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Aos treze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove (13.08.2019), 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 48ª 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: Ofício 120/2019 – Gabinete Vereadora Imilia – Retirada do Proc. nº 
21.199/2019, PROC. nº 21.208/2111/2019 – Origem do Vereador Marquinhos. Atas nsº 10.318 e 
10.325 que foram aprovadas por unanimidade, sem alterações nem retificações. 

Requerimentos Verbais: Vereador Maninho – 01) Ao Prefeito, agradece ao Secretário Municipal 
de Segurança e Trânsito, pelos serviços de sinalização e repintura das faixas de segurança que 
estão sendo efetuados em torno dos Condomínios Porto de Napoles e Alexandria, em frente ao 
Ginásio Kurashiki e Corpo de Bombeiros. Aprovado por unanimidade, com a associação dos 
Vereadores Cleber, Nelson e Adão. Vereador Nelson – 01) Ao Prefeito, solicitando através da 
SMST, que sejam instaladas mais sinaleiras na cidade funcionando com amarelo piscante, da 
meia-noite às cinco horas. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores 
Marquinhos, Jorge, Cleber, Gervásio e Ventania. 02) Ao Prefeito, solicitando através da SMF, a 
isenção da cobrança de taxa dos Piquetes do Corpo de Bombeiros e Brigada Militar no Parque 
Municipal de Eventos Jayme Caetano Braun. Aprovado por unanimidade, com a associação dos 
Vereadores Jorge, Gervásio, Ventania e Cleber. Vereador Marquinhos – 01) Ao Prefeito, 
solicitando através da SMO e a CORSAN, providências quanto um vazamento de água potável, 
na Rua Clóvis Eli, nº 340, Bairro Boa Vista. Aprovado por unanimidade, com a associação dos 
Vereadores Imilia, Cleber e Nelson. 02) Ao Prefeito, solicitando através da SMO, vistoria na 
tubulação de esgoto da Rua Martim Afonso de Souza, pois em ambos os lados há incidência de 
buracos nas calçadas e em volta dos bueiros. Aprovado por unanimidade, com a associação do 
Vereador Gervásio. 03) Ao Prefeito, solicitando através da SMSMU, vistoria e substituição de 
lâmpadas da iluminação pública na Rua Tiradentes, próximo ao nº 1000, Bairro Dihel. Aprovado 
por unanimidade, com a associação da Vereadora Dra. Imilia. 04) (Nome da Casa) 
Parabenizando os Funcionários Municipais de Sapucaia do Sul, por terem ganho na justiça o 
direito ao vale-refeição. Aprovado. Vereador Cleber – 01) Ao Prefeito, solicitando através da 
SMSMU, a troca de lâmpadas que encontram-se queimadas,  na Rua Três Coroas, nº 209, Bairro 
Vargas. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge e Marquinhos. 02) 
Ao Prefeito, solicitando através da SMSMU, a troca de  lâmpadas que encontram-se queimadas 
na Av. Américo Vespúcio, nº 3274, Bairro Nova Sapucaia. Aprovado por unanimidade, com a 
associação dos Vereadores Adão e Dra. Imilia. 03) Ao Prefeito, solicitando através da SMSMU, o 
recolhimento de lixos e entulhos que encontram-se acumulados de forma irregular na Rua Rubens 
Braum, nº 257, Bairro Pasqualini. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores 
Dra. Imilia, Marquinhos, Jorge e Gervásio. Vereadora Dra. Imilia – 01) Ao Prefeito, justificando 
que através de rede social, recebeu reclamações de moradores do Bairro Novo Horizonte, cujo os 
mesmos relatam que aos fundos da Escola Municipal Aurialicia Chaxin Bes, dentro do prédio da 
Associação do bairro, funciona uma Unidade de Saúde, porém esta unidade não está tendo 
atendimento médico há meses, tendo a população do bairro que se deslocar até a Av. Justino 
Camboim para consultar com médico e dentista somente no posto da Nova Sapucaia. Na data de 
21/05/2019, requereu junto à Sessão Plenária desta Casa, através do Ofício 650/2019, anexo, 
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informações da Secretaria Municipal de Saúde dos reais motivos da falta de médicos no bairro e a 
necessidade urgente de providências quanto a essa situação; Requerimento esse aprovado por 
unanimidade nesta Casa Legislativa. Sem respostas, e diante das constantes reclamações de 
