vargas. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Maninho e 
Cleber. 02) (Nome da Casa) À Família de Jair Selau, estimando condolências pelo falecimento do 
mesmo. Aprovado. Vereadora Raquel – 01) Ao Prefeito, solicitando, através da SMSMU, a 
limpeza e restauração dos degraus da escadaria que dá acesso ao viaduto da Prefeitura, pois a 
situação está insuportável devido ao mau cheiro e para piorar a situação, os degraus estão com 
concreto desgastado deixando os ferros da estrutura a vista e alguns soltos. Aprovado por 
unanimidade, com a associação do Vereador Gervásio. 02) Ao Prefeito, solicitando, através da 
SMO, o recapeamento asfáltico em toda extensão da Travessa Santana, Bairro Centro. Aprovado 
por unanimidade, com a associação dos Vereadores Ventania, Maninho e Nelson. 03) Reiterando 
requerimentos realizados nos dias 21 de novembro de 2017, 11 de outubro de 2018 e 26 de 
fevereiro de 2019, os quais solicitam, através da SMO e CORSAN, a canalização de esgoto em 
frente as residências localizadas na Rua Frei Damião nºs 70 e 78, Bairro Vargas. Aprovado por 
unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Ventania, Gervásio e Nelson. Não 
havendo mais Requerimentos Verbais a serem feitos, foram lidos os Projetos que aguardam 
pareceres, documentação e adiamento de votação. Passou-se a votação dos Projetos: PROC. nº 
21.186/189/2019 – Origem do Vereador Gervásio – PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 041/2019 
– “Institui a Semana do Brincar no Município de Sapucaia do Sul”. Em 06.08.2019, 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 foi 
aprovado por unanimidade, em 2ª discussão e votação. PROC. nº 21.193/196/2019 – Origem 
do Poder Executivo – Mensagem nº 28/2019 – PROJETO DE LEI EXECUTIVO nº 029/2019 – 
“Autoriza a concessão de uso de imóvel à Augusta e Respeitável Loja Simbólica Guyanuba nº 
149/2019, com Sede em Sapucaia do Sul”. Em 06.08.2019, discutiram o Projeto os Vereadores 
Cléber, Imilia, Nelson e Gervásio; em votação o Projeto foi aprovado por unanimidade, em 1ª 
discussão e votação. Nesta data, foi aprovado por unanimidade, em 2ª discussão e votação. 
Passou-se ao ESPAÇO DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS. Vereador Cleber – 06 min. 
Cumprimentou a todos. Disse que hoje se comemora o Dia do Pedestre, mas em Sapucaia do 
Sul, não há muito a comemorar, pois as faixas de segurança estão apagadas, locais que deveriam 
ter e não tem, inclusive, hoje solicitou a repintura de faixa de segurança e isso é solicitação de 
todos os Vereadores. Falou ainda, já ter solicitado ao Secretário Municipal de Segurança e 
Trânsito, que viesse a esta Casa, pois ele é uma indicação do Prefeito, representa o Executivo, 
para falar como funciona a logística, a compra e principalmente a qualidade dos materiais, pois 
são pintadas faixas de pedestres e duram muito pouco, sendo necessário ser feita a pintura 
constantemente. Também falou sobre os mutirões que estão sendo realizados nos bairros, mas 
ainda há muito a ser feito. Em aparte o Vereador Marquinhos disse que realmente precisa ser feito 
o serviço com material de qualidade ou o Município acaba pagando mais caro. O Vereador 
Gervásio, disse que o material precisa ser especificado na licitação, o tipo de tinta e qualidade, 
não podem apenas visar o melhor preço.Continuando o Vereador Cleber, disse que segundo a Lei 
8.666/93 de Licitações, pode ser colocado o item qualidade, ou seja, o Prefeito não é culpado de 
tudo, pois tem uma equipe.  Usou como exemplo a Av. Theodomiro Porto da Fonseca, com a Rua 
Tropeiros, em pouco tempo uma faixa de pedestre foi pintada umas quatro ou cinco vezes, um 
quebra-molas que foi colocado no lugar errado. Disse que no Dia do Pedestre, merece haver uma 
reflexão sobre a segurança no trânsito. Falou ainda sobre o trabalho que a CORSAN, vem 
fazendo no Município, há vários vazamentos, sendo que foi aprovada a PPP da CORSAN, para 
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explorar o serviço por 35 anos, por isso tem a obrigação de prestar um serviço de qualidade. 
Agradeceu e encerrou. 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, 08 de agosto de 2019. 
 
                                                                                                                     RAQUEL MORAES 
                                                                                                                      (Raquel do Posto) 
                                                                                                                    Vereadora Presidente      
        GERVÁSIO SANTANA 
          Vereador Secretário 
                                                                                                                                

                                                           