falta de médico na Unidade de Saúde no Novo Horizonte, vem novamente requerer, através da 
Secretaria Municipal de Saúde, para que tome uma providência com urgência quanto ao fato 
relatado, verificando e esclarecendo a população do porque a unidade básica não estar tendo 
médico, conforme relato da população. Aprovado por unanimidade, com a associação dos 
Vereadores Gervásio, Cleber, Jorge e Marquinhos. 02) Ao Prefeito, justificando que através de 
Gabinete Itinerante, requereu informações à Secretaria Municipal de Meio Ambiente – Bem Estar 
Animal, sobre as castrações em animais feitas pelo Município de Sapucaia do Sul. Obteve relatos 
por parte de cuidadores de animais, de que nosso Município não está mais realizando as 
castrações nos animais, e que diante disso as mesmas estão tendo que tirar orçamentos das 
rações para poder realizar as devidas castrações, faltando assim investimento para a manutenção 
dos mesmos. Em junho de 2019, fez pedido nesta Casa Legislativa, através do Ofício 929/2019 
que o representante do Bem Estar Animal, viesse prestar esclarecimentos sobre o recurso que 
esse setor possui e sobre as dificuldades que o mesmo enfrenta. Porém, até o momento não 
obteve resposta do pedido. Diante do Exposto, reitera os pedidos e solicita informações sobre as 
castrações, com o intuito de que seja esclarecida as dúvidas a população de nossa cidade na qual 
se faz necessário que esta Casa Legislativa, convoque os responsáveis pelo Setor de Bem Estar 
Animal, para uma prestação de contas, explicando assim o quanto os mesmos tem de custo na 
manutenção do sistema, quantos animais atendem, quais os procedimentos e etc. Aprovado por 
unanimidade, com a associação dos Vereadores Cleber, Maninho, Jorge e Marquinhos. 03) Ao 
Prefeito, justificando que através do Gabinete Itinerante obteve reclamações de moradores do 
Bairro Ipiranga, nas Ruas Olga de Souza Cardoso, nº 319; Rua Julieta Lemos, nºs 68 e 69 e na 
Rua Juventino Machado, nº 700, referente a bueiros abertos há mais de 02 anos, inclusive com 
protocolos abertos e nunca respondidos na Prefeitura. Os bueiros estão entupidos e com as 
tampas quebradas, inclusive uma criança caiu em um dos bueiros e teve infecção de pele por 
causa disso, fotos anexas. Diante disso, se faz necessário que a Secretaria competente vá ao 
local verifique a atual situação, com posteriores providências de limpeza e consertos dos bueiros. 
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge e Marquinhos. 04) Ao 
Prefeito, justificando que através de inúmeros pedidos feitos por todos os Vereadores desta Casa 
Legislativa, quanto a estudo de viabilidade e solicitação de colocação de quebra-molas por toda a 
cidade, e diante dos indeferimentos pelo Poder Executivo, frente aos pedidos, mais precisamente 
pela Secretaria Municipal de Trânsito, então, com o apoio dos Vereadores que o secundaram, 
solicita que os representantes desta Casa Legislativa junto com a Comissão de Serviços Urbanos, 
Habitação e Segurança, da qual faz parte, convoque o Senhor Secretário de Trânsito para que 
venha a esta Casa Legislativa e preste esclarecimentos sobre os reais motivos dos 
indeferimentos. Tem como exemplos recentes como a Rua Mário Totta, Bairro Boa Vista, que foi 
asfaltada há pouco tempo, cujo lá colocaram dois quebra-molas na rua, sendo a mesma uma via 
não tão movimentada quanto vários outros locais solicitados. Diante disso, se faz necessário que 
o Secretário Municipal de Trânsito Senhor Arno Leonhardt, venha até esta Casa Legislativa 
esclarecer os reais motivos pelos indeferimentos de viabilidade e colocação de quebra-molas por 
toda a cidade e quais são os critérios utilizados para os devidos. Aprovado por unanimidade, com 
a associação dos Vereadores Jorge, Marquinhos, Cleber e Gervásio. Vereador Jorge – 01) Ao 
Prefeito, solicitando através da SMO, que seja feito o conserto da rede de esgoto rompida na Rua 
Santa Luzia, nº 430, esquina com a Rua Assis Brasil, Bairro Vargas, pois a mesma está causando 
mau cheiro e proliferação de insetos, além do risco de doenças aos moradores dos arredores. 
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Nelson, Cleber, Marquinhos e 
Gervásio. 02) Ao Prefeito, solicitando através da SMO, o conserto de buraco no asfalto, próximo a 
calçada na Rua Assis Brasil, esquina com a Rua São Luiz, nº 296, pois a cratera está aumentado 
causando riscos aos pedestres e veículos que ali necessitam transitam. Aprovado por 
unanimidade, com a associação dos Vereadores Ventania, Dra. Imilia e Gervásio. 03) Ao Prefeito, 
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solicitando a prescrição das já existentes e extinção da obrigatoriedade de pagamento de taxas de 
mensalidade dos órgãos de Segurança (CBMRS – Corpo de Bombeiros Militar/RS – APMSSUL – 
Associação dos Policiais Militares de Sapucaia do Sul Danilo Wolff e ASGMSS – Associação dos 
Servidores da Guarda Municipal de Sapucaia do Sul), dentro do Parque Jayme Caetano Braum. 
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Dra. Imilia, Nelson, Marquinhos, 
Maninho e Gervásio. Vereador Caco – 01) À Brigada Militar e ao Prefeito, solicitando através da 
Guarda Municipal, policiamento próximo à Escola Rubén Dario, em horário diurno e noturno. 
Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores Marquinhos, Dra. Imilia, Maninho, 
Gervásio, Nelson e Ventania. 02) Ao Prefeito, solicitando a isenção de taxas de todos os piquetes  
no Parque Jayme Caetano Braum. Aprovado por unanimidade. Vereador Ventania – 01) Ao 
Prefeito, solicitando através da SMO, a troca da tampa de boca de lobo na Rua Francisco de 
Assis Soares, em frente ao nº 124, Bairro Jardim América. Aprovado por unanimidade, com a 
associação dos Vereadores Cleber, Nelson, Gervásio e Marquinhos. 02) Ao Prefeito, solicitando 
através da SMSMU, a limpeza, o corte de grama e poda das árvores na Rua Oscar da Motta, em 
frente ao nº 38, Bairro Pasqualini. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores 
Cleber, Gervásio e Marquinhos. Vereador Gervásio – 01) Ao Prefeito, solicitando através da 
SMSMU, a pedido de moradores, o recolhimento de galhos e entulhos na Rua Barão de Itararé, 
em frente ao nº 204, Bairro Sete. Aprovado por unanimidade, com a associação dos Vereadores 
Ventania e Dra. Imilia. 02) Ao Prefeito, solicitando através da SMO, a pedido de moradores, os 
seguintes serviços, devido a precariedade da vias citadas: Melhorias na calcetagem da Rua Victor 
Matheus Teixeira; Bairro Vargas; melhorias nos blocos de PAVS na Rua Leopoldina, Bairro 
Vacchi; conserto de paralelepípedos na Rua Martin Pescador esquina com a Rua João de Barro, 
Loteamento Colina Verde, Bairro Vargas e conserto de paralelepípedos na Rua Gildo de Freitas, 
Loteamento Jardim América, Bairro Lomba da Palmeira. Aprovado por unanimidade, com a 
associação dos Vereadores Cleber, Dra. Imilia, Adão, Jorge e Ventania. 03) Ao Prefeito, 
solicitando através da SMO, a pedido de moradores, conserto de buraco na calçada da Rua 
Manoel Serafim, em frente ao nº 1347, Bairro Centro. Aprovado por unanimidade, com a 
associação dos Vereadores Ventania, Nelson, Jorge, Marquinhos e Cleber. 04) Ao Prefeito, 
solicitando através da SMO, a desobstrução da rede de esgoto da Rua Evaldo da Rosa. Aprovado 
por unanimidade, com a associação dos Vereadores Jorge, Ventania, Nelson, Adão e Cleber. 
Vereador Maninho (Nome da Casa) – Ao Ministério Público, solicitando que seja agendada uma 
reunião com Prefeito, Secretário Municipal de Meio Ambiente e Vereadores, para tratar do 
seguinte assunto: há interesse da ACIS em construir a sua sede, onde era o “antigo Lago 
Dourado”, na Av. Theodomiro Porto da Fonseca, inclusive tem um estudo fundamentado e 
corroborado pelo técnico de Meio Ambiente do Ministério Público, no entanto, está havendo 
discrepância de informações já que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, entende de outra 
forma, deixando o Prefeito sem saber o que fazer. Aprovado. Vereadora Dra. Raquel – 01) 
Externando Moção de Repúdio ao Senado Federal, Câmara dos Deputados e Ministro Abraham 
Weintraub, referente aos atos do Ministro da Educação (MEC) de congelamento de recursos de 
7,3 bilhões de reais para educação. Então, por acreditar que não existe nenhuma forma de 
desenvolvimento de Município, Estado e País, sem educação, por isso o repúdio aos bloqueios 
que atingem desde a educação infantil até pós graduação, podendo afetar a sustentabilidade 
financeira de Universidade e Institutos Federais. Rejeitado com os votos contrários dos 
Vereadores Marquinhos, Dra. Imilia, Jorge, Cleber, Gervásio e Caco. Passou-se a leitura dos 
Processos que aguardam pareceres, contestação, recursos e adiamento de votação. PROC. nº 
21.194/197/2019 – Origem da Vereadora Dra. Imília – PROJETO DE EMENDA MODIFICATIVA 
ao Proc. nº 21.174/177/2019 – PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 034/2019 – “Insere os incisos 
VI e VII, no Art. 1º da Lei Municipal nº 1.494 de 17 de outubro de 1990 que estabelece normas 
para outorga de títulos de cidadão honorário, honra ao mérito e de melhor aluno”. NESTA DATA, 
a Vereadora Autora solicitou adiamento por 2(duas) Sessões, portanto o Projeto retornará 
para votação em 27.08.2019. PROC. nº 21.108/111/2019 – Origem da Vereadora Imilia de Souza 
(Dra. Imilia) – PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 22/2019 - “Revoga o Parágrafo Único do art. 
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1º; insere os § 1º e §2º ao art. 1º; altera a redação do art. 3º e insere os incisos I e II no art. 3º; e 
insere o art. 3-A; todos da Lei 3.501 de 25 de novembro de 2013, que “Proíbe a inauguração das 
obras inacabadas por todos os órgãos do Poder Executivo e Legislativo, bem como os da 
Administração direta e indireta do Município de Sapucaia do Sul”. Comissão de Legislação e 
Justiça: Parecer contrário em 28.05.2019. Em 30.05.2019 a Autora foi notificada. Contestação 
protocolada em 04.06.2019. Parecer Contrário à Contestação em 25.06.2019. Em 23.07.2019 
aberto prazo de dez dias para apresentação de Recurso ao Plenário. Recurso protocolado em 
23.07.2019 e lido em 30.07.2019. Em 01/08/2019, discutiram o Projeto a Vereadora Dra. Imilia e 
Marquinhos, que solicitou adiamento de votação por 02 (duas) Sessões, pedido aprovado por 
unanimidade. Devendo retornar para votação em 13/08/2019. NESTA DATA, discutiram o 
Projeto os Vereadores Nelson, Imília, Marquinhos, Jorge, Gervásio e Maninho; em votação 
o Projeto foi aprovado por unanimidade em 1ª discussão e votação. PROC. nº 
21.151/154/2019 – Origem do Poder Executivo – Mensagem nº 023/2019 – PROJETO DE LEI 
EXECUTIVO nº 025/2019 – “Modifica a Lei Municipal nº 3.955, de 12.06.2019”. Em 23.07.2019 a 
Comissão de Legislação optou por aguardar mais informações do Poder Executivo. NESTA 
DATA, o Projeto foi aprovado por unanimidade em 1ª discussão e votação. PROC. nº 
21.174/177/2019 – Origem da Vereadora Drª. Imília – PROJETO DE LEI LEGISLATIVO nº 
034/2019 – “Insere os incisos VI e VII, no Art. 1º da Lei Municipal nº 1.494 de 17 de outubro de 
1990 que estabelece normas para outorga de títulos de cidadão honorário, honra ao mérito e de 
melhor aluno”. NESTA DATA, a Vereadora Autora solicitou adiamento por 2(duas) Sessões, 
portanto o Projeto retornará para votação em 27.08.2019. Tribuna Popular: Foi concedido 
espaço para o Presidente da associação de skatistas de Sapucaia do Sul, o Senhor Marcos Cesar 
Machado. Começou falando um pouco da história do Skate na Cidade. Falou da importância deste 
esporte para as pessoas. Pontuou que já é o segundo esporte mais praticado no Brasil. Comentou 
sobre grandes esportistas que existem neste País e que nesta Cidade há um atleta olímpico, o 
Senhor Héricles Fagundes. Disse que é um esporte totalmente sustentável e limpo. Finalizou 
dizendo que este esporte necessita de apoio para ajudar cada vez mais a população. Agradeceu e 
encerrou. 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 por encerrada a Sessão 
Plenária, 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 Diretoria de Processos Legislativo. Sala Tiradentes, 
Sapucaia do Sul, 13 de agosto de 2019. 
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